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RESUMO
Este estudo apresenta, de forma exploratória, o tema da gestão de convênios com recursos
financeiros, provenientes do papel supletivo da União, no âmbito da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB), no período de 2009 a 2014. Do ponto de vista metodológico, caracteriza-se
como uma pesquisa bibliográfica e documental, na qual foi realizada, respectivamente, uma
revisão na literatura sobre assuntos relativos aos desdobramentos da temática em estudo,
levantamento e análise de dados sobre a gestão de convênios. Quanto à análise de dados,
trata-se de um estudo quantitativo, no qual foi utilizado o modelo multivariado de análise,
lastreado na técnica estatística da análise fatorial. Considerando-se o caráter complementar e
necessário dessas transferências voluntárias, o diagnóstico situacional resultante desse estudo
indicou a existência de implicações de ordem sistêmica e estrutural na execução dos
convênios e a necessidade de aperfeiçoamento das práticas de gestão. Nesse sentido, foi
construído um plano de intervenção com o objetivo de tornar o acompanhamento tempestivo
mais efetivo para a qualidade do gasto e o alcance de metas dos convênios celebrados.
Palavras-Chave: Assistência Financeira da União. Execução de Convênios. Gestão
Universitária Multicampi e Multirregional.

ABSTRACT
This study presents, in an exploratory way, the theme of the administration of agreements
with financial resources, coming of the paper supletivo of the Union, in the extent of the
University of the State of Bahia (UNEB), in the period of 2009 the 2014. Of the
methodological point of view, it is characterized as a bibliographical and documental
research, in the which was accomplished, respectively, a revision in the literature on relative
subjects to the unfoldings of the theme in study, rising and analysis of data on the
administration of agreements. As for the analysis of data, it is treated of a quantitative study,
in which the model analysis multivariate with the statistical technique of the factorial analysis
was used. Being considered the complemental and necessary character of those voluntary
transfers, the diagnosis resulting that study indicated the existence of implications of systemic
and structural order in the execution of the agreements and the need of improvement of the
administration practices. In that sense, an intervention plan was built with the objective of
turning the attendance more effective for the quality of the expense and the reach of goals of
the celebrated agreements.
Keywords: Financial Assistance of the Union. Execution of Agreements. University
Management Multicampi and Multirregional.
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1 INTRODUÇÃO

1
INTRODUÇÃO
A dinâmica de uma Universidade Estadual no Brasil, com configuração multicampi e
multirregional, exige da gestão universitária uma contínua reavaliação de suas práticas
institucionais, de forma a garantir com efetividade o cumprimento das responsabilidades
constitucionais e estatutárias, expressas nas ações finalísticas de ensino, pesquisa e extensão
em todos os campi, preservando a transparência, a responsabilidade e eficiência na gestão dos
gastos públicos.
Considerando que essa configuração possui como função social precípua expandir a
oferta de educação superior pública, gratuita e de qualidade, assim como contribuir para o
desenvolvimento econômico e social dos diversos municípios nos quais está presente, a
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), lócus deste estudo, tem se consolidado como uma
importante instituição na esfera estadual, colocando-se em posição de relevância no processo
de desenvolvimento do estado da Bahia.
Nesse cenário, reveste-se de especial importância a gestão das transferências
voluntárias, formalizadas por meio de convênios celebrados com órgão federais, cuja captação
tem se constituído em um caminho alternativo e viável à sustentação econômica dessa
Instituição de Ensino Superior (IES), diante do frequente contingenciamento de recursos
financeiros que vem sendo imposto, nos últimos anos, por parte da administração pública
estadual.As transferências voluntárias materializam a cooperação federativa, em matéria
educacional, conforme estabelecido no art. 211 da Constituição da República Federativa do
Brasil:
A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. (BRASIL, 1988)

A fiscalização quanto à execução dessas transferências compete ao Tribunal de Contas
da União (TCU), de acordo com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União (Lei nº. 8.443, de 26 de julho de 1992). Todas as fases dos convênios,
celebração, formalização, execução e prestação de contas podem ser objeto de fiscalização
pelo TCU, dada a natureza federal da origem desses recursos. A análise envolve o
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atendimento às exigências legais; execução financeira; execução física (obras, serviços e
aquisição de bens); fidelidade e veracidade de documentos e procedimentos; os processos
licitatórios; a existência das empresas contratadas, além da avaliação da efetividade do
convênio (BRASIL, 2014).
Considerando as publicações do TCU e nossa vivência no contexto da gestão da
Universidade do Estado da Bahia, realizamos análises preliminares em dados institucionais,
por meio dos quais foi possível observar deficiências e fragilidades na gestão de recursos
financeiros provenientes de transferências voluntárias, e até mesmo a ausência de execução
em alguns casos. Constatação que sugere a necessidade de um adequado e tempestivo
acompanhamento da execução por parte da UNEB, assim como, maiores estudos sobre a
temática em questão.
Justifica-se, ainda, este estudo, no fato de que, dentre os itens a serem observados para
a efetivação de transferências voluntárias, está o da regularidade quanto à prestação de contas
de recursos federais recebidos anteriormente, apontando para a necessidade de
aperfeiçoamento e fortalecimento contínuo dos mecanismos de gestão desses recursos
públicos.
Assim, este estudo se desenvolveu na perspectiva de como a gestão universitária se
organiza e se efetiva, tomando como objeto de observação a gestão de convênios, com foco na
equivalência entre a captação e a execução dessas transferências voluntárias, considerando as
possíveis interferências da complexa estrutura organizacional e dispersão geográfica que
caracterizam uma universidade multicampi e multirregional.
De fato, conforme explica Fialho (2005, p. 13):
Se por um lado essa estrutura multicampi e multirregional apresenta a vantagem de
penetrar em áreas geograficamente diversificadas e expandir a oferta de ensino
superior, por outro, a dispersão geográfica de unidades institucionais, cria
dificuldades de natureza administrativa e de gestão acadêmica, e em função dessa
estrutura, emergem problemas referentes à construção de uma identidade orgânica
da instituição, com reflexos negativos no seu desempenho.

Tal estrutura requer, portanto, um modelo de gestão que articule a interação entre os
diversos setores institucionais, de modo a privilegiar a realidade de cada região (Território de
Identidade1) e propiciar conjuntamente maior racionalidade, celeridade e transparência na
execução dos recursos públicos, considerando a interdependência entre as dimensões
1

O Território de Identidade é “[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo,
caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a
política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna
e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam
identidade, coesão social, cultural e territorial” (SEPLAN, 2011, s/p.).
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organizacionais, acadêmicas e espaciais que o presente trabalho elege como dimensões
categóricas.
Nesse contexto, convêm ressaltar a existências de lacunas teórico-metodológicas para
efetivação da práxis no campo da administração da educação que podem produzir reflexos nas
ações de caráter colaborativo entre os entes federados, gerando inconsistências.
Segundo Sander (1995, p.7), as lacunas teórico-metodológicas no campo da
administração da educação, de modo geral, advêm da ausência de uma teoria que contemple
as especificidades da administração da educação como campo profissional de estudo. Para o
autor, existe uma interdependência entre a dimensão pedagógica, econômica, política e
cultural, que deve ser considerada na análise da Administração da Educação no Brasil.
Considerando os aspectos supramencionados, este relatório técnico, enquanto produto
de um programa de Pós-Graduação stricto sensu, na perspectiva de Mestrado Profissional, foi
estruturado nas seguintes partes: (1) Introdução; (2) Referencial Teórico, que trata da Criação
e expansão da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), do Financiamento do Ensino
Superior, da Gestão Universitária; (3) Metodologia, que explicita o percurso metodológico da
pesquisa; (4) Análise dos resultados obtidos da investigação sobre a execução das
transferências voluntárias, formalizadas mediante convênios, no período de 2009 a 2014; (5)
Proposta de Intervenção, visando à superação dos desafios relativos ao aperfeiçoamento da
gestão dos recursos captados por meio de convênios; (6) Considerações Finais; (7)
Referências; (8) Glossário; e (9) Apêndices.
Convém salientar que, no contexto geral deste estudo, não constituiu objetivo central a
discussão acerca da distribuição de responsabilidades entre os entes federados, no que se
refere ao financiamento das universidades estaduais, a fim de não incorrer em simplificações,
uma vez que tal foco de análise implicaria ampliação do escopo teórico-metodológico.
Assim, a elaboração deste relatório técnico, o qual apresenta um conjunto de
informações e análises sobre a execução de recursos provenientes de convênios celebrados
com órgãos federais, no período de 2009 a 2014, norteou-se pela autenticidade das
informações publicadas no Portal da Transparência do Governo Federal e no Sistema de
Convênios do Governo Federal (SICONV), assim como pela abertura das fontes de dados da
Universidade do Estado da Bahia, lócus deste estudo.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

O problema de investigação que consubstanciou este Relatório Técnico foi delineado,
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precisamente, a partir dos seguintes instrumentos normativos:
— Portaria Ministerial nº. 909, de 31 de julho de 1995, referente ao reconhecimento da
UNEB.
— Decreto nº. 6.170/2007, que instituiu o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse (SICONV) e o Portal de Convênios do Governo Federal (BRASIL, 2016).
— Portaria nº. 1020/2008, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 06 de maio
de 2008 (BAHIA, 2008), que suspendeu a celebração de convênios, contratos ou atos
congêneres entre a UNEB e as Fundações de Direito Privado, sem fins lucrativos,
diretamente ou sob a modalidade de interveniência.
Esses processos imprimiram à Universidade novos desafios, pois, a partir do
reconhecimento, tornou-se apta a celebrar convênios nacionais e internacionais e, por ocasião
da criação do SICONV e da suspensão da execução por meio de Fundações, necessitou
aperfeiçoar seus procedimentos administrativos e de capacitação de pessoal.
Dessa forma, considerando a complexa estrutura organizacional e a dispersão
geográfica que caracterizam essa universidade, multicampi e multirregional, as falhas mais
comumente identificadas pelo Tribunal de Contas na execução de convênios, e visando ao
contínuo aprimoramento dos procedimentos de organização e gestão administrativa e
financeira, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Quais os fatores relevantes no
processo de execução financeira de convênios celebrados entre instâncias federais e a
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no período de 2009 a 2014?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Elaborar um diagnóstico sobre a execução das transferências voluntárias, recebidas
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mediante convênios com órgãos federais, no
período de 2009 a 2014, considerando sua configuração multicampi e multirregional.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Levantar e analisar a origem e destinação do montante de recursos transferidos por
órgãos federais para a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mediante convênios, no
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período de 2009 a 2014.
2. Levantar e analisar a execução dos recursos transferidos por órgãos federais para a
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mediante convênios, no período de 2009 a 2014.
3. Identificar dimensões categóricas de natureza acadêmica, organizacional e espacial
que interferiram na execução dos convênios, no contexto da gestão universitária multicampi e
multirregional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2
REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CRIAÇÃO E EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)

2.1.1 Contexto Histórico

A partir de 1960, em virtude do intenso desenvolvimento do País, e para que fosse
possível atender a crescente demanda por profissionais habilitados para o exercício da
docência no sistema de ensino público estadual na Bahia, surgiu a necessidade de criar escolas
de educação superior para formação de professores no interior do estado (BOAVENTURA,
2009, p.57).
Em relação à criação e expansão dessas escolas, deve-se considerar que:
[...] o esforço estadual em estabelecer cursos e faculdades, e mesmo em criar
universidades, só fará retroalimentar os demais níveis do sistema educacional. Numa
visão sistêmica, parte dos produtos do sistema educacional a ele retorna, através da
atuação de professores e especialistas. Tendo em vista a melhoria da qualidade da
educação para os contingentes de alunos no interior, os objetivos da educação
superior só serão vislumbrados e alcançados com a oferta de professores licenciados,
cuja formação é proporcionada pelos principais polos de crescimento regional.
(BOAVENTURA, 2009, p.13)

A partir da junção dessas escolas de formação de professores, foram sendo
estruturadas as Universidades Estaduais Baianas, com vistas a contribuir para o processo de
desenvolvimento regional.
Foi neste contexto que se originou a Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
conforme demonstrado na linha do tempo a seguir (Figura 1):
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Figura 1 – Linha do tempo – Histórico da criação da UNEB (1968-2011)

Fonte: Anuário UNEB em dados 2015 (UNEB, 2015b, p. 15).

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) originou-se do Centro de Educação
Técnica da Bahia (CETEBA), o qual foi autorizado a funcionar mediante convênio entre o
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Governo do Estado da Bahia, por meio da
Portaria Ministerial nº. 111, de 19 de fevereiro de 1968. O CETEBA foi transformado em
Fundação em 10 de abril de 1974, e assim funcionou até o advento da Lei Delegada nº. 12, de
03 de dezembro de 1980, por meio da qual foi criada a Superintendência de Ensino Superior
do Estado da Bahia (SESEB), com status de autarquia estadual, vinculada à Secretaria de
Educação e Cultura do Estado da Bahia (SEC) (UNEB, 2015b).
A SESEB, então, agregou as seguintes unidades do Sistema Estadual de Educação
Superior do Estado da Bahia: CETEBA, a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco,
as Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina e Santo Antônio de Jesus
e a Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité. Assim funcionou até 1º de junho de
1983, quando foi extinta mediante a Lei Delegada nº. 66, que criou a Universidade do Estado
da Bahia (UNEB). A UNEB foi constituída pelas unidades vinculadas à SESEB e por mais
outras duas posteriormente criadas: a Faculdade de Educação localizada em Salvador, e a
Faculdade de Educação em Senhor do Bonfim (BOAVENTURA, 2009, p.31-41).
O funcionamento da UNEB foi autorizado pelo Decreto nº. 92.937, de 17 de julho de
1986, caracterizando-se como instituição educacional de 3º grau, com sede na cidade de
Salvador, mantida pela autarquia Universidade do Estado da Bahia, em regime especial e em
sistema multicampi de funcionamento, vinculada à Secretaria da Educação do Estado da
Bahia (SEC), dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (BOAVENTURA, 2009, p.40).
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O reconhecimento da UNEB ocorreu por meio da Resolução nº. 115/1995 do Conselho
Estadual de Educação (CEE), posteriormente homologada pela Resolução nº351/1995 do
Conselho Federal de Educação (CFE) e Portaria Ministerial nº. 909, de 31 de julho de 1995.
Segundo Boaventura (2009, p.29), “a declaração de reconhecimento foi uma etapa importante
no processo de consolidação da instituição que lhe permitiu criar cursos de graduação e pósgraduação, celebrar convênios nacionais e internacionais e registrar os diplomas dos seus
alunos”.
A partir da vigência da Lei Estadual nº. 7.176, de 10 de agosto de 1997, foi instituída a
estrutura orgânica com base em Departamentos, passando a UNEB a ser administrada pelo
sistema binário, ou seja, integrado por Campi e Departamentos, sendo, então, extintos os
centros e as faculdades existentes. O recredenciamento ocorreu por meio dos Decretos
Governamentais nº. 9.751, de 3 de janeiro de 2006 e nº. 13.664, de 7 de fevereiro de 2011
(UNEB, 2015b).

2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A UNEB tem se configurado como uma das maiores universidades multicampi do
Brasil, abrangendo diversas partes do território baiano, com 24 campi, em Centros Regionais
de médio e grande porte, e 29 Departamentos, sendo a sede em Salvador, onde está instalada a
Administração Central.
De acordo com o artigo 6º do seu Regimento Geral, o modelo organizacional
multicampi, assim está expresso:
Sem prejuízo da unidade acadêmico-administrativa, a fim de atender às
peculiaridades de sua configuração territorial e do modelo organizacional
multicampi, a Universidade adotará regime de administração compatível com a
necessidade de funcionamento dos seus órgãos e Departamentos, incorporando
princípios de descentralização, de economicidade e de cooperação recíproca.
(BAHIA, 2012b)

A Universidade possui uma composição de órgãos de caráter deliberativos, executivos,
suplementares e de apoio acadêmico-administrativo, os quais compõem a sua estrutura,
conforme organograma a seguir (Figura 2), tendo por objetivo auxiliar na discussão,
elaboração e implementação das políticas e no alcance das finalidades institucionais.
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Figura 2 – Organograma da Universidade do Estado da Bahia, 2016.

Fonte: Folder Institucional 2016 – Equipe Central de Gestão (UNEB, 2016a).
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De acordo com o art. 8º do seu Estatuto (BAHIA, 2012), compreendem a administração
da Universidade:
I – Órgãos de Administração Superior:
a) Órgãos Superiores Deliberativos; e,
b) Órgão Superior Executivo.
II – Órgãos de Administração Setorial:
a) Órgãos Deliberativos; e,
b) Órgãos Executivos.
III – Órgãos Suplementares; e,
IV – Órgãos de Apoio Acadêmico-Administrativo.
§ 1º São órgãos deliberativos da Administração Superior:
I – o Conselho Universitário (CONSU);
II – o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); e,
III – o Conselho de Administração (CONSAD);
§ 2º Órgão executivo da Administração Superior:
I – a Reitoria.
§ 3º São órgãos deliberativos da Administração Setorial:
I – os Conselhos de Departamento; e,
II – os Colegiados de Curso;
§ 4º São órgãos executivos da Administração Setorial:
I – Diretoria de Departamentos.

A Universidade realiza eleições com a participação de docentes, técnico-administrativos e
alunos, a cada quatro anos, para a escolha do Reitor, e a cada dois anos para Diretores dos
Departamentos. Além disso, os conselhos e colegiados também possuem a participação de
membros da comunidade, eleitos pelos respectivos segmentos.
Os Órgãos Deliberativos possibilitam que servidores, alunos e a comunidade em geral
sejam representados e deem suas contribuições para alcance das melhores decisões para a
Universidade e, sobretudo, exercitem as práticas democráticas.
De acordo com o art. 16 do Estatuto da Universidade (BAHIA, 2012), a Reitoria é
composta pelos seguintes órgãos:
I – Gabinete do Reitor;
II – Vice-Reitoria;
III – Assessoria Especial (ASSESP);
IV – Procuradoria Jurídica (PROJUR);
V – Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
VI – Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação (PPG);
VII – Pró-Reitoria de Extensão (PROEX);
VIII – Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAES);
IX – Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN);
X – Pró-Reitoria de Administração (PROAD);
XI – Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP);
XII – Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA);
XIII – Unidade de Desenvolvimento Organizacional (UDO);
XIV – Ouvidoria;
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XV – Órgãos Suplementares de Natureza Interdisciplinar; e,
XVI – Órgãos de Apoio Acadêmico-Administrativo.

