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Órgão: 26000 - Ministério da Educação

Unidade Orçamentária: 26281 - Fundação