Conforme art. 88 do Regimento Geral, aos Órgãos Suplementares compete desenvolver,
subsidiariamente, atividades-fim e atividades-meio necessárias ao alcance pleno da missão, das
diretrizes e objetivos institucionais.
Os Órgãos de Apoio Acadêmico-Administrativos, os quais também são desdobramentos
de Órgãos Executivos, de acordo com o art.101 do Estatuto (BAHIA, 2012), possuem cunho
finalístico e/ou meio, vinculados à Administração Superior ou Setorial, com a função de propiciar
o apoio logístico necessário ao funcionamento da instituição universitária.
A estrutura da Universidade tem como base os Departamentos, Órgãos Executivos da
Administração Setorial (artigo 7º do Estatuto – BAHIA, 2012), os quais estão presentes em 19
Territórios de Identidade da Bahia.
Segundo a Secretaria de Planejamento da Bahia (SEPLAN), em 2010, reconhecendo a
necessidade de descentralização e do envolvimento dos agentes locais como essenciais para o
desenvolvimento, foram reconhecidos 27 Territórios de Identidade na Bahia, como divisão
territorial oficial de planejamento das políticas públicas do Estado. Essa divisão busca identificar
prioridades temáticas, definidas a partir da realidade local, possibilitando o desenvolvimento
equilibrado e sustentável entre as regiões. A metodologia para essa divisão foi desenvolvida com
base no sentimento de pertencimento, sendo que as comunidades, por meio de suas
representações, foram convidadas a opinar (BAHIA, 2016).
O art.3º da Lei Estadual nº. 13.466 de 22/12/2015, que dispõe sobre a organização e
funcionamento das Universidades Estaduais da Bahia e revoga a Lei Estadual nº. 7.176 de 10 de
setembro de 1997, por intermédio da qual foram reestruturadas as referidas Universidades,
ressalta a importância da interiorização, quando menciona que:
Essas universidades têm por finalidade desenvolver a Educação Superior de forma
harmônica e planejada, promovendo à formação humana e o aperfeiçoamento
acadêmico, científico, tecnológico, artístico e cultural, o ensino, a pesquisa e extensão,
de modo indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento Socioeconômico,
em consonância com as peculiaridades regionais. (BAHIA, 2015)

Neste cenário, a UNEB tem reafirmado o papel de agente fomentador do desenvolvimento
regional, com presença em 19 dos 27 Territórios de Identidade do estado, oferecendo cursos de
graduação em diversas áreas de conhecimento, conforme Quadro 1, respeitando as peculiaridades
regionais, oportunizando crescimento pessoal e profissional para as populações locais.
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Quadro 1 – Cursos oferecidos pela UNEB – 2016
Campus

Município

I

Departamentos
DEDC I
DCH I

Salvador
DCET I
DCV I
II

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

Juazeiro
Jacobina
Santo Antônio de
Jesus
Caetité
Senhor do Bonfim
Paulo Afonso
Barreiras
Teixeira de Freitas
Serrinha
Guanambi
Itaberaba
Conceição do
Coité
Valença
Irecê
Bom Jesus da
Lapa
Eunápolis
Camaçari
Brumado
Ipiaú
Euclides da
Cunha
Seabra

Pedagogia; Psicologia; Ciências Sociais; Filosofia.
Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Social
(Relações Públicas); Turismo e Hotelaria; Letras; História;
Direito.
Design; Urbanismo; Sistema de Informação; Química;
Engenharia de Produção Civil;
Nutrição; Enfermagem; Fonoaudiologia; Fisioterapia; Farmácia;
Medicina.

DCET – II

Ciências Biológicas; Matemática; Sistemas de Informação;
Engenharia Sanitária e Ambiental.

DEDC – II
DCH – III
DTCS II
DCH – IV
DCH –V

Letras; História.
Engenharia Agronômica; Direito.
Pedagogia.
Letras; História; Geografia; Educação Física; Direito.
Letras; História; Geografia; Administração.

Alagoinhas
III

Cursos

DCH – VI
DEDC – VII

DEDC – XI
DEDC –XII
DEDC – XIII
DEDC – XIV

Letras; História; Geografia; Matemática; Ciências Biológicas.
Matemática; Ciências Biológicas; Pedagogia; Ciências
Contábeis; Enfermagem.
Pedagogia; Matemática; Ciências Biológicas; Engenharia de
Pesca; Direito; Matemática.
Engenharia Agronômica; Ciências Contábeis; Letras; Pedagogia
Pedagogia; História; Letras; Ciências Biológicas; Matemática;
Educação Física.
Pedagogia; Administração; Geografia.
Pedagogia; Administração; Enfermagem; Educação Física.
Pedagogia; História; Letras; Direito.
Comunicação Social (Relações Públicas); Letras; História.

DEDC – XV
DCHT – XVI
DCHT – XVII

Pedagogia; Direito.
Letras; Pedagogia; Administração.
Administração; Pedagogia.

DCHT – XVIII
DCHT – XIX
DCHT – XX
DCHT – XXI
DCHT – XXII

Letras; História; Turismo; Administração.
Ciências Contábeis; Direito.
Letras
Letras; Administração
Letras; Engenharia Agronômica.

DEDC – VIII
DCH – IX
DEDC – X

DCHT – XXIII
DCHT –XXIV

Letras; Pedagogia.
Letras; Engenharia de Pesca; Engenharia Sanitária; e Ambiental.
Xique-Xique
Geografia.
Fonte: Elaborado pela autora, com base no Edital nº. 112/2015, do Concurso Vestibular 2016 (UNEB, 2015a).

Considerando o objeto desta pesquisa, cabe, destacar no organograma a criação da
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Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios (SELCC), por meio da Resolução nº.
1021/2014, publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de abril de 2014. Vinculada a essa
Secretaria, a Gerência de Convênios tem sob sua responsabilidade as seguintes atividades, de
acordo com o regimento então vigente, homologado pelo Decreto nº. 13.664, de 07 de fevereiro
de 2012:
1. coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades inerentes à logística de
convênios e denominações assemelhadas, em regime de colaboração com os demais
órgãos da administração superior e administração setorial, assim como os coordenadores
de programas e projetos (BAHIA, 2012).

Importa, ainda, destacar que, em decorrência de mudanças na estrutura orgânica da
Universidade, a Gerência de Convênios, criada em 1997, já esteve vinculada a outras instâncias
institucionais, e que o organograma, ora apresentado, foi aprovado pelo Conselho Universitário
(CONSU), estando em trâmite de formalização junto às instâncias estaduais.

2.3 NÚMEROS INSTITUCIONAIS

A natureza multicampi da UNEB, a capilaridade de sua estrutura e a capacitação de seu
corpo acadêmico e técnico-administrativo possibilitam a realização de atividades que contribuem
para a promoção de cursos de graduação de qualidade, fortalecimento da pesquisa e da pósgraduação, ampliação da oferta de atividades de extensão, enfim, geração e difusão do
conhecimento, elementos basilares para a expansão e interiorização da Universidade, que podem
ser evidenciados por meio da reflexão nos seguintes números (Quadro 2):
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Quadro 2 – Números UNEB – 2016
127 opções de cursos de graduação na modalidade presencial (oferta regular)
21.511 estudantes matriculados nos cursos de graduação (oferta regular)
12 cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD)
4.634 estudantes matriculados nos cursos de graduação (EAD)
187 estudantes participando dos programas especiais (LICEEI, PRONERA E PROCAMPO)
5.925 estudantes participando do Programa PARFOR
15 cursos de pós-graduação Stricto Sensu
694 estudantes de Pós-Graduação Stricto Sensu
62 cursos de pós-graduação Lato Sensu
3.703 estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu
05 cursos de pós-graduação Lato Sensu (EaD)
754 estudantes matriculados nos cursos de pós-graduação Lato Sensu (EaD)
553 Bolsas de Iniciação Científica
497 Bolsas de Auxílio Residência
Fonte: Folder Institucional 2016; Equipe Central de Gestão (UNEB, 2016a).

Para melhor entendimento quanto à dimensão dessa Universidade, bem como sobre a
importância da captação de recursos para manutenção e expansão de suas atividades, faz-se
necessário apresentar a evolução de alguns segmentos no período de 2009 a 2014. Ressalte-se
que não foi possível analisar a evolução de todos os seguimentos acima elencados, em função de
dificuldades encontradas quanto à sistematização e publicização dos dados, no período sob
análise, além do tempo exíguo para conclusão deste estudo.

2.3.1 Cursos de Graduação na modalidade presencial e a distância

Conforme visto na Tabela 1, de 2009 a 2014, a evolução do quantitativo de cursos de
Graduação, na modalidade presencial, oferta regular, correspondeu a 26%.
Tabela 1 – Evolução do Número de Cursos de Graduação (presencial/EaD) UNEB – 2009/2014
Modalidade

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Presencial

101

103

104

108

123

127

EAD

4

12

12

12

12

12

Fonte: Anuários Estatísticos 2012 e 2015; Processo de Recredenciamento; Relatório de Gestão PROPLAN – 20112014 (UNEB, 2013b; 2010a; 2015b).
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Percebe-se, também, que apesar de a maioria dos cursos de graduação ser oferecida na
modalidade presencial, e a Educação a Distância corresponder a uma pequena parcela do total
desses cursos, foram as graduações na modalidade EaD que atingiram o maior percentual de
crescimento, 200%, no período sob análise.
A oferta de cursos de Graduação na modalidade EaD teve início em 2007, com o curso
piloto de Administração. Em 2008, foram ofertadas as licenciaturas em História, Matemática,
Química e a especialização em Educação a Distância. Houve um crescimento considerável em
2010, com a oferta de novas turmas dos cursos citados e mais oito cursos de licenciatura, um
bacharelado e três especializações lato sensu. Ressalte-se que toda a oferta de EaD pela UNEB é
originária e mantida mediante convênios com órgãos federais, referentes ao Programa
Universidade Aberta do Brasil (UAB) (BAHIA, 2010).

2.3.2 Docentes e Técnicos Administrativos por titulação e regime de trabalho
A análise quanto à evolução em números, no que se refere ao quadro de docentes por
titulação e regime de trabalho, considerou, entre outros pressupostos, o atendimento ao art. 52, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, no
qual estão dispostas as características inerentes às Universidades, tais como possuir um terço do
corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e um terço do
corpo docente em regime de tempo integral, entre outras.
Neste sentido, a Tabela 2 ilustra uma elevação progressiva do grau de formação das
funções docentes. Do respectivo total registrado em 2014, 555 possuem doutorado, 1.022
mestrado e 569 são capacitados com especialização lato sensu. Em 2009, 20,6% das funções
docentes na universidade eram atribuídas a doutores e, em 2014, essa participação passou a ser de
25,5%. Por outro lado, 2,1% das funções docentes possuíam o grau de formação até a graduação
e, em 2014, essa proporção diminuiu para 1,1%.
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Tabela 2 – Evolução do Quadro de Docentes Efetivos por Titulação/2009-2014
TITULAÇÃO

2009
Qtde

Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação

309
648
506
31

Total

1494

%

2010
Qtde

20,68
43,37
33,87
2,07

361
738
523
36

100

1658

%

2011
Qtde

21,77
44,51
31,54
2,17

401
736
513
32

100

1682

%

2012
Qtde

23,84
43,76
30,50
1,90

453
909
486
31

100

1879

%

2013(abr)
Qtde %

2014
Qtde

%

24,11
48,38
25,86
1,65

461
913
483
28

24,46
48,44
25,62
1,49

555
1022
569
24

25,58
47,10
26,22
1,10

100

1885

100

2170

100

Fonte: Anuários Estatísticos 2012 e 2015 e Indicadores Docentes (2006-2010) (UNEB, 2013b; 2015b).

Na Tabela 3, observa-se que existe uma tendência crescente de predominância de funções
docentes em tempo integral. Em termos percentuais, o tempo integral representava 37% em 2009
e alcançou 47,1% em 2014.

Tabela 3 – Evolução do Quadro de Docentes Efetivos por Regime de Trabalho/ 2009-2014
REGIME
DE
TRABALHO
20 horas
40 horas
Dedicação
Exclusiva
Total

2009

2010

2011

2012

2013(abr)

2014

Qtde
83
861

%
5,56
57,63

Qtde
139
958

%
8,38
57,78

Qtde
122
912

%
7,25
54,22

Qtde
97
1053

%
5,16
56,04

Qtde
83
992

%
4,40
52,63

Qtde
77
1070

%
3,55
49,31

550

36,81

561

33,84

648

38,53

729

38,8

810

42,97

1023

47,14

1494

100

1658

100

1682

100

1879

100

1885

100

2170

100

Fonte: Anuário Estatístico 2015 (UNEB, 2015b) e Indicadores Docentes (2006-2010) (UNEB, 2013b; 2015b).

As Tabelas 2 e 3 permitem, portanto, constatar o cumprimento da exigência na LDB/96 de
haver pelo menos um terço do corpo docente com titulação de mestrado ou doutorado e com
Dedicação Exclusiva.
Os dados sobre os técnicos administrativos, dispostos na Tabela 4, evidenciam que, apesar
de uma sutil ascensão na titulação, a Universidade ainda apresenta um número elevado de
técnicos com menor instrução. Ademais, o quantitativo de técnicos efetivos revela-se
desproporcional à extensão geográfica da Universidade e ao quantitativo de cursos.
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Tabela 4 – Evolução do Número de Técnicos Administrativos por Titulação/2009-2014
TITULAÇÃO

2010
Qtde
5
18
202
275
510

Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Outros*

2014
Qtde
1
21
212
495
742

%
0,49
1,78
20
27,23
50,50

%
0,07
1,43
14,41
33,65
50,44

1010
100
1471
100
Total
Fonte: Anuário Estatístico 2015 (UNEB, 2015b).
* A titulação “Outros” envolve os seguintes níveis de escolaridade: Superior incompleto, Nível Médio completo,
Nível Médio incompleto, Nível Fundamental completo, Nível Fundamental incompleto.

2.3.3 Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu

Considerando que a ampliação da titulação dos docentes da instituição deve produzir um
reflexo no crescimento dos programas de pós-graduação stricto sensu, a Tabela 5 apresenta a
evolução desses programas, no período sob análise.
Tabela 5 – Evolução dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu/ 2010-2014
Programas

Mestrado
Profissional
1

Doutorado

2010

Mestrado
Acadêmico
8

2011

8

1

2*

2012

8

1

2**

2013

8

3

2**

2014

10

3

3***

2*

Fonte: Anuário Estatístico 2015 (UNEB, 2015b); Relatórios anuais publicados pela Pró-Reitoria de Planejamento –
PROPLAN (UNEB, 2012a; 2014; 2015c).
Notas: * Um dos cursos é o Doutorado Interinstitucional – DINTER, Sede UFBA (Letras).
** Um dos cursos é o Doutorado Interinstitucional – DINTER, Sede UFBA (Difusão do Conhecimento).
*** Dois dos cursos são Interinstitucionais – DINTER, Sede UFBA (Difusão do Conhecimento e Estudo de
Linguagem).

Em caráter geral, os números apresentados evidenciam um crescimento quantitativo e
qualitativo nos diversos segmentos da Universidade do Estado da Bahia.
No contexto deste estudo, convém ressaltar que a abrangência regional da UNEB constitui
um importante fator de redistribuição da riqueza, por permitir a formação de profissionais
altamente qualificados, além de desenvolver atividades de pesquisa e de extensão, as quais
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contribuem para a redução das desigualdades econômicas e sociais, sendo de fundamental
importância a garantia de financiamento de acordo com as suas necessidades de manutenção e
expansão.

2.4 FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR

No Brasil, o financiamento das universidades estaduais está vinculado a Administração
Pública Estadual, conforme estabelecido no art. 211, § 1º, caput, da Constituição Federal de 1988
(CF/88), sendo a atuação da União realizada por meio da assistência técnica e financeira aos
entes federados.
Quanto aos percentuais a serem aplicados, a CF/88 dispõe que:
A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%; e os estados, o Distrito Federal e os
municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL,
1988, art. 212, caput)

Considerando que:


Esses recursos devem ser distribuídos para todos os níveis do sistema de ensino, e

que o §3º do mesmo art. 212 salienta que o ente deverá assegurar prioridade ao
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, ou seja, a prioridade na aplicação
destes recursos é para a universalização, garantia do padrão de qualidade e equidade da
educação básica, que deve ser obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que a ela não tiveram
acesso na idade própria (BRASIL, 1988, art. 212, §3º, caput);


O art. 208, no qual está estabelecido o dever do Estado com a educação, diz que o

acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística será
efetivado segundo a capacidade de cada ente federativo (BRASIL, 1988, art. 208,
caput).


A Assistência financeira da União a Estados e Municípios, em matéria de

educação superior, ocorre de forma voluntária.

Percebe-se,

nesse

contexto

legal,

a

inexistência

de

normas

suficientemente
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regulamentadas para financiamento do ensino superior sob responsabilidade dos entes
federativos. Note-se, ainda, que existem lacunas na articulação federativa, no campo da educação
superior, se considerado que na assistência voluntária inexistem normas de cooperação
suficientemente regulamentadas.

2.4.1 Financiamento Vinculado

No que lhe compete, a Constituição do Estado da Bahia (CE/BA) (BAHIA, 1989) assegura
que o ensino superior é responsabilidade do Estado, e será ministrado pelas Instituições Estaduais
do Ensino Superior, mantidas integralmente pelo Estado, com os seguintes objetivos (BAHIA,
1989, art. 262, caput):
[...]
— produção e crítica do conhecimento científico, tecnológico e cultural, facilitando seu
acesso e difusão;
— participação na elaboração das políticas científica, tecnológica e de educação do
Estado;
— formação de profissionais;
IV – participação e contribuição para o crescimento da comunidade em que se insere e
resolução de seus problemas.

Segundo Barbosa (2013, p. 70-71), no financiamento do ensino superior da Bahia
predomina o modelo incremental. De acordo com Velloso (2000, p. 48), um orçamento
incremental ocorre quando a definição dos montantes de recursos a serem alocados para os
programas, ações e órgãos se realiza mediante incorporação de acréscimos marginais em cada
item de despesa, mantendo-se o mesmo conjunto de despesas do orçamento anterior (ou com
pequenos ajustes). Desta forma, as opções e prioridades estabelecidas no passado tendem a
permanecer inalteradas ao longo do tempo, e o orçamento termina não refletindo uma reavaliação
quanto a novas necessidades e prioridades da sociedade.
Constata-se, assim, que o financiamento das Universidades Estaduais da Bahia (UEBAS)
tem se mostrado deficitário, ao não privilegiar a eficiência do gasto e a evolução da ação
governamental.
Para compreensão de como tem sido esse financiamento, encontra-se disposto na Tabela 7
o orçamento destinado pelo Estado às Universidades Estaduais da Bahia (UEBAS), no período de
2004 a 2013.
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Tabela 6 – Orçamento – Rateio entre as UEBAS com Recursos do Tesouro (2004/2013)
UEFS
ANO

(R$)

UESB
%

(R$)

UESC
%

(R$)

UNEB * (R$)
%

95.750.000

%

TOTAL UEBAs

38,21

250.567.000

2004

66.211.000

26,42

47.780.000

19,07

40.826.000

16,29

2005

78.128.000

25,89

60.207.000

19,95

50.050.000

16,59

113.339.000

37,56

301.724.000

2006

89.078.400

25,62

70.221.800

20,20

56.947.800

16,38

131.427.000

37,80

347.675.000

2007

92.286.000

24,73

77.575.000

20,79

62.523.000

16,75

140.779.000

37,73

373.163.000

88.245.000

20,72

69.294.000

16,27

166.981.000

39,20

425.982.992

2008

101.462.992

23,82

2009

127.092.000

22,00

121.315.000

21,00

104.050.000

18,01

225.299.000

39,00

577.756.000

2010

141.979.000

22,00

136.338.000

21,13

116.166.000

18,00

250.879.000

38,87

645.362.000

2011

159.493.082

21,98

152.887.270

21,07

130.587.635

18,00

282.658.811

38,95

725.626.798

2012

177.388.000

21,99

170.289.000

21,11

145.201.000

18,00

313.796.000

38,90

806.674.000

2013

202.946.600

21,98

194.875.800

21,10

166.184.400

18,00

359.398.200

38,92

923.405.000

Fonte: Sicof/Siplan, 2012; Fiplan, 2013 (apud MIRANDA, 2013, p. 167).

De acordo com Miranda (2013, p. 167), a partir da análise dos dados, pode-se constatar
“[...] certa linearidade na participação percentual” de cada uma das universidades no orçamento
global, no período supramencionado. No entanto, essa linearidade pode ser interpretada como um
fator limitador para implementação de políticas expansionistas, se considerado que ela ocorreu
em um ciclo de dez anos.
A autora chama atenção, ainda, para o fato de que, no período supramencionado, houve
predominância absoluta de despesas correntes e, mais especificamente, de despesas com pessoal
e encargos, com baixa capacidade de investimentos, embora todas as instituições tenham
apresentado ampliação de vagas na graduação e na pós-graduação, implantação de novos
programas de pós-graduação (doutorados e mestrados), ampliação dos números de projetos de
pesquisa, programas de extensão e assistência estudantil, entre outros (MIRANDA, 2013, p.202).
Quanto à destinação de recursos para a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), lócus
deste estudo, foi realizado um levantamento sobre as receitas e despesas no período de 2010 a
2015. Os dados dispostos na Tabela 7 demonstram a concentração orçamentária em despesas de
pessoal e encargos em detrimento de outras despesas correntes e de capital.
Ressalte-se, por oportuno, que, de acordo com Macedo (2015, p.10), na alocação de
recursos das UEBAS para as despesas de pessoal e encargos, não estão contabilizados os gastos
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de pessoal com as empresas terceirizadas (de locação de mão de obra), bem como outras despesas
(como os auxílios transporte e alimentação, que compõem a folha de pagamento), sendo que
essas são consideradas como “outras despesas correntes”.
Tabela 7 – Orçamento UNEB por Tipo de Despesa – Recursos do Tesouro – 2010/2015
ANO/DESPESA

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

TOTAL UNEB

250.879.000

100

282.658.811

100

313.796.000

100

359.398.200

100

397.557.000

100

438.340.000

100

243.126.000

96,9

272.482.171

96,4

305.353.000

97,3

346.176.200

96,3

386.964.000

97,3

423.295.000

96,5

179.554.000

71,6

195.377.171

69,1

231.370.000

73,7

248.536.000

69,2

288.986.000

74,7

329.594.000

77,9

63.572.000

25,3

77.105.000

73.983.000

23,6

97.640.200

27,2

97.978.000

25,3

93.701.000

22,1

7.753.000

3,1

10.176.640

3,6

8.443.000

2,7

13.222.000

3,7

10.593.000

2,7

15.045.000

3,5

INVESTIMENTOS

7.753.000

3,1

10.176.640

3,6

8.443.000

2,7

13.222.000

3,7

10.593.000

2,7

15.045.000

3,5

ANO/DESPESA

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL

E

ENCARGOS
SOCIAIS

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

DESPESAS

DE

27,3

CAPITAL

OUTRAS
DESPESAS DE
CAPITAL

Fonte: Sicof/Siplan, 2012; Fiplan, 2013 (apud MIRANDA, 2013, p. 174); Relatórios SEPLAN 2014 e 2015 (UNEB,
2014; 2015c).

Dessa forma, percebe-se que os recursos do Tesouro vinculados ao financiamento da
UNEB têm sido deficitários, tanto para manutenção, quanto para elevação dos padrões
acadêmicos e institucionais. Nesse contexto, torna-se bastante relevante a assistência financeira
da União, como forma de garantir equalização de oportunidades e padrão mínimo de qualidade
do ensino, conforme previsto no art. 211, § 1º, caput, da CF/88.

2.4.2 Assistência Financeira da União

A Constituição Federal de 1988 elenca em seu artigo 23 as competências comuns da
União, Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal, e ressalta em seu parágrafo único que,
por lei complementar, serão fixadas normas para cooperação entre os entes, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional.
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Em matéria educacional essa cooperação ocorre mediante assistência técnica e financeira.
Na tipologia de assistência financeira da União à educação, encontra-se, a seguinte diferenciação:
a assistência compulsória e a voluntária. A primeira, chamada oficialmente de constitucional
legal, diz respeito a ações inscritas na Constituição da República ou na legislação, por exemplo, a
complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) ou os repasses do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE). A assistência voluntária compreende ações não prescritas na
legislação, as quais, na atualidade, são muitas e variadas, desde, por exemplo, programas de
formação inicial ou continuada de profissionais da educação a repasses de recursos para a
construção de escolas (FARENZENA, 2012, p.108).
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº. 101/2000
–, em seu artigo 25, transferência voluntária é “[...] a entrega de recursos correntes ou de capital a
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde” (BRASIL,
2000, art. 25, caput).
No bojo da colaboração intergovernamental no financiamento da educação superior,
dentre os instrumentos utilizados para formalizar a cooperação financeira voluntária entre os
entes federados, têm-se os convênios e outros instrumentos congêneres.
Por definição, de acordo com a Portaria Interministerial 507/2011, convênio é:
[...] o acordo ou ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros de dotações
consignadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como
partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou
indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do
Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda,
entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de governo,
envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. (BRASIL, 2011, art.1º, inciso VI)

Com o advento do Sistema Federal de Convênios (SICONV), o chamamento público para
execução de programas de forma descentralizada passou a ser divulgado também por meio desse
sistema, conforme preceituam os artigos 4º e 7º, da Portaria Interministerial nº. 507/2011
(BRASIL, 2011):
Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que pretenderem
executar programas, projetos e atividades que envolvam transferências de recursos
financeiros deverão divulgar anualmente no SICONV a relação dos programas a serem
executados de forma descentralizada e, quando couber, critérios para a seleção do
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convenente.
Art. 7º Para a celebração dos instrumentos regulados por esta Portaria com entes
públicos, o órgão ou entidade da Administração Pública Federal poderá, com vista a
selecionar projetos e órgãos ou entidades públicas que tornem mais eficaz a execução do
objeto, realizar chamamento público no SICONV.

As dotações orçamentárias destinadas aos convênios, aos contratos de repasse e aos
termos de parceria, são alocadas no Orçamento Geral da União (OGU) de duas maneiras
(BRASIL, 2013, p.18):
Contemplação nominal do Estado, do município ou da ONG, por meio da proposta do
Executivo ou de emenda ao Orçamento da União por deputado federal ou senador. (Ao
ser publicada a Lei do Orçamento, já haverá previsão dos recursos para a consecução do
objeto proposto na emenda. A liberação dar-se-á de acordo com o planejamento do
Poder Executivo, observadas as disponibilidades financeiras).
Não contemplação explícita (o programa orçamentário destina recursos para a região
onde se localiza o pretendente e prevê a aplicação por meio de órgão ou entidade
estadual, municipal ou não governamental).

O acesso a esses recursos pelo interessado pode ocorrer de duas formas (BRASIL, 2013,
p.18):
Proposta ou projeto formulado pelo próprio interessado, diretamente ao ministério ou à
entidade que disponha de recursos aplicáveis ao objeto pretendido (Após análise da
necessidade e da viabilidade do objeto proposto, das informações cadastrais do
proponente e da sua regularidade, o ministério ou a entidade poderá aprovar o convênio e
liberar os recursos); e,
O ministério ou a entidade federal detectam as necessidades locais para implementar
programas federais na região (Os municípios são, então, contatados para que efetivem
sua participação no programa).

Nesse contexto, no Quadro 3, elencamos os principais financiadores da educação superior,
e suas respectivas áreas de apoio:
Quadro 3 – Principais Órgãos Federais financiadores da Educação Superior
ÓRGÃO

ÁREA DE APOIO

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

Apoio a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico

Fundação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES

Investimentos na formação de pessoal no país e exterior

Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional –
MEC/FNDE

Implementação de Políticas de Educação Superior a
nível nacional

Secretaria de Educação Superior – MEC/SESU

Apoio à formação de pessoal e implementação de
Política Nacional de Educação Superior

Fonte: Elaborado pela autora, conforme portais na internet dos órgãos e agências referidos.
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Sendo de natureza voluntária, as transferências de recursos financeiros da União para as
Universidades Estaduais, formalizadas mediante convênios, ocorrem normalmente em
decorrência da aprovação de projetos dessas instituições, em editais e programas especiais de
apoio à capacitação, expansão e modernização da infraestrutura, projetos de extensão, entre
outros, ou por intermédio de emendas parlamentares do Congresso Nacional.
Importante salientar que, por serem constituídas como autarquias estaduais, as UEBAS
gozam de autonomia administrativa, conforme prevê o §1º do art.262 da Constituição do Estado
da Bahia, que, entre outras prerrogativas, lhes permite celebrar acordos, convênios, contratos e
outros instrumentos congêneres para atender às suas finalidades.
A celebração de convênios por universidades baianas, além de estar prevista na
Constituição do Estado da Bahia, tem previsão também no Estatuto das Universidades Estaduais
– Lei nº. 13.466 de 22 de dezembro de 2015, no qual estão relacionadas as receitas que compõem
a dotação orçamentária dessas instituições, no capítulo II, Das Receitas e do Patrimônio,
conforme elencados a seguir (BAHIA, 2015):
Art. 6º – Constituem receitas das Universidades estaduais da Bahia:
a) dotações consignadas no orçamento fiscal do Estado e outras dotações que, a
qualquer título, lhes forem atribuídas nos orçamentos da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
b) rendas patrimoniais e as provenientes da prestação de serviços;
[...]
III – produto de operações de crédito;
– subvenções, auxílios e legados;
– recursos oriundos de convênios e outros que lhes forem atribuídos.
[...]
Art. 8º – Para consecução de suas finalidades, poderão as Universidades Estaduais da
Bahia celebrar contratos, convênios e ajustes com instituições públicas e privadas,
nacionais ou internacionais.

Ressalte-se que, conforme previsto na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000,
entre as condições a serem cumpridas pelo convenente, para celebração de convênios com a
União, tem-se a exigência de que seja comprovada:
IX – aplicação mínima de recursos na área da Educação, em atendimento ao disposto no
art. 212, da Constituição Federal, e no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b", da Lei
Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, e que se constitui na aplicação anual, na
manutenção e desenvolvimento do ensino, do percentual mínimo de vinte e cinco por
cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências
[...] (Redação dada pela Portaria Interministerial nº. 495, de 2013).

38

A assistência financeira voluntária da União, portanto, somente deve ser realizada diante
da aplicação mínima de recursos na área da educação por estados e municípios.

2.4.3 Aspectos Normativos da Gestão de Convênios com a União

Visando à boa e regular aplicação das transferências voluntárias, foram publicados, nos
últimos anos, dispositivos legais para orientação dos executores e da fiscalização realizada pelos
controles interno e externo.
Assim, os convênios celebrados até 14 de abril de 2008 sujeitam-se às disposições da
Instrução Normativa/Secretaria de Tesouro Nacional (IN/STN) nº. 01, de 1997, e suas alterações.
A partir dessa data, as transferências de recursos da União mediante convênios, contratos de
repasse e termos de cooperação passaram a ser reguladas pelas normas dispostas no Decreto
6.170/2007 (com dispositivos alterados ou acrescidos pelos Decretos 6.428/2008, 6.619/2008,
6.497/2008, 7.568/2011, 7.594/2011 e 7.641/2011) e pela Portaria Interministerial 127, de 29 de
maio de 2008 e suas alterações, dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da
Fazenda e do Controle e da Transparência (BRASIL, 2013, p.11).
O Decreto 6.170/2007 também instituiu o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse

(SICONV)

e

o

Portal

de

Convênios

do

Governo

Federal

(<http://www.convenios.gov.br>). Embora este Portal tenha sido disponibilizado desde 1º de
julho de 2008, somente a partir de 1º de setembro de 2008 teve início a obrigatoriedade de sua
utilização para a celebração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e prestação de
contas dos convênios firmados com recursos repassados voluntariamente pela União (BRASIL,
2013, p.11).
Em 28 de novembro de 2011 foi publicada a Portaria Interministerial 507/2011, dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Chefe da ControladoriaGeral da União, que revogou expressamente a Portaria Interministerial 127/2008, passando a
regular as transferências voluntárias (BRASIL, 2013, p.11).
Quanto à fiscalização desses recursos, a Constituição Federal (art.71, VI) e a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União (Lei nº. 8.443, de 26 de julho de 1992) estabelecem que compete
ao Tribunal de Contas da União (TCU) fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estados, ao Distrito
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Federal ou a Municípios, independentemente da esfera de governo em que se situa a entidade
beneficiária (BRASIL, 2014, p.73).
Cabe ressaltar que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos
recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente,
tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação da concedente, evitando-se com isso
a duplicidade de esforços e a supressão de responsabilidades (BRASIL, 2013).
Dentro das suas competências, o TCU atua intensivamente na fiscalização dos convênios
celebrados entre órgãos e entidades da União com Estados e Municípios, valendo-se,
principalmente, de suas Secretarias de Controle Externo, localizadas em todos os estados
brasileiros (BRASIL, 2013).
Com objetivo de contribuir para que os gestores dos recursos assumam atitudes
preventivas em relação às principais ocorrências identificadas e adotem procedimentos capazes
de evitá-las, o TCU vem publicando desde 2003 cartilhas, livros e realizando em parceria com o
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão diversas ações de capacitação na
modalidade de Educação a Distância (EaD), entre cursos e fóruns.
As publicações elencam as irregularidades e falhas mais frequentes em cada fase de
operacionalização dos convênios (proposição, celebração/formalização, execução e prestação de
contas), conforme descrição abaixo (BRASIL, 2014):
Irregularidades e falhas mais frequentes na execução financeira dos convênios
detectados pelo TCU

a) Saque total ou parcial dos recursos do convênio sem levar em conta o cronograma
físico- financeiro de execução do objeto.

b) Realização de despesas fora da vigência do convênio.
c) Saque dos recursos para pagamento de despesas em espécie, sem que haja
autorização para isso.
Utilização de recursos para finalidade diferente daquela prevista no convênio.
Utilização de recursos em pagamento de despesas outras do convenente.
Pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços.
Transferência de recursos da conta corrente específica para outras contas.
Retirada de recursos para outras finalidades com posterior ressarcimento.
Aceitação de documentação inidônea para comprovação de despesas (notas fiscais
falsas, por exemplo).
j) Falta de conciliação entre os débitos em conta e os pagamentos efetuados.
k) Não aplicação ou não comprovação de contrapartida.
l) Ausência de aplicação de recursos do convênio no mercado financeiro, quando o
prazo previsto de utilização for superior a 30 dias.
m) Uso dos rendimentos de aplicação financeira para finalidade diferente da prevista no
convênio.
n) Não devolução do saldo financeiro à concedente.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
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o) Aceitação e apresentação aos órgãos de controle de notas fiscais sem a identificação
p)
q)
r)
s)

do número do convênio.
Emissão de cheque ao portador, em vez de nominal ao beneficiário.
Alteração do objeto do convênio sem autorização, prévia, do órgão repassador.
Pagamento sem o atesto que comprove o recebimento do objeto;
Ausência de medições de serviços e obras e outros elementos de acompanhamento
capazes de evidenciar a execução do objeto com os recursos federais repassados.

Irregularidades e falhas mais frequentes encontradas pelo TCU em processos
licitatórios

t) Falta de divulgação da licitação.
u) Editais imprecisos, sem definição clara do objeto licitado e dos critérios de
julgamento.

v) Aquisição direta de bens e serviços sem licitação.
w) Dispensa indevida de licitação sob alegação de emergência.
x) Ausência de, no mínimo, 3 (três) propostas válidas no convite.
y) Fracionamento de despesas com fuga à modalidade de licitação (fracionar despesas
em valores que permitam realizar a licitação sob modalidade inferior à exigida,
substituindo, por exemplo, a tomada de preços devida por vários convites).
z) Ausência de pesquisa de preços referenciais no mercado.
aa) Exigências exorbitantes no edital, restringindo o caráter de competição para
beneficiar determinada empresa.
bb) Permissão de participação de empresas “fantasmas” (existem no papel, sem
existência física real).
cc) Inobservância dos prazos para interposição de recursos.
dd) Ausência de documentos de habilitação das empresas participantes (contrato
social, certidões negativas de tributos estaduais e municipais).
ee) Direcionamento intencional da licitação para determinada empresa, com
apresentação combinada de propostas acima de mercado pelas outras concorrentes
ou, ainda, inclusão de propostas simuladas.
Irregularidades e falhas mais frequentes na contratação de terceiros detectadas
pelo TCU

ff) Prorrogação de contrato após ter expirado o prazo de vigência.
gg) Alteração contratual após o prazo de vigência.
hh) Prorrogação de contratos sem previsão legal.
ii) Realização de pagamentos sem cobertura contratual.
jj) Uso de contrato existente para execução de objeto diverso do pactuado no convênio.
kk) Realização de pagamentos antecipados.
ll) Contratação de “empresas-fantasma”.
mm) Aquisição de bens ou execução de obras com preços superiores aos praticados no
mercado.
Não exigência de regularidade fiscal, quando da realização de cada pagamento à
contratada.
oo) Acréscimos aos contratos de obras e/ou reformas acima dos percentuais
permitidos no art. 65, § 1º, Lei 8.666, de 1993.

nn)

Cabe ressaltar que as orientações do TCU, visam, precipuamente, a contribuir para a
obtenção e boa aplicação dos recursos, mas também alertar em relação às ocorrências que o
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Tribunal considera ofensivas aos princípios básicos da boa gestão e que poderão implicar a
irregularidade das contas (BRASIL, 2013).
Neste sentido, grande parte das irregularidades e falhas acima elencadas reportam a
problemas de gestão ou fragilidades na capacidade técnica dos convenentes para execução dos
recursos recebidos, situação essa que se contrapõe ao pré-requisito estabelecido no art. 1º, § 3º da
Portaria Interministerial 507/2011, no qual está expresso que “a descentralização da execução por
meio de convênios somente poderá ser efetivada para entidades públicas ou privadas para
execução de objetos relacionados com suas atividades e que disponham de condições técnicas
para executá-lo” (BRASIL, 2011).
Ressalte-se que todos esses dispositivos legais, assim como a fiscalização e as orientações
decorrentes, têm como principal objetivo aperfeiçoar e fortalecer continuamente os mecanismos
da gestão de recursos públicos, mecanismos estes para os quais visa a contribuir este relatório
técnico.

2.5 GESTÃO UNIVERSITÁRIA

A gestão de universidades públicas no Brasil tem demandado, cada vez mais,
planejamento criterioso de suas atividades e definição de estratégias no processo de tomada de
decisão, com vistas a alcançar meios racionais de administrar recursos, preservando a
transparência, a responsabilidade e a eficiência na gestão dos gastos públicos.
No âmbito das universidades estaduais, a gestão pode ser compreendida considerando,
fundamentalmente, as determinações e finalidades legais da educação superior no país, as
especificidades da legislação estadual e os limites operacionais da conjuntura do Estado.
Na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o corpo gestor se defronta com grandes
desafios, em função de sua peculiar dinâmica organizacional e distribuição geográfica. Fialho
(2005, p. 37) ressalta que, como a configuração multicampi implica desconcentração
organizacional e dispersão físico-geográfica, são imprescindíveis medidas que lhe possam
conferir certo grau de organicidade capaz de assegurar o exercício das suas atividades, o seu
desempenho e a realização da missão universitária que tem sob seu encargo2. Ademais, salienta

2

A UNEB tem como missão institucional a de “atuar dentro das prerrogativas de autonomia da instituição
universitária, no processo de desenvolvimento do estado da Bahia, através da produção e socialização do
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que a configuração do modelo universitário não pode desprezar variáveis de âmbito acadêmico,
organizacional e espacial, pois essas três dimensões são indissociáveis e interdependentes.
De acordo com a autora:
[...] pensar a respeito do cumprimento das suas finalidades estatutárias e das suas metas
de gestão, bem como do seu desempenho nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão,
implica considerar questões como o seu assentamento geográfico, o contexto regional e
urbano, a distribuição do seu corpo docente, o fluxo de informações e a comunicação
entre os seus diferenciados espaços, a dinâmica do seu funcionamento, a convivência
entre seus sujeitos, membros de uma comunidade acadêmica, entre muitas outras.
(FIALHO, 2005, p.37)

Para reforçar a realização de sua missão, a UNEB tem buscado demandar o trabalho em
rede, mediante a implantação das Redes de Gestão Departamental (RGD) (Figura 3).
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2017 (UNEB, 2013a, p. 30):
As Redes de Gestão Departamental (RGDs), propostas no Plano de Metas da
Universidade para o período 2010-2013, estão em fase inicial de implantação e atendem
à demanda de mudanças e modernização da gestão institucional. Esse modelo foi
concebido com vistas à otimização das ações/atividades, da produção de conhecimento
científico e do desenvolvimento de novas tecnologias. Dada a natureza multicampi da
UNEB, as RGDs tornam possível aos departamentos atuar articuladamente em redes
virtuosas, geradoras de mais eficiência, apoiadas nas trocas de experiências, na adoção
de ações convergentes e na maior inserção no processo de desenvolvimento regional
sustentável.
No âmbito das RGDs deverão ser discutidos os planos, as diretrizes, os propósitos e as
metas de cada rede, observando suas peculiaridades, com vistas à elaboração de um
planejamento em rede. O projeto resultante deste planejamento deverá servir como
documento norteador das ações futuras em cada região, tendo sempre em vista seu
desenvolvimento integrado e eficaz e suas necessidades específicas. Esse Plano deverá
ter como referências o Planejamento Estratégico, o Plano Plurianual e, sobretudo, o
presente Plano de Desenvolvimento Institucional.

conhecimento, voltado para a formação do cidadão, e solução dos grandes problemas regionais e locais, dentro dos
princípios da ética, democracia, justiça social e da pluralidade etnocultural” (UNEB, 2013a, p. 13).
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Figura 3 – Redes de Gestão Departamental, Universidade do Estado da Bahia, 2016

Fonte: Processo de Recredenciamento UNEB, 2010a.

Para Caulliraux et al. (2004, apud MADRUGA; SILVA; SILVA, 2014, p. 6), o modelo de
gestão refere-se ao arranjo relativo do “como fazer”. Este modelo deve cuidar dos processos de
aprendizado organizacional, necessários à evolução da organização, tanto em sua dimensão
operacional (uso dos recursos) como em sua dimensão estratégica (realocação dos recursos), dada
a evolução do ambiente e da própria organização. É o modelo planejado sobre como a
organização deveria ser estruturada e gerida, para que atenda a determinados objetivos e
finalidades definidos em certo momento. Trata-se de agir com efetividade, propiciando que a
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instituição evolua continuamente.
Para Malmegrin (2011), do ponto de vista das organizações, a formação de redes está
associada ao alcance de objetivos em contextos que apresentam grandes complexidades, tendo,
com uma de suas características, a flexibilidade dos arranjos, que trata da possibilidade de
encontrarmos soluções por meio da diversidade de agentes interconectados e das diferentes
percepções desses agentes.
A atuação da gestão em rede, portanto, deve possibilitar o compartilhamento de boas
práticas, contribuindo para a aprendizagem organizacional, além de evitar o desperdício de
recursos públicos e a sobreposições de atividades.
Na UNEB, as redes entre seus departamentos possuem afinidades não só geográficas
como também econômicas e sociais, de acordo com a divisão territorial oficial de planejamento
das políticas públicas do Estado. Assim, é necessário considerar, neste cenário, para
aperfeiçoamento das práticas de gestão, com vistas a atender as suas finalidades estatutárias e
regimentais de forma integral, que cada campi possui especificidades, tais como: tempo de
existência, orçamento, cursos ofertados, infraestrutura, número de discentes, número de
servidores, qualificação dos servidores e gestores, dentre outros.
Importa-nos, ainda, destacar a existência de lacunas teórico-metodológicas para efetivação
da práxis no campo da administração da educação e da gestão universitária, principalmente para
as instituições que adotam o modelo multicampi e multirregional, pois, por vezes, a
interdependência entre as dimensões acadêmicas, organizacionais e espaciais é desprezada.
Segundo Sander (1995, p. 7), as lacunas teórico-metodológicas no campo da
administração da educação, de modo geral, advêm da ausência de uma teoria que contemple as
especificidades da administração da educação como campo profissional de estudo.
No campo das Ciências Sociais, as teorias das escolas clássicas da Administração, cujos
paradigmas foram gerados no contexto de empresas voltadas para o modo de produção
capitalista, usualmente são utilizadas com adaptações, para a administração de outras instituições,
visem estas ao lucro ou não. Sobre a prática da Administração, diz Chauí (2001, p. 186):
O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em
objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria destinada ao mercado, e por
isso mesmo, produzindo um sistema universal de equivalência, assim, a prática
contemporânea da administração parte dos pressupostos, de que: toda dimensão da
realidade social é equivalente a qualquer outra e por esse motivo é administrável de fato
e de direito, e o de que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte,
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porque todas as manifestações sociais sendo equivalentes são regidas pelas mesmas
regras.

Considerando as características organizacionais das universidades, Leitão (1985, p. 7-8)
salienta que:
A universidade é considerada uma organização complexa não só pela condição de
instituição especializada, mas pelo fato de executar tarefas múltiplas. Cada tarefa
(relacionada com suas funções de ensino, pesquisa e prestação de serviços à
comunidade), embora interdependente em relação às outras, tem uma organização
característica que difere da organização requerida para as demais, e da organização como
um todo, [...]. Ela é, na realidade, do ponto de vista organizacional, a instituição de mais
complexa estrutura da sociedade moderna.

Corrobora, ainda, com essa ideia, Fialho (2005, p. 58):
Reconhecendo que a universidade “[...] é um conjunto organizacional complexo e ainda
não inteiramente estudado [...]” (CASTRO, 1990), a questão não deixa de desafiar o
arcabouço teórico-conceitual, tradicionalmente utilizado para a compreensão dos
modelos organizacionais (grifo da autora). No caso da universidade brasileira, a questão
se agrava em face da incipiente experiência brasileira com organização universitária,
originária da prática de aglomeração de faculdades.

Evidencia-se, assim, a necessidade de repensar a administração da educação superior, com
o objetivo de conceber uma teoria compreensiva da prática profissional, especialmente em
universidades públicas, pois a prática da administração como fenômeno característico do modo
de produção capitalista não consegue alcançar as especificidades dessas instituições.
Com o objetivo de compreender as teorias historicamente utilizadas no campo da
administração educacional, apresentamos o Quadro 4, com base em dados apresentados por
Cunha (1983) e na síntese teórica da experiência latino-americana de administração da educação,
no contexto internacional, cuja desconstrução e reconstrução fundamentaram o paradigma
multidimensional de administração da educação, proposto por Sander (2007).

46
Quadro 4 – Teorias no Campo da Administração Educacional e o contexto da Educação Superior
Contexto Mundial/ Nacional

Panorama da Educação Superior
no Brasil

Teoria
Administrativa
Predominante/ Características

Construção
conceitual
e
praxiológica da administração da
educação

Dimensão Analítica (substantivas
e instrumentais)

Da Colônia ao início da década de
XX,
contexto
econômico
e
racionalista da consolidação da
Revolução Industrial.

Criação dos Colégios de Jesuítas, do
Curso Médico de Cirurgia na Bahia,
da cadeira de Anatomia e Cirurgia
no Hospital Militar no Rio de
Janeiro, criação de algumas
universidades livres e criação da
primeira universidade oficial do país
em 1920 – Universidade do Rio de
Janeiro.

Escola Clássica da Administração –
Sistema fechado, mecânico e
racional.

Administração Eficiente (Eficiência
– é o critério econômico que revela a
capacidade
administrativa
de
produzir o máximo de resultados
com o mínimo de recursos, energia e
tempo).

Dimensão extrínseca – Econômica.
A noção de eficiência está associada
aos conceitos de racionalidade
econômica e produtividade material,
independentemente de seu conteúdo
humano, de sua natureza ética e da
natureza
política
da
prática
educacional.

Recessão 1929 – Período Vargas
(governo
provisório
1930/34,
presidente
eleito
constitucionalmente 1934/37, como
ditador 1937/45).

Publicação
do
Estatuto
das
Universidades Brasileiras e criação
do Ministério da Educação em 1931;
criação da União Nacional dos
Estudantes em 1938.

Escola
Psicossociológica
de
Administração – princípios e
práticas funcionalistas do enfoque
comportamental
enraizado
no
movimento das relações humanas.
Sistema orgânico e natural.

Administração Eficaz (Eficácia é o
critério institucional que revela a
capacidade administrativa
para
alcançar as metas estabelecidas ou os
resultados propostos).

Dimensão intrínseca – Pedagógica.
A eficácia
da administração
educacional visa à consecução dos
objetivos
intrinsecamente
educacionais, estando, portanto,
vinculada aos aspectos pedagógicos
das escolas e universidades.

Pós-II Guerra Mundial, queda do
Estado Novo, em 1945, ao golpe de
estado que implantou o regime
autoritário, em 1964.

Reforma universitária de 1968; Lei
de diretrizes e bases da educação de
1971.

Conjunto de teorias contemporâneas
de
administração,
distintas
experiências
práticas
na
administração pública e na gestão da
educação.
Sistema aberto e adaptativo.

Administração Efetiva (Efetividade
é critério político que reflete a
capacidade administrativa para
satisfazer as demandas concretas
feitas pela comunidade externa).

Dimensão extrínseca – Política.
A efetividade mede a capacidade de
produzir as respostas ou soluções
para os problemas politicamente
identificados pelos participantes da
comunidade mais ampla.

Pós-Regime Militar

Os governos do final da década de
80 e da década de 90 priorizaram as
ideias privatistas na política

Derivação
conceitual
de
formulações interacionistas recentes
e atuais no campo da teoria
organizacional e administrativa,
preocupadas com as características
culturais e os valores éticos que
definem o desenvolvimento humano
sustentável e a qualidade de vida na
educação e na sociedade.
Sistema global e multicultural.

Administração
relevante
(Relevância é o critério cultural que
mede o desempenho administrativo
em
termos
de
importância,
significação, pertinência e valor).

Dimensão intrínseca – Cultural.
Valor e pertinência dos atos e fatos
administrativos
para
o
desenvolvimento humano e a
qualidade de vida dos participantes
do sistema educacional e da
sociedade como um todo, o conceito
defendido dá primazia ao ideal de
qualidade de vida humana como
critério orientador para sua ação
política na escola e na sociedade, ao
passo que o ser antropológico tornase político quando se engaja
ativamente na construção de uma
sociedade.

universitária.

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados disponíveis na obra de Sander (2007) e Cunha (1983).
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Em linhas gerais, na síntese da dimensão analítica da teoria multidimensional da
administração da educação, percebe-se a influência do contexto histórico em cada dimensão e a
interdependência e complementaridade entre estas.
Assim, a eficácia institucional representa o alcance de resultados na realização de
atividades para consecução dos objetivos institucionais. Aplicada à educação, a eficácia deve
estar vinculada, essencialmente, a consecução dos objetivos intrinsecamente educacionais,
estando, dessa forma, vinculada aos aspectos pedagógicos das IES.
Considerando o pressuposto de que os objetivos da educação se sobrepõem aos aspectos
utilitários e extrínsecos de tipo econômico, o aspecto intrínseco de eficácia pedagógica da
administração educacional sobreleva o da eficiência econômica (SANDER, 2007).
Neste sentido, a preocupação central da gestão universitária deve estar ligada à realização
de atividades voltadas para o ensino, à pesquisa e à extensão. E a questão da sustentabilidade
econômica deve ser assegurada, portanto, pelos entes federados, seja por meio dos recursos
vinculados, ou da criação de normas específicas para a assistência voluntária por parte da União.
A dimensão política da administração educacional refere-se ao relacionamento de
natureza política das instituições de ensino como o seu ambiente externo e partes interessadas.
Nessa dimensão, para Sander (2002, p. 66), “a administração presta atenção prioritária a sua
capacidade de resposta às necessidades e aspirações da comunidade e da sociedade em geral”. Na
gestão das universidades públicas, deve-se ter especial atenção para que as preocupações com os
processos e atividades administrativas, muito influenciadas pelo caráter burocrático, não
interfiram na atuação da instituição junto à comunidade.
Especificamente para a universidade multicampi e multirregional, a criação de cursos, o
investimento em pesquisa de acordo com os aspectos produtivos locais, a realização de atividades
de extensão, entre outros aspectos, podem representar a efetividade política da IES.
Quanto à dimensão cultural, formada a partir da estrutura normativa e política, aliada às
características e valores individuais dos membros da instituição, é fator determinante para o êxito
na realização dos objetivos institucionais, das metas de gestão e da missão institucional. Na
perspectiva da gestão de universidades públicas, as redefinições culturais, traduzidas na
renovação dos modelos administrativos, possuem relevância para a eficiência na alocação e
utilização dos recursos, pois, ao passo que as políticas externas podem interferir na autonomia,
como princípio acadêmico-administrativo, as questões internas interferem na própria
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racionalidade administrativa (CARMO, et al, 2016).
Sander (1995, p. 61) destaca ainda a importância de “coordenar a criação e utilização de
conteúdos, espaços, métodos e técnicas capazes de preservar os fins e objetivos da educação em
seus esforços para cumprir seu papel pedagógico, econômico, político e cultural”, caracterizando,
dessa forma, a multidimensionalidade na administração educacional, ou seja, a visão de
totalidade e simultaneidade dos fenômenos educacionais.
Sander (2007) elenca, também, algumas qualificações básicas para os gestores da
administração do sistema educacional, conforme vistas no Quadro 5, de acordo com as dimensões
do paradigma multidimensional proposto.
Quadro 5 – Qualificações básicas para os gestores da administração do sistema educacional
Dimensão extrínseca – Qualificação econômica
Define-se em termos de sua eficiência para coordenar a captação e utilização de recursos econômicos e
financeiros e de elementos materiais e tecnológicos para o cumprimento de sua missão educativa.
Dimensão intrínseca – Qualificação Pedagógica
Define-se em termos de sua eficácia para coordenar a formulação de objetivos educacionais e para desenhar
cenários e meios pedagógicos para sua execução.
Dimensão extrínseca – Qualificação Política
Define-se em termos da adoção de estratégias efetivas de ação organizada, visando a satisfação das
necessidades sociais e demandas políticas da comunidade e de seu sistema educacional.
Dimensão intrínseca – Qualificação Cultural
Revela-se na capacidade de conceber soluções educacionais e administrativas e na liderança para implantá-las,
sob a ótica de sua relevância para a promoção de uma forma qualitativa de vida humana coletiva na
universidade e na sociedade.
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Sander (2007).

No âmago deste estudo, não poderiam passar despercebidas as similaridades das
características das dimensões propostas por Sander (2007) para a administração educacional, com
as variáveis identificadas por Fialho (2005), nos estudos sobre a universidade multicampi,
conforme correlação a seguir:
Dimensão Pedagógica – Dimensão Acadêmica.
Dimensão Econômica e Cultural – Dimensão Organizacional.
Dimensão Política – Dimensão Espacial.
Salientamos, entretanto, que as perspectivas teóricas da administração da educação, no
âmbito da gestão universitária, devem caminhar em conjunto com a experiência daqueles
encarregados de construí-las e utilizá-las no contexto social, sem prescindir do conjunto de
oportunidades históricas oferecidas pelas instituições, individualmente, principalmente em função
de sua organicidade.
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3 METODOLOGIA

3
METODOLOGIA
O estudo ora apresentado fundamentou-se na interlocução com a realidade da gestão
universitária na Universidade do Estado da Bahia e no levantamento de questões e dados visando
a aprofundar os estudos sobre a gestão de convênios com recursos federais.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No que se refere à natureza do estudo, trata-se de uma pesquisa exploratória, a partir do
momento em que visa a identificar o montante transferido por órgãos federais para a
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), mediante convênios, no período de 2009 a 2014, e o
comportamento da execução desses recursos. Caracteriza-se como exploratória, também, por ser
uma pesquisa realizada no local onde o fenômeno ocorre, ou seja, dentro da universidade, a qual
dispõe dos dados a serem coletados para explicar as incidências.
Para Gil (2002, p. 41),
A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipótese; que seu
procedimento é bastante flexível, permitindo observações dos mais variados aspectos;
que normalmente envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e análise de exemplos que
estimulem a compreensão.

Quanto ao delineamento, de forma geral, tanto a pesquisa documental como a
bibliográfica foram utilizadas, a fim de melhor se compreender o contexto das práticas de gestão
relacionadas à execução dos convênios federais celebrados pela Universidade, durante o período
supramencionado.
Quanto à análise dos dados, utilizou-se o modelo multivariado de análise, lastreado na
técnica estatística da regressão logística, com o objetivo de mensurar as variáveis que interferem
de forma relevante na execução dos convênios, influenciando e condicionando o desempenho.
Durante o processo de realização da pesquisa, esse planejamento metodológico viabilizou
uma maior flexibilidade para conciliação entre o referencial teórico e as questões empíricas acerca da
dinâmica institucional na execução de convênios da UNEB.
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3.2 REGRESSÃO LOGÍSTICA

A regressão logística caracteriza-se como uma técnica estatística de análise multivariada
de dados, que utiliza o procedimento de transformação logística aplicada à variável dependente.
Diferentemente de outras técnicas estatísticas, estabelece uma expressão probabilística
que evidencia a probabilidade de um determinado evento ocorrer ou não, neste caso, a técnica é
especialmente indicada para aplicações de identificação de grupos categóricos, quando formados
por dois grupos, como no caso da presente pesquisa, “desempenho superior”, “desempenho
inferior” e mediana da amostra (CONCEIÇÃO; PEREIRA, 2006).
Segundo Hair et al. (2005), a regressão logística representa uma ferramenta de potencial
ligeiramente superior às outras análises multivariadas por três aspectos básicos: (i) não é
necessária a suposição de normalidade da amostra; (ii) trata-se de uma técnica mais robusta, dada
a maior amplitude de aplicação; e (iii) possui característica similar à regressão linear múltipla.
O procedimento que calcula o coeficiente logístico compara a probabilidade de o evento
ocorrer com a probabilidade de não ocorrer, sendo essa razão expressa da seguinte forma:

Prob (evento ocorrer) = > P(y =1)=__1___ .
Prob(evento não ocorrer)
1+ez
Onde: Z = B0 + B1X1 + ... + BnXn
Se a probabilidade prevista for maior que 0,50, então a previsão será sim, caso contrário,
será não.
De acordo com Hair et al. (2005), os coeficientes da expressão representam medidas das
variações de probabilidades, chamadas razão de desigualdade, sendo expressos em logaritmos,
precisando ser transformados de volta por meio do antilogaritmo, o que faz com que o efeito
relativo às suas probabilidades seja avaliado de forma mais fácil. Para realizar o processo de
estimação dos coeficientes, a regressão logística utiliza o procedimento de maximizar a
“verossimilhança” de que um determinado evento ocorra. O modelo baseado em regressão
logística estará tão bem ajustado quanto menor for a medida de -2LL (expressão que indica a
verossimilhança), e melhor será o desempenho da regressão, sendo que o menor valor para -2LL
é zero.
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Na avaliação da regressão logística estimada existem diversos indicadores do “tipo R2”,
que, para a regressão logística, são denominados “pseudo R2”, sendo que os softwares
estatísticos geralmente evidenciam dois deles, o “R2 de Cox e Snell” e o “R2 de Nagelkerke”. O
processo de interpretação dos indicadores “pseudo R2” é semelhante ao indicador R2 das
regressões lineares; quanto mais próximo de 1,0, maior o poder preditivo da regressão calculada
(CONCEIÇÃO; PEREIRA, 2006).
O indicador Goodness-of-fit indica o grau de significância geral do modelo obtido,
enquanto a estatística Wald determina o grau de significância de cada uma das variáveis inseridas
no modelo. O procedimento stepwise de inserção de variáveis independentes para o aumento do
grau de significância do modelo calculado é perfeitamente aplicável nos modelos de regressão
logística. Por fim, o modelo pode igualmente ser avaliado de acordo com a matriz de
classificação (hit ratio), que indica a quantidade de classificações realizadas corretamente e
incorretamente pelo modelo estabelecendo seu desempenho preditivo em percentual
(CONCEIÇÃO; PEREIRA, 2006).

3.3 LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS

Para a pesquisa bibliográfica, com objetivo de melhor compreender o universo da gestão
de convênios, foi realizada uma revisão teórica sobre o financiamento vinculado no âmbito da
Universidade do Estado da Bahia, a assistência financeira da União, gestão universitária e teorias
organizacionais. Destacam-se, ainda, como fontes de informações, a legislação referente ao tema
e os acervos documentais produzidos pelo Portal da Transparência de Recursos Federais, pelo
Sistema de Convênios (SICONV) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Para a pesquisa documental, foram levantados dados institucionais que ainda não haviam
recebido tratamento analítico, por meio de informações provenientes do Portal da Transparência
do Governo Federal, acesso público; Portal de Convênios (SICONV), acesso mediante senha; e
dados fornecidos pela Secretaria de Contabilidade e Finanças da UNEB, inerentes às prestações
de contas encaminhadas aos órgãos concedentes.
A utilização de 3 (três) fontes de coleta de dados na investigação permitiu a obtenção de
informações importantes e múltiplos dados necessários para a análise quantitativa.
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O processo de realização dessa etapa envolveu, ainda, as seguintes fases:
a) Consistência dos dados coletados: análise da consistência dos dados com o objetivo de

identificar e documentar divergências, visando à maior qualidade e fidedignidade nas
informações estatísticas.
b) Consolidação dos dados coletados: período disponibilizado para correções das

divergências identificadas nas verificações das consistências dos dados.
Após verificação da consistência e consolidação dos dados, as informações foram
estruturadas em planilhas, por meio de microdados, que são dados brutos segregados para
facilitar seu manuseio em softwares estatísticos. Importante salientar que os dados sobre a
execução foram levantados entre junho/2015 e outubro/2016.

3.4 SEGREGAÇÃO DA AMOSTRA E CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS

Com base nos dados levantados dos 53 convênios com instâncias federais celebrados pela
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no período de 2009 a 2014, foi realizada a segregação
da amostra em 2 grupos distintos: (1) Convênios com execução satisfatória e (2) convênios
com execução insatisfatória.
O corte da amostra e sua consequente segregação ocorreram de forma discricionária no
estudo.

Foram

considerados

satisfatórios

aqueles

convênios

com

execução

orçamentária/financeira 25% acima da metade dos recursos transferidos, ou seja, 75% de
execução. A amostra formada pelo conjunto dos 53 convênios apresentou 19 convênios com
execução

orçamentária/financeira

satisfatória

e

34

convênios

com

execução

orçamentária/financeira insatisfatória, ou seja, 19 convênios conseguiram executar os recursos
captados em uma proporção superior a 75% dos valores recebidos enquanto outros 34 convênios
executaram financeiramente menos de 75% dos recursos previstos nos convênios celebrados.

3.5 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

O processo de determinação das variáveis independentes ocorreu de forma discricionária,
com base na identificação de fatores referentes aos desdobramentos da execução das
transferências voluntárias, tomando por base o arranjo categórico assumido da literatura de Fialho
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(2005), ou seja, as dimensões acadêmicas, organizacionais e espaciais da estrutura orgânica
multicampi e multirregional, sendo especificados da seguinte maneira:
X1 = órgão concedente – ACONC (dimensão organizacional)
X2 = ação governamental – concedente – AGOV (dimensão organizacional)
X3 = ação orçamentária – convenente – AORC (dimensão acadêmica)
X4 = abrangência do convênio – ABRAN (dimensão espacial)
X5 = unidade institucional responsável pela gestão do convênio – convenente – UIRGC
(dimensão espacial)
X6 = unidade gestora de execução orçamentária e financeira – convenente – UGEOF (dimensão
espacial)
X7 = vigência de execução – VG (dimensão organizacional)
As Variáveis Independentes são explanadas na Tabela 8, a seguir.
Tabela 8 – Variáveis Independentes
VARIÁVEIS

DIMENSÃO

X1

ÓRGÃO CONCEDENTE – ACONC

1

Ministério da Educação

2

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

3

Outros

X2

DIMENSÃO
ORGANIZACIONAL

2

AÇÃO GOVERNAMENTAL (CONCEDENTE) – TIPO DE
TRANSFERÊNCIA – AGOV
Contemplação Nominal (Apoio a Entidades de Ensino Superior Não
Federais – Emenda Parlamentar)
Não Contemplação explícita

X3

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONVENENTE) – AORC

DIMENSÃO
ACADÊMICA

1

Ensino de Graduação

1

2

Ação 2443 – Funcionamento de Cursos de Graduação a Cargo dos
Departamentos
Ação 2953 – Gestão das Ações Acadêmico-Administrativas do
Ensino de Graduação
Pós-Graduação e Pesquisa
Ação 1906 – Apoio à implantação de Cursos de Pós-Graduação
Ação 2555 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação a Cargo

DIMENSÃO
ORGANIZACIONAL
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3

dos Departamentos
Ação 2555 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação a Cargo
dos Departamentos
Ação 2558 – Gestão das Atividades de Pesquisa a Cargo dos
Departamentos
Ação 6629 – Gestão das Ações de Pós-Graduação
Ação 6927 – Gestão das Ações de Pesquisa
Ação 7864 – Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa Científica,
Tecnológica e de Inovação
Ação 6956 – Concessão de Bolsa de Assistência ao Estudante
Universitário
Extensão
Ação 2568 – Gestão das Ações de Extensão Universitária
Ação 6907 – Realização de Ações de Extensão Universitária

4

Equipamento e infraestrutura física
Ação 7858 – Ampliação de Unidade Universitária
Ação 7863 – Construção de Unidade Universitária
Ação 7867 – Equipamento de Unidades Universitárias
Ação 7871 – Recuperação de Unidade Universitária
Ação 7872 – Reparação de Unidade Universitária

5

Assistência ao Estudante
Ação 6910 – Assistência ao Estudante Universitário (estudantes
cotistas – inscrição em cursos/cesta básica/passagens/diárias)

6

Educação a Distância
Ação 6915 – Realização de Curso de Educação a Distância

8

Apoio à Formação Inicial de Profissional de Educação Básica e
Especial
Ação 7859 – Apoio ao Programa de Formação de Profissionais de
Educação Básica
Outros

X4

ABRANGÊNCIA DO CONVÊNIO – ABRAN

1

Departamental

2

Interdepartamental

3

Comunidade externa

4

Mais de uma das opções acima

X5

UNIDADE
INSTITUCIONAL
RESPONSÁVEL
GESTÃO DO CONVÊNIO – UIRGC
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD

7

1

Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação – PPG
Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PRAES
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas – PROAF
Unidade Acadêmica de Educação a Distância – UNEAD

DIMENSÃO ESPACIAL

PELA

DIMENSÃO ESPACIAL
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Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Pró-Reitoria de Administração – PROAD
Pró-Reitoria De Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PGDP
Pró-Reitoria de Infraestrutura – PROINFRA
2

Departamento de Ciências Exatas e da Terra I – Salvador
Departamento de Ciências Humanas I – Salvador
Departamento de Educação I – Salvador
Departamento de Ciências da Vida I – Salvador

3

Departamento de Ciências Exatas e da Terra II – Alagoinhas
Departamento de Educação II – Alagoinhas
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais III – Juazeiro
Departamento de Ciências Humanas III – Juazeiro
Departamento de Ciências Humanas IV – Jacobina
Departamento de Ciências Humanas V – Santo Antônio de Jesus
Departamento de Ciências Humanas VI – Caetité
Departamento de Educação VII – Senhor do Bonfim
Departamento de Educação VIII – Paulo Afonso
Departamento de Ciências Humanas IX – Barreiras
Departamento de Educação X – Teixeira de Freitas
Departamento de Educação XI – Serrinha
Departamento de Educação XII – Guanambi
Departamento de Educação XIII – Itaberaba
Departamento de Educação XIV – Conceição do Coité
Departamento de Educação XV – Valença
Departamento de Ciências Humanas d tecnologias XVI – Irecê
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XVII – Bom
Jesus da Lapa
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XVIII –
Eunápolis
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XIX – Camaçari
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XX– Brumado
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XXI – Ipiaú
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XXII – Euclides
da Cunha
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XXIII – Seabra
Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias XXIV – XiqueXique

X6
1
2
3

UNIDADE GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA – UGEOF
Administração Central
Unidades (Pró-Reitorias e Núcleos Operacionais) e Departamentos –
Capital
Unidades e Departamentos – Interior

DIMENSÃO ESPACIAL
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X7

VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO– VG

1

Até 1 ano

2

acima de 1 até 2 anos

3

acima de 2 até 3 anos

4

acima de 3 anos
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

DIMENSÃO
ORGANIZACIONAL

a partir de 75% = execução satisfatória

VARIÁVEL
DEPENDENTE/DUMMY
1

abaixo de 75% = execução insatisfatória

2

Fonte: Elaborado pela autora.
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4 RESULTADOS OBTIDOS PARA A AMOSTRA (STEPWISE)

4
RESULTADOS OBTIDOS PARA A AMOSTRA
(STEPWISE)
O programa SPSS preliminarmente possibilitou uma análise descritiva dos dados
relacionados a cada uma das variáveis proposta no presente estudo, que já sinalizam importantes
elementos na identificação dos fatores relevantes à execução orçamentária/financeira dos
convênios celebrados com instâncias federais no âmbito da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB) no período de 2009 a 2014.
Para a variável Órgão Concedente (ACONC) foi identificado que 75,5% dos recursos
recebidos pela UNEB, no período em análise, foram provenientes do Ministério da Educação e
órgãos vinculados, e 24,5% foram provenientes de outros órgãos federais. Identificamos,
também, para essa variável, que, no geral, 64,2% da execução foi não satisfatória e apenas 35,8%
foi satisfatória.
Tabela 9 – Variável Órgão Concedente (ACONC)
ACONC

Execução Orçamentária/Financeira
Execução
Execução Não
Satisfatória
Satisfatória
15 (28,3%)
25 (47,2%)

Total

Ministério da
40 (75,5%)
Educação
Outros
4 (7,5%)
9 (17,0%)
13 (24,5%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
53 (100,0%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.

A variável Ação Governamental (AGOV) indica a natureza da transferência, se
Contemplação Nominal (apoio a entidades de ensino superior não federais – emenda
parlamentar) ou Não Contemplação Explícita. Constatou-se que 83% dos recursos transferidos
foram provenientes de apresentação de projeto em atendimento a programas e editais de seleção,
e que 17% foram provenientes de emendas parlamentares, ou seja, apesar da existência da
assistência financeira da união, o maior percentual destinado no período sob análise dependeu de
seleção por mérito do projeto.
Os dados evidenciaram também que dos 09 (nove) convênios provenientes de emendas
parlamentares identificados, todos celebrados com o Ministério da Educação, por intermédio do
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), apenas para 04 (quatro) houve a
transferência dos recursos financeiros, fator que deve ser considerado na análise do percentual de
execução orçamentária não satisfatória e na efetividade dessa ação governamental.
Quanto aos convênios provenientes do mérito do projeto, houve uma execução
orçamentária financeira satisfatória de 32,1%, e não satisfatória de 51%.
Tabela 10 – Variável Ação Governamental (ACONC)
AGOV

Execução Orçamentária/Financeira
Total
Execução
Execução Não
Satisfatória
Satisfatória
Contemplação Nominal (Emenda parlamentar)
2 (3,8%)
7 (13,2%)
9 (17%)
Não Contemplação (Mérito do Projeto)
17 (32,1%)
27 (51%)
44 (83%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
53 (100,0%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.

No que se refere à variável Classificação Orçamentária do Convênio (AORC), que está
relacionada ao seu objeto, se ensino de graduação, pesquisa, extensão ou infraestrutura, o sistema
identificou que 23 (vinte e três) convênios foram relacionados à atividade de ensino, 6 (seis) à
atividade de pesquisa, 16 (dezesseis) às atividades de extensão e 8 (oito) convênios relacionados
com ações de melhoria de infraestrutura universitária (pavilhão de salas, laboratórios,
equipamentos etc.).
Identificou-se, também, que aqueles que apresentaram um melhor desempenho em
relação à execução orçamentária/financeira estavam relacionados a ações de ensino e extensão e
que os convênios relacionados à pesquisa e infraestrutura obtiveram um desempenho inferior às
demais ações universitárias, dos convênios celebrados com instâncias federais pela UNEB no
período de 2009 a 2014.
Tabela 11 – Variável Classificação Orçamentária do Convênio (AORC)
AORC

Execução Orçamentária/Financeira
Total
Execução
Execução
Não
Satisfatória
Satisfatória
Ensino
13 (24,5%)
10 (18,9%)
23 (43,4%)
Pesquisa
1 (1,9%)
5 (9,4%)
6 (11,3%)
Extensão
4 (7,5%)
12 (22,6%)
16 (30,2%)
Infraestrutura
1 (1,9%)
7 (13,2%)
8 (15,1%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
53 (100,0%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.
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A variável Abrangência das Ações (ABRAN) revelou que 14 (quatorze) convênios
celebrados com instâncias federais tinham abrangência departamental e que 39 (trinta e nove)
deles tinham abrangência interdepartamental e/ou comunidade externa.
Tabela 12 – Variável Abrangência das Ações (ABRAN)
ABRAN

Execução Orçamentária/Financeira
Execução
Execução Não
Satisfatória
Satisfatória
Departamental
8 (15,1%)
6 (11,3%)
Interdepartamental e Comunidade Externa
11 (20,8%)
28 (52,8%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.

Total

14 (26,4%)
39 (73,6%)
53 100,0%)

A variável Unidade Responsável pela Gestão do Convênio (UIRGC) revelou que 42
(quarenta e dois) convênios foram geridos por órgãos da Administração Central (79,2%) e que 11
(onze) foram geridos por unidades departamentais (20,2%), sinalizando claramente que o êxito da
gestão dos convênios celebrados com instâncias federais não está relacionado ao local da gestão
da iniciativa, ao contrário, tanto os convênios geridos por órgãos da administração quanto os
geridos por unidades departamentais têm um déficit de desempenho da execução
orçamentária/financeira, sinalizando que os fatores impactantes nesse processo manifestam-se
indistintamente nos dois contextos.
Tabela 13 – Variável Unidade Responsável pela Gestão do Convênio (UIRGC)
UIRGC

Execução Orçamentária/Financeira
Execução
Execução Não
Satisfatória
Satisfatória
Administração Central
15 (28,3%)
27 (50,9%)
Departamento
4 (7,5%)
7 (13,2%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.

Total

42 (79,2%)
11 (20,8%)
53 (100,0%)

Para a variável Unidade Gestora Responsável pela Execução Orçamentária e Financeira
(UGEOF), os resultados demonstraram 19 (dezenove) convênios com execução orçamentária/
financeira totalmente relacionada à Administração Central e 34 (trinta e quatro) convênios com
sua responsabilidade de execução orçamentária descentralizada, subordinada às unidades
departamentais, núcleos operacionais e Pró-Reitorias.
A classificação dessa variável sofreu a influência das diversas estruturas organizacionais
vigentes à época da execução dos convênios sob análise, quando as Pró-Reitorias e os núcleos
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operacionais foram constituídos como unidades executoras descentralizadas, figurando na Tabela
14, mais adiante, como “Departamento/Outros”, o que explica um maior número de convênios
com execução orçamentária em “Departamento/Outros”, em contradição com o percentual de
convênios geridos em Departamentos, apresentado na variável UIRGC.
Do mesmo modo que a variável anterior, a variável Unidade Responsável pela Gestão
Orçamentária do Convênio demonstrou que tantos as iniciativas sob gestão da Administração
Central quanto aquelas sob gestão dos Departamentos e outros incorrem em condições
semelhantes a um baixo desempenho da execução financeira dos convênios celebrados com
instâncias federais.
Tabela 14 – Unidade Gestora responsável pela execução orçamentária e financeira (UGEOF)
UGEOF

Execução Orçamentária/Financeira
Execução Satisfatória
Execução Não
Satisfatória
Administração Central
5 (9,4%)
14 (26,4%)
Departamento/Outros
14 (26,4%)
20 (37,7%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.

Total

19 (35,8%)
34 (64,2%)
53 (100,0%)

A variável Vigência dos Convênios (VG) demonstrou que, dentre os 53 convênios
celebrados pela UNEB junto a instâncias federais, 17 (dezessete) (32,1%) tiveram vigência de até
2 anos, outros 17 (dezessete) (32,1%) tiveram vigência superior a 2 anos e até 3 anos e 19
(dezenove) tiveram vigência superior a 3 anos. O processo de vigência dos convênios gira em
torno de até 2 anos, exceto para aqueles que se referem à implantação de cursos de graduação,
portanto, identificar os que têm vigência em prazo superior a este período já sinaliza um
problema de gestão relacionado ao cumprimento de prazos, metas operacionais e outros aspectos
que acabam por resultar na implementação de termos aditivos que, conforme os resultados
apontam, não conseguem reverter o quadro de baixo nível de execução financeira.
Importante salientar que a vigência é fixada de acordo com o prazo previsto para a
consecução do objeto e em função das metas estabelecidas, e que existe a obrigação de
prorrogação de ofício da vigência do instrumento antes do seu término, quando o concedente der
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado (BRASIL, 2011).
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Tabela 15 – Variável Vigência dos Convênios (VG)
Execução Orçamentária/Financeira
Execução Satisfatória
Execução
Não
Satisfatória
Até 2 anos
5 (9,4%)
12 (22,6%)
De 2 a 3 anos
6 (11,3%)
11 (20,8%)
Acima de 3 anos
8 (15,1%)
11 (20,8%)
Total
19 (35,8%)
34 (64,2%)
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.
VG

Total

17 (32,1%)
17 (32,1%)
19 (35,8%)
53 (100,0%)

4.1 MODELO DE REGRESSO LOGÍSTICA

Com o auxílio do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
for Windows, versão 17.00, e a aplicação do método stepwise, procedimento estatístico que
seleciona as variáveis com maior significância estatística e poder preditivo de solução ao
fenômeno investigado, foi identificado o seguinte modelo matemático para a amostra investigada:
Modelo Z = – 1,398 + 1,8382X4 + 7,1999X3 – 1,1487X5
Onde:
1,398 = intercepto da função;
X4 = abrangência do convênio – ABRAN (dimensão espacial);
X3 = ação orçamentária – convenente – AORC (dimensão acadêmica);
X5 = unidade institucional responsável pela gestão do convênio – convenente – UIRGC
(dimensão espacial).
Tabela 16 – Consolidação de Resultados dos Coeficientes
Coeficientes
Intercepto
ABRAN[T.Inter/Comunid
Ext/mais de uma opção]
AORC[T.Pesquisa]
AORC[T.Extensão]
AORC[T.Infraestrutura]
UIRGC[T.Departamento]

Estimativa
-1,398
1,8382

Erro padrão
0,8127
0,9176

Estatística Z
-1,722
2,003

p-valor
0,0850
0,0451

2,0399
1,0139
4,1461
-1,4987

1,2921
0,8169
1,6536
1,0483

1,579
1,241
2,507
-1,430

0,1144
0,2145
0,0122
0,1528
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Coeficientes
Odds rations
Intercepto
0,2466
ABRAN[T.Inter/Comunid
6,2853
Ext/mais de uma opção]
AORC[T.Pesquisa]
7,6896
AORC[T.Extensão]
2,7563
AORC[T.Infraestrutura]
63,1896
UIRGC[T.Departamento]
0,2234
Fonte: Elaboração da pesquisa (2017) – Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), v. 17,0.

O modelo matemático apresentado segrega as variáveis que têm maior grau de
significância estatística para o estudo, a qual pode ser observada na coluna p valor. Quando esse
indicador está próximo a zero, indica-se que as variáveis têm significância estatística para o
fenômeno estudado, neste caso, os fatores relevantes à execução de convênios celebrados com
instâncias federais pela UNEB no período de 2009 a 2014.
Nesse sentido, o modelo selecionou, dentre as 06 (seis) variáveis escolhidas para o estudo,
aquelas que apresentaram maior significância para explicar o fenômeno da execução satisfatória
ou não satisfatória dos convênios.
As variáveis selecionadas estão ligadas à abrangência das ações – ABRAN
(departamental o interdepartamental), Ação da Atividade Orçamentária – AORC (relacionada ao
objeto, se ensino, pesquisa ou extensão) e Unidade Responsável pela Gestão do Convênio –
UIRGC (Coordenação do convênio, se Administração Central ou Unidades Departamentais).
Dentre essas 03 (três) variáveis, o modelo matemático indicou que a Unidade Institucional
responsável pela gestão do convênio é uma variável que impacta de forma negativa para o
alcance de um percentual favorável de execução, tanto quando centralizada Administração
Central ou quando descentralizada nos Departamentos e outros. Esse fato sinaliza para um
possível quadro de precariedade da gestão administrativa dos convênios, seja por questões
normativas, administrativas, organizacionais ou mesmo tecnológicas, evidenciando uma
necessidade de identificar e intervir nesse contexto.
Quanto ao tempo de vigência dos convênios, os percentuais obtidos indicam que na média
não houve um desempenho satisfatório para aqueles que passam por sucessivos aditivos de prazo,
ou seja, essa variável não interferiu de forma significativa para o desempenho da execução
financeira dos convênios.
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A medida x-squared de 0.63196 indica que a abordagem estatística pela metodologia de
regressão logística é adequada para responder ao fenômeno estudado, pois esse percentual precisa
estar superior 0.50. O p-value de 0.7291 está um pouco elevado, pois, para esse indicador, o ideal
é estar próximo a zero. Apesar de alguma limitação que esse percentual possa apresentar, não
descaracteriza o modelo, face ao suporte dos resultados da estatística descritiva, já
fundamentados.
De forma geral, a abordagem estatística na perspectiva da regressão logística possibilitou
a visualização de aspectos de robustez e parcimônia para a análise do fenômeno que propusemos
no estudo, enriquecendo os resultados obtidos de inferências descritivas e exploratórias e solidez
na adequação às perspectivas categóricas.
A análise dos pesos dos fatores das variáveis indica que o êxito da execução dos
convênios celebrados com instâncias federais pela UNEB no período de 2009 a 2014 está
positivamente influenciado na categoria da Ação Orçamentária, ou seja, ensino, pesquisa,
extensão e infraestrutura em primeiro plano, e em menor plano pela abrangência dessas
iniciativas e sua condição de articulação intradepartamental, que aparece como um elemento
capaz de fortalecer o êxito dessas iniciativas, sendo influenciada negativamente pelo processo de
gestão dos convênios, seja ela de caráter central ou departamental.
De outro modo, pode-se afirmar que, para a amostra investigada, a dimensão acadêmica e
a espacial são mais relevantes no processo de gestão dos convênios celebrados pela UNEB que a
dimensão organizacional.
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5 PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO

5
PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO
5.1 APRESENTAÇÃO

A elaboração desse Projeto de Intervenção é produto do diagnóstico situacional sobre a
execução de convênios com recursos financeiros provenientes da assistência financeira da União,
no âmbito da Universidade do Estado da Bahia, apresentado ao Programa de Mestrado
Profissional Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação, o qual compõe a primeira parte desse
Relatório Técnico.
Constitui objetivo geral deste projeto a reestruturação da gestão de convênios na
Universidade, com vistas a reduzir as inconsistências identificadas na análise diagnóstica das
dimensões acadêmicas e organizacionais e espaciais na execução de convênios federais.
Para alcançar esse objetivo geral, foram articulados os seguintes objetivos específicos:
— Estudar e propor medidas qualitativas, baseadas na racionalização e simplificação de fluxos
e processos para os usuários, especialmente para o docente responsável pelo projeto que
justifica a existência do convênio.
— Aumentar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no compartilhamento
de informações inerentes à gestão de convênios.
— Criar instrumentos normativos internos para a execução de convênios com recursos
financeiros.

5.2 JUSTIFICATIVA

Esse Projeto de Intervenção encontra justificativa no conjunto de esforços institucionais
voltados para o fortalecimento da Gestão Universitária, no âmbito da gestão de convênios com
recursos financeiros, com especial atenção para as seguintes ações:

65

a) Melhorar o fluxo de informações institucionais;
b) Padronizar processos;
c) Compartilhar boas práticas;
d) Promover aumento do conhecimento de cada membro sobre o assunto;
e) Promover apropriação (novos compromissos de cunho crítico) e ressignificação das
práticas profissionais individuais.

Considerando a concentração de convênios vigentes sendo executados nas unidades
situadas no Campus I, em Salvador, no período de 2009 a 2014, foram escolhidos inicialmente
como público-alvo para o desenvolvimento deste projeto a Gerência de Convênios, enquanto
setor responsável pela celebração dos instrumentos, a Secretaria de Finanças (SECONF),
responsável pelos procedimentos inerentes às fases do pagamento da despesa pública, a
Subgerência de Material e Patrimônio (SUMAPA), responsável pela incorporação dos bens
adquiridos ao patrimônio da Universidade, a PROJUR, enquanto Procuradoria Jurídica
responsável pela emissão de pareceres nos processos, a Pró-Reitoria de Planejamento
(PROPLAN), órgão técnico responsável pelo planejamento, programação, orçamento,
acompanhamento e avaliação dos planos global e setoriais da Universidade, e as Coordenações
(equipes executoras) dos convênios vigentes.

5.3 METODOLOGIA

O desenho de estudo adotado será a Pesquisa-Intervenção, que consiste em uma tendência
das pesquisas participativas que buscam investigar a vida de coletividades na sua diversidade
qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico (AGUIAR, 2003; ROCHA,
1996; 2001).
A Pesquisa-Intervenção busca, portanto, viabilizar a construção de espaços de
problematização coletiva junto às práticas de formação (ROCHA, 2003). Nessa perspectiva, será
utilizada como metodologia coletiva a criação da Rede de Gestão Intersetorial (RGI), com o
objetivo de favorecer a discussão e a produção cooperativa, com vistas a buscar alternativas de
ação para aperfeiçoamento da dimensão espacial na gestão de convênios com recursos federais,
no âmbito da UNEB, além de contribuir, também, para que seus participantes façam uma análise
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de suas práticas cotidianas.
Conforme Malmegrin (2011), a formação de redes no contexto organizacional tem com
uma de suas características a flexibilidade dos arranjos, que trata da possibilidade de encontrar
soluções por meio da diversidade de agentes interconectados e das diferentes percepções desses
agentes, em contextos que apresentam grandes complexidades, como o da práxis da gestão de
convênios em uma universidade pública multicampi e multirregional.
Em certa medida, a proposta da criação de uma Rede de Gestão Intersetorial corrobora
com as características da “Pesquisa-Intervenção”. Segundo Aguiar e Rocha (1997, p. 97), o termo
pode ser conceituado da seguinte maneira:
Na pesquisa-intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e
determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma produção do grupo envolvido.
Pesquisa é, assim, ação, construção, transformação coletiva, análise das forças sóciohistóricas e políticas que atuam nas situações e das próprias implicações, inclusive dos
referenciais de análise. É um modo de intervenção, na medida em que recorta o
cotidiano em suas tarefas, em sua funcionalidade, em sua pragmática – variáveis
imprescindíveis à manutenção do campo de trabalho que se configura como eficiente e
produtivo no paradigma do mundo moderno.

O Projeto-Intervenção ou Pesquisa-Intervenção, tal como o propomos, não se limita a uma
forma de ação, assim, para além do uso da metodologia participativa, esse projeto visa a ampliar
e aperfeiçoar alguns mecanismos tecnológicos já utilizados, com vistas a favorecer o
compartilhamento de informações e promover a transparência pública.
Considerando, entretanto, que a elaboração de um projeto de intervenção é aberta, ou seja,
pode ser modificada na medida em que a intervenção for ocorrendo, foram traçadas inicialmente
as seguintes estratégias (Quadro 6):
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Quadro 6 – Plano de Intervenção Gestão de Convênios com Recursos Federais (2016)
OBJETIVO GERAL

Reestruturação da Gestão
de
Convênios
na
Universidade, com vistas a
reduzir as inconsistências
identificadas na análise
diagnóstica da dimensão
organizacional da execução
de convênios federais.

OBJETÍVOS
ESPECÍFICOS
1. Estudar e propor medidas
qualitativas, baseadas na
racionalização
e
simplificação de fluxos e
processos para os usuários,
especialmente
para
o
docente responsável pelo
projeto que justifica a
existência do convênio.

2. Aumentar o uso das
Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) no
compartilhamento
de
informações inerentes à
Gestão de Convênios.

3.
Criar
instrumentos
normativos internos para a
execução de convênios com
recursos financeiros.

Fonte: Elaborado pela autora.

ESTRATÉGIAS

EQUIPE

PERÍODO

 Criar a Rede de Gestão Intersetorial (RGI),
envolvendo inicialmente a Gerência de Convênios, as
Coordenações ligadas à SECONF e à SUMAPA para
compartilhamento de inconsistências identificadas,
proposição de ações e avaliação das ações
implementadas.
 Coletar/atualizar junto aos setores institucionais
“check list” específico sobre os principais fluxos de
processos utilizados na execução de convênios e
disponibilizá-los em ambiente virtual, com vistas a
favorecer a celeridade dos processos.

Gerência
de
Convênios
(coordenação)
SECONF
SUMAPA
PROJUR

 março a junho-2017 para
implantação
 nov/2017 para avaliação

 Estudar as rotinas nos sistemas informatizados
(FIPLAN,
SIP
e
SICONV)
voltadas
ao
acompanhamento mediante a extração de relatórios
gerenciais.
 Aperfeiçoar o espaço da SELCC – Gerência de
Convênios na web por meio do compartilhamento de
instruções, legislações, publicação de termos e
aditivos, relatórios de execução, entre outros assuntos
pertinentes aos convênios com recursos.

Gerência
de
Convênios
PROPLAN
GERINF

 março a junho/2017 para
implantação
 Atualização continuada

 Estabelecer as atribuições do Gestor de
Convênios ou Coordenador Administrativo e
Financeiro, designados mediante ato específico, para
atuar como corresponsável pela execução do objeto
do convênio ou similar, participando e acompanhando
efetivamente a execução do projeto e a utilização
detalhada dos recursos, conforme plano de trabalho
aprovado. Este mesmo Gestor será responsável,
ainda, em parceria com o Coordenador Pedagógico,
por emitir um relatório quadrimestral sobre a
execução física e financeira do convênio, dentre
outras atribuições a serem definidas.

Gerência de
Convênios
PROJUR

 março-maio/2017
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5.4 PROPOSTA INICIAL PARA ROTEIRO DE TRABALHO DA REDE DE GESTÃO
INTERSETORIAL – RGI
Quadro 7 – Medidas de reestruturação para tramitação de convênios na Universidade
Problemas identificados
na gestão de convênios

Setor

Medidas
de
reestruturação
sugeridas

Medidas
de
reestruturação
implementadas

Monitoramento
Avaliação

e

Fonte: Elaborado pela autora.

O quadro 7 foi elaborado para ser utilizado como suporte no trabalho participativo com os
setores da universidade envolvidos no plano de intervenção, sob a denominação “Rede de Gestão
Intersetorial”. Dessa forma, ele será preenchido à medida que ocorrerem as reuniões, conforme
propõe a metodologia de construção compartilhada.
No contexto do presente estudo, importa-nos ainda destacar que em 10 de maio de 2016
foi publicada a Portaria nº 161, por meio da qual foi proposta a implantação da rede do Sistema
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – RedeSiconv, tendo por objeto o
desenvolvimento de ações voltadas à melhoria dos processos de gestão das transferências da
união operacionalizadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios – SICONV (BRASIL,
2017).
O TCU igualmente ciente da importância da articulação interinstitucional criou, em 2009,
a Rede de Controle, cujo objetivo principal é à fiscalização da gestão pública, ao diagnóstico e
combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de
informações e documentos, ao intercâmbio de experiências e à capacitação dos seus quadros
(BRASIL, 2017).
A criação da RedeSiconv e da Rede de Controle, ambas com abrangência nacional e da
Rede de Gestão Departamental –RGD, com abrangência institucional, demonstra a importância
das redes de gestão para promoção de melhorias na gestão de atividades e processos.
Ademais, a participação de servidor na Rede de Gestão Intersetorial, ora proposta, pode
constituir fator de pontuação para promoção funcional, conforme plano de carreira instituído por
meio dos decretos 15.143 e 15.144, publicados no Diário Oficial no dia 22 de maio de 2014 e dos
manuais de Instruções Básicas sobre a Promoção Funcional.

69

Segundo os referidos documentos normativos, a promoção será baseada na pontuação
obtida pelo servidor em razão do seguinte fator, entre outros:
“4. Realização de atividades prioritárias [...]”
De acordo com os manuais supracitados são consideradas atividades prioritárias a
participação do servidor da carreira de Técnico Universitário e Analista Universitário em grupo
de estudos, grupo de trabalho, [...].
A proposta tomou como base, ainda, o §4º do art. Art. 6º da Portaria 507/2011, no qual
estabelece a fiscalização entre as competências e responsabilidades do convenente, a qual
consiste na atividade administrativa realizada de modo sistemático, com a finalidade de verificar
o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos
(BRASIL, 2011).

5.5 PROPOSTA INICIAL PARA REESTRUTURAÇÃO DO SITE UNEB
Considerando a necessidade de revisão periódica dos instrumentos de apoio à gestão
universitária, a proposta de reestruturação do espaço destinado à Secretaria Especial de
Licitações, Contratos e Convênios no site da Uneb, mais especificamente o espaço destinado à
Gerência de Convênios, visa, tão somente, a compartilhar informações que possam contribuir
para uma execução mais satisfatória dos convênios com recursos financeiros.
5.5.1 Institucional/SELCC/Gerência de Convênios
Inicialmente, exploramos a configuração atual do site da Uneb (figuras 4-9), no que se
refere às informações disponibilizadas pela Secretaria Especial de Licitações, Contratos e
Convênios - SELCC, sobre a gestão de convênios, com o objetivo de identificar a abrangências
das informações disponibilizadas.
A figura 4 apresenta a localização da SELCC/ Gerência de Convênios.
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Figura 4 – Site atual da UNEB – Tela Inicial (Índice)

Fonte: <http://www.UNEB.br/selcc/>. Acesso em: 07/ jan. 2016.

A figura 5 apresenta as informações disponíveis no espaço destinado à Gerência de
Convênios, sendo possível observar que estão no mesmo bloco informações sobre convênios de
naturezas variadas, estágio, com e sem recursos.

Figura 5 – Site atual da UNEB – Tela Selcc – Gerência de Convênios

Fonte: <http://www.UNEB.br/selcc/>. Acesso em: 07/ jan. 2016.
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A figura 6 apresenta o fluxo de convênios com e sem recursos em uma mesma tela.
Figura 6 – Site atual da UNEB – Tela Fluxo de Convênio

Fonte: <http://www.UNEB.br/selcc/>. Acesso em: 07/ jan. 2016.

A figura 7, o fluxo para formalização de convênios complementando a figura 6.
Figura 7 – Site atual da UNEB – Tela Fluxo e Formalização de Convênios (1)

Fonte: <http://www.UNEB.br/selcc/>. Acesso em: 07/ jan. 2016.
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As figuras 8 e 9 apresentam o fluxo para formalização de convênios complementando a
tela anterior (figura 6).
Figura 8 – Site atual da UNEB – Tela Fluxo e Formalização de Convênios (2)

Fonte: <http://www.UNEB.br/selcc/>. Acesso em: 07/ jan. 2016.

Figura 9 – Site atual da UNEB – Tela Fluxo e Formalização de Convênios (3)

Fonte: <http://www.UNEB.br/selcc/>. Acesso em: 07/ jan. 2016.
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Como forma de complementação às informações atualmente disponibilizadas no site, foi construída a proposta seguinte (figuras
10-14), considerando as principais lacunas, dúvidas e questionamentos de coordenadores e técnicos, identificados durante nossa
vivência no contexto da gestão universitária, e na relação destes com as dimensões identificadas no presente estudo.
Os mapas de convênios (figura 10) têm como objetivo disponibilizar os instrumentos celebrados e vigentes para a comunidade
acadêmica, assim como para a sociedade em geral, promovendo a transparência pública.
Figura 10 – Proposta Inicial para Reestruturação do Site UNEB- SELCC- Gerência de Convênios (1)

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MAIS UNEB

:
Mapa de convênios e outros instrumentos congêneres sem Recursos Financeiros
Mapa de convênios de estágio

SELCC
SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CONTRATOS E CONVÊNIOS

APRESENTAÇÃO
GERÊNCIAS
a)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
b)
GERÊNCIA DE CONTRATOS
c)
GERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
d)
Mapa de Convênios
e)
Fluxos de Processos
f)
Modelos
g)
Instrumentos Normativos
h)
Recursos Externos (Informações Gerenciais)
Fonte: Elaborado pela autora.
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Tanto para o fluxo para formalização de convênios e instrumentos congêneres como para o fluxo de execução de convênios
com recursos financeiros (figura 11), sugere-se a utilização de uma ferramenta de mapeamento de processos de trabalho, a exemplo do
Bizagi, tornando-os inteligíveis para equipes multidisciplinares.
Figura 11 – Proposta Inicial para Reestruturação do Site UNEB- SELCC- Gerência de Convênios (2)

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MAIS UNEB

FORMALIZAÇÃO
Formalização de convênios com recursos federais
Formalização de instrumentos para descentralização de recursos
Formalização de convênios com a iniciativa privada com recursos financeiros
SELCC
SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CONTRATOS E CONVÊNIOS
APRESENTAÇÃO
GERÊNCIAS
i)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
j)
GERÊNCIA DE CONTRATOS
k)
GERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
l)
Mapa de Convênios
m)
Fluxos de Processos
n)
Modelos
o)
Instrumentos Normativos
p)
Recursos Externos(Informações Gerenciais)

Fonte: Elaborado pela autora.

Formalização de convênios com a iniciativa privada sem recursos financeiros
Formalização de convênios de estágio
Formalização de convênios Internacionais

EXECUÇÃO
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O compartilhamento de instrumentos normativos tem o objetivo de auxiliar as equipes de execução quanto a necessidade da
fiel observância dos atos normativos internos e daqueles expedidos pelo concedente (figura 12).
Figura 12 – Proposta Inicial para Reestruturação do Site UNEB- SELCC- Gerência de Convênios (3)

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MAIS UNEB

Principais legislações e normas da UNEB envolvendo convênios:
SELCC
SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CONTRATOS E CONVÊNIOS

APRESENTAÇÃO
GERÊNCIAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS
GERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
Mapa de Convênios
Diagramas – Atribuições e Fluxos
Modelos
Instrumentos Normativos
Recursos Externos (Informações Gerenciais)
Orientação para Formação de Processos

Fonte: Elaborado pela autora.
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A implementação proposta na figura 13, informações gerenciais referentes aos recursos externos, tem como objetivo fornecer
ao concedente e a sociedade em geral, dados sobre as ações desenvolvidas, com vistas a favorecer a transparência pública.
Figura 13 – Proposta Inicial para Reestruturação do Site UNEB- SELCC- Gerência de Convênios (4)

............. GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MAIS UNEB
Convênios com Recursos provenientes de Descentralização
Convênios com Recursos provenientes de Transferências Voluntárias:
Informações Gerenciais
CAPES N.º 802952/2014 – UAB
SELCC
SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CONTRATOS E CONVÊNIOS

APRESENTAÇÃO
GERÊNCIAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS
GERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
Mapa de Convênios
Fluxos de Processoss
Modelos
Instrumentos Normativos
Recursos Externos (Informações Gerenciais)
Fonte: Elaborado pela autora.

Termo do Convênio
1º Termo Aditivo
de Aplicação Vigente – Atualização: 15/01/2017
- Atualização: 15/01/2017
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Conforme anteriormente salientado, esse Projeto-Intervenção visa a ampliar e aperfeiçoar
alguns mecanismos já utilizados, com vistas a favorecer o compartilhamento de informações e
promover a transparência pública.
Ressalte-se que essa proposta depende de uma articulação com o setor responsável pela
gestão de convênios na Universidade, e tem como objetivo principal a melhoria da execução de
convênios com recursos financeiros.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na proposta inicial deste estudo, intencionava-se realizar a análise das transferências e
da execução de recursos, em um recorte temporal mais amplo, de 2005 a 2014. Também se
previa um maior aprofundamento nas variáveis correlacionadas com as dimensões
acadêmicas, organizacionais e espaciais da universidade multicampi, identificadas nos estudos
de Fialho (2005), e com as dimensões da Teoria do Paradigma Multidimensional da
Administração Escolar, proposta por Sander (1995).
A opção por excluir informações sobre a execução entre 2005 e 2008 deveu-se ao fato
de que alguns convênios celebrados nesse período foram executados diretamente ou sob a
modalidade de interveniência, por Fundações de Direito Privado, sem fins lucrativos, e, sendo
o objetivo deste estudo analisar e compreender a execução de convênios, na perspectiva
estrutural e organizacional da UNEB, não caberia aprofundar análises sobre a execução por
meio de fundações.
No curso da investigação, decidiu-se, também, por centrar a análise em apenas
algumas variáveis das dimensões acadêmicas, organizacionais e espaciais, uma vez que a
abrangência inicialmente proposta, mais ampla, revelou-se inviável, especialmente pelos
recursos metodológicos que demandariam e pelo risco da superficialidade que se desenhou no
ensaio dessa perspectiva mais alargada.
Os resultados obtidos evidenciaram, no período estudado, um desempenho
insatisfatório em execução orçamentária/financeira dos convênios celebrados pela UNEB no
período de 2009 a 2014 com instâncias federais em torno de 65%, consequentemente, um
desempenho satisfatório de apenas 35% dos convênios celebrados.
Considerando que para a metodologia escolhida a indicação é de apenas duas variáveis
dependentes, decidimos manter na base de dados os convênios para os quais não houve
repasse de recursos, com o objetivo de obter um diagnóstico mais amplo sobre assistência
financeira voluntária da União. O que nos proporcionou identificar que os convênios
provenientes de emendas parlamentares são aqueles que têm o maior índice de recursos não
repassados. Proporcionou-nos identificar, ainda, que dos 65% de execução insatisfatória,
aproximadamente 13% deles são provenientes de emendas parlamentares, para os quais não
houve repasse do recurso celebrado.
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Importa-nos ressaltar que nesses casos o impacto ocorre na execução orçamentária,
uma vez que os convênios supramencionados foram celebrados com a vigência inicial de 01
(um) ano e vêm passando por sucessivos termos aditivos de prazo, com consequentes
reprogramações orçamentárias. Essas reprogramações culminam em uma execução
orçamentária insatisfatória, ao passo que, anualmente é realizado o procedimento de
atualização do cronograma de desembolso para os convênios que estarão vigentes no ano
subsequente, com previsão de ingresso de recursos financeiros, permitindo a geração das
receitas que irão compor as cotas orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual
– LOA.
Os resultados do estudo segregaram as variáveis relacionadas à abrangência das ações
– ABRAN (departamental o interdepartamental), Ação da Atividade Orçamentária – AORC
(relacionada ao objeto, se ensino, pesquisa ou extensão) e Unidade Responsável pela Gestão
do Convênio – UIRGC (Coordenação do convênio, se Administração Central ou Unidades
Departamentais).
Dentre essas 03 (três) variáveis, o modelo matemático indicou que a Unidade
Institucional responsável pela gestão do convênio é uma variável que impacta de forma
negativa para o alcance de um percentual favorável de execução, tanto quando centralizada
Administração Central ou quando descentralizada nos Departamentos e outros. Esse fato
sinaliza para um possível quadro de precariedade da gestão administrativa dos convênios, seja
por questões normativas, administrativas, organizacionais ou mesmo tecnológicas,
evidenciando uma necessidade de identificar e intervir nesse contexto.
Quanto ao tempo de vigência dos convênios, os percentuais obtidos indicam que na
média não houve um desempenho satisfatório para aqueles que passam por sucessivos
aditivos de prazo, ou seja, essa variável não interferiu de forma significativa para o
desempenho da execução financeira dos convênios.
A análise das variáveis indica que o êxito da execução dos convênios celebrados com
instâncias federais pela UNEB no período de 2009 a 2014 está positivamente influenciado na
categoria da Ação Orçamentária, ou seja, ensino, pesquisa, extensão e infraestrutura em
primeiro plano, e em menor plano pela abrangência dessas iniciativas e sua condição de
articulação intradepartamental, que aparece como um elemento capaz de fortalecer o êxito
dessas iniciativas, sendo influenciada negativamente pelo processo de gestão dos convênios,
seja ela de caráter central ou departamental.
De outro modo, pode-se afirmar que, para a amostra investigada, as dimensões
acadêmica e espacial são mais relevantes no processo de gestão dos convênios celebrados pela
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UNEB que a dimensão organizacional.
Importa-nos ressaltar que este estudo buscou tão somente analisar a execução
orçamentária/financeira, não se debruçando, portanto, sobre dados relativos à execução das
metas físicas dos convênios. Dessa forma, pretende-se buscar um aprofundamento na
definição de outras variáveis para a pesquisa do tema, por meio de um novo arranjo estatístico
para os casos em que o arranjo escolhido não conseguiu atender aos objetivos por completo.
Nesse sentido, o trabalho assume as limitações de natureza material para dar conta de tais
perspectivas ao tempo que sugere que novos estudos possam superá-los.
Por fim, a partir dos resultados obtidos com a investigação descritiva e exploratória,
combinados com os resultados da construção do modelo logístico, foi elaborado um projeto
de intervenção visando a contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de gestão dos
convênios celebrados com instâncias federais no âmbito da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), de forma a garantir a efetividade de sua missão institucional.
Diante da abrangência e importância dessa universidade, enquanto agente de
desenvolvimento nos territórios de identidade da Bahia, é salutar que a gestão universitária
envide todos os esforços necessários para tornar mais eficaz a gestão de transferências
voluntárias recebidas por meio de convênios, superando as possíveis interferências
decorrentes da sua configuração espacial
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GLOSSÁRIO
GLOSSÁRIO
Acompanhamento: instrumento de fiscalização utilizado para:

examinar ao longo de um período predeterminado (vigência do convênio), a legalidade
e a legitimidade dos atos de gestão, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e
patrimonial; e

avaliar ao longo de um período predeterminado, o desempenho de todas as etapas
(proposição, celebração/formalização, execução e prestação de contas), quanto aos aspectos
de economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados.
Atividades de controle: componente do controle interno que consiste em políticas e
procedimentos adotados para atuar sobre riscos de maneira a contribuir para que os objetivos
de uma organização sejam alcançados dentro de padrões estabelecidos.
Auditoria: processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente
uma situação ou condição para determinar a extensão na qual os critérios aplicáveis são
atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a
um destinatário predeterminado.
Concedente: órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta,
responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela descentralização dos créditos
orçamentários destinados à execução do objeto do convênio.
Convenente: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer
esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a
administração pública federal pactua a execução de programas, projetos e atividades de
interesse recíproco; também entendido como contratado no âmbito do Contrato de Repasse.
Contrato de repasse: instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos
recursos financeiros processa-se por intermédio de instituição ou agente financeiro público
federal, atuando como mandatária da União.
Controle interno: processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional,
integrado ao processo de gestão em todas as áreas e todos os níveis de órgãos e entidades
públicos, estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que, na
consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, os princípios constitucionais
da administração pública serão obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão
atendidos:
a)

Eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e
econômica das operações;

integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a
tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de accountability;

conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas,
programas, planos e procedimentos de governo e da própria instituição;

adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra
desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.
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Convênio: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações
consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe,
de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro
lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal,
direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos,
visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade,
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.
Contingenciamento da Despesa: Ato próprio de cada Poder, do Ministério Público e da
Defensoria Pública que define, nos montantes necessários, a limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo critérios fixados na lei de diretrizes orçamentárias, se
verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas fiscais estabelecidas.
Despesas correntes: despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da
administração, fazendo parte dessa categoria as despesas que não concorrem para ampliação
dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades.
Despesas de capital: despesas relacionadas com aquisições ou construções, que normalmente
concorrem para a formação de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades
do órgão.
Despesa Total com Pessoal: Somatório dos gastos com os ativos, inativos e pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e militares, abrangidas
quaisquer espécies remuneratórias (vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos, reformas e pensões, adicionais, gratificações, horas extras), bem como encargos
sociais e contribuições previdenciárias recolhidas pelo ente (art. 18 da LC nº. 101/00 – LRF).
Economicidade: minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma
atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à capacidade de uma
instituição gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição.
Efetividade: relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de
efeitos sobre a população-alvo (impactos observados), e os objetivos pretendidos (impactos
esperados). Trata-se de verificar a ocorrência de mudanças na população-alvo que poderiam
ser razoavelmente atribuídas às ações do programa avaliado. Diz respeito ao alcance dos
resultados pretendidos a médio e longo prazo.
Eficácia: grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado
período de tempo, independentemente dos custos implicados. O conceito de eficácia diz
respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, traduzidos em metas de
produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços de acordo com
o estabelecido no planejamento das ações.
Eficiência: relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma atividade e os custos
dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período de tempo, mantidos
os padrões de qualidade. Essa dimensão refere-se ao esforço do processo de transformação de
insumos em produtos. Pode ser examinada sob duas perspectivas: minimização do custo total
ou dos meios necessários para obter a mesma quantidade e qualidade de produto; ou
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otimização da combinação de insumos para maximizar o produto quando o gasto total está
previamente fixado.
Etapa ou fase: divisão existente na execução de uma meta.
Execução: fase na qual a equipe aplica os procedimentos previstos na fase de planejamento
de acordo com o plano de trabalho aprovado.
Financiamento: Para efeito dos processos relativos às operações de crédito do setor público:
a emissão ou aceite de títulos da dívida pública e a celebração de contratos que fixem valores
mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou amortização, bem como os
adiantamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos.
Interveniente: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer
esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para manifestar
consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.
Irregularidades: prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou
patrimonial, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque
ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
Mandatária da União: instituições e agências financeiras controladas pela União que
celebram e operacionalizam, em nome da União, os instrumentos jurídicos de transferência de
recursos aos convenentes.
Meta: parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho.
Órgãos de controle: instituições vinculadas aos Poderes Executivo e Legislativo da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que possuem designação constitucional
para orientar, auditar, fiscalizar e acompanhar a execução dos programas, projetos e atividades
de governo nos aspectos de legalidade, economicidade e eficiência.
Objeto: produto do convênio, contrato de repasse ou termo de cooperação, observados o
programa de trabalho e as suas finalidades.
Padronização: estabelecimento de critérios e indicadores a serem seguidos nos convênios
com o mesmo objeto, definidos pelo concedente, especialmente quanto às características do
objeto e ao seu custo.
Procedimentos: atividades a serem executadas para consecução do objetivo da fiscalização.
Devem ser detalhados em tarefas descritas de forma clara, de modo a não gerar dúvidas ao
executor e esclarecer os aspectos a serem abordados, bem como expressar as técnicas a serem
utilizadas.
Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
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avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de
execução.
Processo: conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam
insumos (entradas) em serviços/produtos (saídas). Esses processos são geralmente planejados
e realizados para agregar valor aos serviços e produtos.
Proponente: órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos, credenciada que
manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em firmar instrumento regulado por
esta Portaria.
Receita Vinculada: Receita arrecadada com destinação especifica estabelecida na legislação
vigente.
Relatório de gestão: documento contendo informações e demonstrativos de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado para permitir a
visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou
mais unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro.
Termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já celebrado,
vedada a alteração do objeto aprovado.
Termo de referência: documento apresentado quando o objeto do convênio, contrato de
repasse envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a
definição dos métodos e o prazo de execução do objeto (Redação dada pela Portaria
Interministerial nº. 495, de 2013).
Unidade executora: órgão ou entidade da administração pública, das esferas estadual,
distrital ou municipal, sobre o qual pode recair a responsabilidade pela execução dos objetos
definidos nos instrumentos de que trata esta Portaria, a critério do convenente, desde que
aprovado previamente pelo concedente, devendo ser considerado como partícipe no
instrumento (Incluído pela Portaria Interministerial nº. 495, de 2013).
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APÊNDICE A – Parecer consubstanciado do CEP
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APÊNDICE B – Variáveis referentes às transferências voluntárias – UNEB 2009-2014
I D E N T

.

O R G A N I Z A C I O N A L

QUANT./ANO (
INÍCIO DA
VIGÊNCIA)

A C A D Ê M I C A

TEMPO DE
VIGÊNCIA

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(CONVENENTE)

ÓRGÃO CONCEDENTE

AÇÃO GOVERNAMENTAL
( CONCEDENTE)

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

20RJ-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada
para a Educação Básica

02 anos e 04 meses
Ação: 2953 - Apoio às Ações
(vigente- sem repasse)
do Ensino de Graduação

Interdepartamental

02 anoa (vigente- sem Ação: 7867- Equipamento de
repasse)
Unidade Orçamentária

1

1

808743

2

2

808544

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

3

3

807223

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

20RJ-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada
para a Educação Básica

4

4

806242

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

0487-Concessão de Bolsas de
Estudos

5

802952

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

20RJ-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada
para a Educação Básica

03 anos (em execução)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

6

792076

Ministério da Educação - Secretaria De
Educação Superior - SeESu

4002-Assistência ao Estudante
de Ensino Superior

02 anos (em execução)

Ação: 6910 - Assistência ao
Estudante Universitário

01 ano e 10 meses
(encerrado)

Ação: 1906 - Apoio à
Implantação de Cursos de PósGraduação

5
2
0
1
4
6

I N F O R M A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S

NÚMERO DO CONVÊNIO
(SIAFI)

ABRANGÊNCIA DAS
AÇÕES DO CONVÊNIO

UNIDADE INST. RESPONS. UNIDADE GESTORA
( VALOR DO REPASSE
PELA GESTÃO DO
DE EXECUÇÃO ORÇ. E
CONVENIADO)
CONVÊNIO
FINANCEIRA*

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Administração Central

810.463,93

V A R I Á V E L D E P E N D E N T E

VALOR REPASSE
REALIZADO

VALOR
CONTRAPARTIDA
REALIZADA

RENDIMENTOS DA
APLICAÇÃO
FINANCEIRA*

REPASSE+CONTRAPARTIDA+RE
NDIMENTOS*

0,00

0,00

0,00

0,00

EXECUÇÃO
CONCEDENTE*

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO O
REPASSE REALIZADO***

0,00

0,00%

0,00%

Interdepartamental

Administração Central

Administração Central

2.363.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ação: 2953 - Apoio às Ações
do Ensino de Graduação

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Administração Central

546.480,00

546.480,00

5.520,00

102.369,20

654.369,20

43.921,59

8,04%

Ação:1906 - Apoio à
08 meses (encerrado) Implantação de Curso de PósGraduação

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Pós-Graduação - PPG

Administração Central

211.360,00

211.360,00

211,57

14.947,49

226.519,06

34.895,92

16,51%

Interdepartamental

Unidade de Ensino a
Distância - UNEAD

Administração Central

6.245.446,90

4.324.356,55

22.694,47

264.626,92

4.611.677,94

1.407.942,49

32,56%

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil - PRAES

Administração Central

1.425.000,00

1.425.000,00

75.000,00

177.947,70

1.677.947,70

888.811,80

62,37%

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Pós-Graduação - PPG

Administração Central

360.000,00

360.000,00

55.000,00

72.490,92

487.490,92

121.347,00

33,71%

Pró-Reitoria de Ensino de
Pós-Graduação - PPG

Administração Central

1.354.623,00

1.354.623,00

136.008,00

0,00

1.490.631,00

0,00

0,00%

0,00%

02 anos e 02 meses
(em execução)

7

7

789217

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

20GK-Fomento às Ações de
Graduação, Pós-Graduação,
Ensino, Pesquisa e Extensão

8

8

679048

Ministério Da Ciência, Tecnologia E
Inovação - Fundo Nac. de Desenv.
Cientifico E Tecnológico - FINEP

2095-Fomento a Projetos de
Implantação e Recuperação da
Infraestrutura de Pesquisa das
Instituições Públicas (CT-Infra)

03 anos (em execução)

Ação: 7864 - Desenvolvimento
Departamental (Programa de
de Projeto de Pesquisa
Pós-Graduação em
Científica, Tecnológica e de
Química Aplicada -PGQA)
Inovação

9

9

678735

Ministério Dos Transportes -Depart. Nac.
de Infra-Estrutura de Transporte

02 anos e 06 meses
(encerrado)

Ação: 2568 - Desenvolvimento
de Projeto e Atividade de
Extensão Universitária

Departamental e
comunidade externa

Pró-Reitoria de Extensão PROEX

Administração Central

38.997.572,00

12.000.000,00

0,00

2.069.753,20

14.069.753,20

0,00

10

1

795763

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

02 anos e 10 meses
(vigente - sem repasse)

Ação: 7858 - Ampliação de
Unidade Universitária

Departamental

Departamento de Ciências
Humanas – Campus
IX – Barreiras (ProInfra)

Administração Central

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

11

2

792151

Ministério da Saúde -Diretoria Executiva
Do Fundo Nac. de Saúde

6175-Implantação e
Implementação de Políticas de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher

02 anos e 11 meses
(em execução)

Ação: 2568 - Desenvolvimento
de Projeto e Atividade de
Extensão Universitária

Departamental e
comunidade externa

Departamento de Ciências da
Vida – Campus
I – Salvador

Departamento de
Ciências da Vida –
Campus
I – Salvador

378.654,80

378.654,80

19.929,20

70.679,92

469.263,92

74.473,99

19,67%

3

791197

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

03 anos (vigente - sem Ação: 7867- Equipamento de
repasse)
Unidade Orçamentária

Interdepartamental

Administração Central

Administração Central

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

4

790153

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

3 anos (vigente - sem
repasse)

Interdepartamental

Administração Central

Administração Central

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

5

790129

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

Departamental

Departamento de Ciencias
Humanas e Tecnologias Campus XXII - Euclides da
Cunha

Administração Central

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Pró-Reitoria de Extensão PROEX

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX/Núcleo
Operacional e
Administração Central

179.959,67

179.959,67

20.000,00

28.284,00

228.243,67

137.214,73

76,25%

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

774.180,00

427.680,00

4.320,00

12.917,37

444.917,37

433.280,00

101,31%

Departamental e
Comunidade externa

Departamento de Ciencias
Humanas - Campus I Salvador

Departamento de
Ciências Humanas,
Campus I

1.374.862,50

1.108.090,30

8.482,62

73.915,84

1.190.488,76

944.289,36

85,22%

Interdepartamental e
Comunidade externa

Pró-Reitoria de Extensão PROEX

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX/ Núcleo
Operacional

3.277.054,44

3.277.054,44

33.101,56

396.266,87

3.706.422,87

3.139.960,63

95,82%

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Pós-Graduação - PPG

Pró-Reitoria de Ensino
de Pós-Graduação - PPG

360.000,00

360.000,00

36.000,00

15.435,03

411.435,03

0,00

0,00%

12

13

2
0
1
3

14

15

6

16

1

783328

778514

Ministério da Educação - Secretaria De
Educação Superior - SeESu

20GK-Fomento às Ações de
Graduação, Pós-Graduação,
Ensino, Pesquisa e Extensão

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

20RJ-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada de
Professores, Profissionais,
Funcionários e Gestores para a
Educação Básica

Ministério Do Desenvolvimento Agrário 8370-Capacitação e Formação
Superintend. Estadual Da Bahia-Incra/SrProfissional de Nível Médio e
05
Superior para a Reforma Agrária

02 anos e 11 meses
Ação: 7867- Equipamento de
(vigente - sem repasse)
Unidade Orçamentária

02 anos e 7 meses
(encerrado)

04 anos e 06 meses
(em execução)

2

778080

18

3

778057

Ministério Das Comunicações-CGAD
Coordenação Geral De
Administração/DFR$

20ER-Rede Nacional de
Formação para Inclusão Digital

03 anos ( em
elaboração da prestção
de contas)

4

775706

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

4019-Fomento à Pós-Graduação

09 meses
( encerrado)

2
0
1
2

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Ação: 2953 - Apoio às Ações
do Ensino de Graduação

Ação: 2443 - Funcionamento
Regular de Curso de
05 anos (em execução)
Graduação

17

19

Ação: 2568 - Desenvolvimento
de Projeto e Atividade de
Extensão Universitária

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Ação: 1906 - Apoio à
Implantação de Cursos de PósGraduação

Interdepartamental e
Comunidade externa

20

5

775599

Ministério Da Justiça - Fundo Nacional
Antidrogas

Departamental e
Comunidade externa

Departamento de Ciências da
Vida – Campus
I – Salvador

Departamento de
Ciências da Vida –
Campus
I – Salvador

322.581,34

322.581,34

35.842,37

70.166,33

428.590,04

244.643,06

75,84%

21

6

774993

Ministério da Educação - Secretaria De
Educação Superior - SeESu

4002-Assistência ao Estudante
de Ensino Superior

03 anos e 06 meses
(encerrado)

Ação: 6910 - Assistência ao
Estudante Universitário

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil - PRAES

Administração Central

1.485.000,00

1.485.000,00

15.000,00

226.921,31

1.726.921,31

543.844,60

36,62%

22

7

673588

Ministério Da Ciência, Tecnologia E
Inovação - Fundo Nac. de Desenv.
Cientifico E Tecnológico - FINEP

2095-Fomento a Projetos de
Implantação e Recuperação da
Infraestrutura de Pesquisa das
Instituições Públicas (CT-Infra)

04 anos (vigente valor não liberado)

Ação: 7864 - Desenvolvimento
de Projeto de Pesquisa
Científica, Tecnológica e de
Inovação

Interdepartamental

Pró-Reitoria de PósGraduação - PPG

Pró-Reitoria de PósGraduação - PPG

3.098.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

29.042,15

4902-Capacitação de Agentes do
Ação: 2568 - Desenvolvimento
Sistema Nacional de Políticas
04 anos (em execução)
de Projeto e Atividade de
sobre Drogas
Extensão Universitária

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

23

1

755648

Ministério da Educação - Secretaria De
Educação Superior - SeESu

2C68-Fomento à Inclusão Social
e Étnico-racial na Educação
Superior

04 anos e 02 meses
(encerrado)

Interdepartamental e
Comunidade externa

Pró-Reitoria de Extensão PROEX

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX / Núcleo
Operacional

115.731,00

115.731,00

12.859,00

24

2

672104

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

05 anos (em execução)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação e Unidade de
Educação a Distância UNEAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD / Núcleo
Operacional/Administra
ção Central

3.029.545,58

3.029.545,58

30.601,47

157.632,15

54.441,18

47,04%

3.060.147,05

3.162.053,26

104,37%

3

666736

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

009U-Concessão de Bolsa de
Iniciação à Docência - PIBID

02 anos e 08 meses
(encerrado)

Ação: 2953 - Apoio às Ações
do Ensino de Graduação

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

544.696,20

539.249,24

5.446,96

29.801,77

574.497,97

374.073,91

69,37%

26

4

667420

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

3 anos e 6 meses
(encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

382.866,83

382.866,83

3.867,34

31.460,16

418.194,33

406.810,05

106,25%

27

5

667419

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

3 anos e 6 meses
(encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

535.002,93

535.002,93

5.404,07

85.253,98

625.660,98

246.068,74

45,99%

01 ano e 10 meses
(encerrado)

Interdepartamental

Pró-Reitoria de PósGraduação - PPG

Pró-Reitoria de PósGraduação - PPG

100.800,00

100.800,00

11.200,00

13.632,34

125.632,34

45.493,10

45,13%

Interdepartamental

Pró-Reitoria de PósGraduação - PPG

PRÓ- Reitoria de Pósgraduação - PPG

198.000,00

198.000,00

22.000,00

28.475,56

248.475,56

68.622,09

34,66%
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739180

Presidência Da Republica - Secretaria
Especial Dos Direitos Humanos

8804-Apoio a Serviços de
Orientação Jurídica Gratuita, de
Mediação de Conflitos e de
Informações em Direitos

29

2

738400

Presidência Da Republica - Secretaria
Especial Dos Direitos Humanos

8813-Capacitação de
Profissionais para a Proteção e
Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa

02 anos (encerrado)
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666095

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

Professores da Educação Básica

2 anos (encerrado)

Ação: 7859 - Apoio à
Formação Inicial de
Profissional de Educação
Básica

Interdepartamentl/comunida
de

Pró-Reitoria de Extensão PROEX

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX

597.037,05

597.037,05

6.031,70

17.918,23

620.986,98

0,00

0,00%
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665879

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

04 anos (encerrado)

Ação: 1795 - Preservação do
Patrimônio Histórico e Cultural
de Canudos

Departamental

Departamento de Tecnologia
e Ciências Sociais III Juazeiro

Administração Central

300.000,00

300.000,00

30.000,00

17.282,31

347.282,31

300.000,00

100,00%
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665764

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

02 anos (encerrado)

Ação: 7867- Equipamento de
Unidade Orçamentária

Departamental

Departamento de Tecnologia
e Ciências Sociais III Juazeiro

Departamento de
Tecnologia e Ciências
Sociais III

200.000,00

200.000,00

20.000,00

8.561,55

228.561,55

141.496,00

70,75%
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665757

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

04 anos (encerrado)

Ação: 7867- Equipamento de
Unidade Orçamentária

Departamental

Departamento de Ciências da
Vida – Campus
I – Salvador

Departamento de
Ciências da Vida –
Campus
I – Salvador

120.000,00

120.000,00

12.000,00

22.780,00

154.780,00

30.917,25

25,76%

7

665639

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

4019-Fomento à Pós-Graduação

02 anos e 06 meses
(encerrado)

Ação:1906 - Apoio à
Implantação de Curso de PósGraduação

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Pós-Graduação - PPG

Pró-Reitoria de Ensino
de Pós-Graduação - PPG

792.040,30

792.040,30

0,00

46.243,34

838.283,64

735.000,87

92,80%
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665554

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8744 - Apoio à Alimentação
Escolar na Educação Básica
(PNAE)

01 ano (encerrado)

Departamental

Departamento de Ciências da
Vida – Campus
I – Salvador

Departamento de
Ciências da Vida –
Campus
I – Salvador

174.598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
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665387

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

6333-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada de
Professores e Profissionais da
Educação Básica

04 anos (encerrado)

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Extensão
(DCH IX)

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX

575.524,40

575.524,40

6.147,40

95.243,19

676.914,99

355.955,92

61,85%
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665094

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8741-Desenvolvimento de
Projetos Educacionais para
Acesso e Permanência na
Universidade de Estudantes de
Baixa Renda e Grupos
Socialmente Discriminados

01 ano e 08 meses
(encerrado)

Ação: 2953 - Apoio às Ações
do Ensino de Graduação

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

480.000,00

480.000,00

6.836,80

25.649,35

512.486,15

475.249,29

99,01%

01 ano (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

795.517,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Ação: 7859 - Apoio à
Formação Inicial de
Profissional de Educação
Básica

Interdepartamental e
Comunidade externa

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD/
Administração Central

22.900.774,25

22.900.774,25

225.543,79

23.126.318,04

16.465.841,12

71,90%
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664740

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8613-Formação de Professores e
Profissionais para a Educação
Especial

39
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663883

Ministério da Educação -Fund.Coord.De
Aperf.De Pessoal Nivel Superior - CAPES

20RJ-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada
para a Educação Básica

06 anos (em execução)
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1

704804

Ministério Da Pesca E Aquicultura

10B5-Apoio e Implantação de
Infra-Estrutura Aqüícola e
Pesqueira

07 anos ( em
execução)

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Ação: 6907 - Realização de
Ação de Extensão
Universitária

Departamental e
comunidade externa

PROEX / Incubadora
Tecnológica de
Cooperativas Populares
(ITCP)

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX

346.253,28

346.253,28

72.432,00

17.362,19

436.047,47

117.249,20

33,86%

03 anos (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Extensão PROEX e NEDE

Administração Central

128.878,20

128.878,20

1.301,80

25.438,37

155.618,37

101.824,71

79,01%

22,41%
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656803

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8613-Formação de Professores e
Profissionais para a Educação
Especial

42

3

655989

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

6333-Apoio à Capacitação e
Formação Inicial e Continuada de
Professores e Profissionais da
Educação Básica

01 ano e 10 meses
(encerrado)

Ação: 7859 - Apoio à
Formação Inicial de
Profissional de Educação
Básica

Interdepartamental e
Comunidade externa

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

5.115.988,35

5.115.988,35

51.676,65

352.882,73

5.520.547,73

1.146.645,64
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655099

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

02 anos (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

1.623.603,66

1.623.603,66

16.400,04

283.226,41

1.923.230,11

1.290.756,38

79,50%
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654596

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

06 anos (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

5.885.720,30

5.885.720,30

59.451,72

1.311.426,98

7.256.599,00

5.885.720,00

100,00%
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654575

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

02 anos (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

178.200,00

178.200,00

1.800,00

22.987,39

202.987,39

147.360,00

82,69%
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654571

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

04 anos (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

901.957,32

901.957,32

9.110,68

147.636,15

1.058.704,15

751.323,04

83,30%

8

654566

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

02 anos (encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

430.033,31

430.033,31

4.355,89

65.276,83

499.666,03

352.837,94

82,05%
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654489

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

8429-Formação Inicial e
Continuada a Distância

02 anos e 11 meses
(encerrado)

Ação: 6915 - Realização de
Curso de Educação a
Distância

Interdepartamental

Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação - PROGRAD

Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação PROGRAD

896.782,40

896.782,40

9.060,00

93.130,10

998.972,50

896.782,40

100,00%

49

10

653240

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

86AD-Formação de Profissionais

04 anos (encerrado)

Ação 6907 - Gestão das
Atividades de Extensão

Interdepartamental e
Comunidade externa

Pró-Reitoria de Extensão PROEX

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX

4.548.600,00

4.548.600,00

45.945,50

1.492.003,52

6.086.549,02

1.130.622,58

24,86%
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653196

Ministério Da Ciência, Tecnologia E
Inovação - Fundo Nac. de Desenv.
Cientifico E Tecnológico - FINEP

4214-Fomento à Pesquisa e ao
Desenvolvimento de
Conhecimentos Científicos

04 anos e 11 meses
(encerrado)

Ação 6907 - Gestão das
Atividades de Extensão

Interdepartamental,
Insterinstitucional e
Comunicade Externa

Pró-Reitoria de Extensão PROEX (Incubadora
Tecnológica de
Cooperativas Populares ITCP)

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX

296.570,96

296.570,96

0,00

34.584,19

331.155,15

325.211,51

109,66%
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653184

Ministério Da Ciência, Tecnologia E
Inovação - Fundo Nac. de Desenv.
Cientifico E Tecnológico - FINEP

4214-Fomento à pesquisa e ao
desenvolvimento de
conhecimentos científicos

05 anos (encerrado)

Ação 6907 - Gestão das
Atividades de Extensão

interdepartamental,
insterinstitucional e
comunicade externa

Pró-Reitoria de Extensão PROEX (INCUBA)

Pró-Reitoria de Extensão
- PROEX

336.040,08

140.000,00

0,00

26.945,04

166.945,04

83.880,37

59,91%

52

13

648144

Ministério Do Desenvolvimento Agrário MDA (CEF)

8991-Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em
Territórios Rurais

07 anos ( em
execução)

Ação: 7863 - Construção de
Espaço Físico em Unidade
Universitária

Departamental

Departamento de Ciências
Humanas e Tecnologias DCHT XVI - Irecê
(Proinfra)

Administração Central

297.000,00

297.000,00

33.000,00

330.000,00

0,00

0,00%
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599522

Ministério da Educação -Fundo Nac. de
Desenv.da Educação - FNDE

0048-Apoio a Entidades de
Ensino Superior Não Federais

02 anos (encerrado)

Ação: 7863 - Construção de
Espaço Físico em Unidade
Universitária

Departamental

Departamento de Ciências
Humanas - DCH III Juazeiro(Proinfra)

Administração Central

164.973,91

164.973,91

16.497,39

209.344,36

164.498,00

99,71%
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TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEBIDAS PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA NO PERÍODO DE 2009-2014

79.581.973,37

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados disponíveis no Portal da Transparência da União, SICONV e arquivo institucional até outubro/2016.

OBS: * Considerou-se como unidade gestora de execução orçamentária e financeira, aquelas responsáveis pelos procedimentos orçamentários e financeiros, excetuando-se a liquidação e pagamento, pois para a maioria dos convênios relacionados as etapas finais do pagamento são realizados na Administração central.
** As informações sobre rendimentos e execução estão de acordo com os relatório disponíveis no SICONV, as prestações de contas encaminhadas aos órgãos concedentes e às cópias das Guias de Recolhimento à União - GRU arquivadas no setor responsável pela prestação de contas.
***O percentual de execução corresponde a proporção entre o valor executado com recursos federais e o valor total transferido pelo concedente, de acordo com informações disponíveis no SICONV e nas prestações de contas encaminhadas aos órgãos concedentes (para convênios cuja execução ocorreu antes da implantação do Siconv).
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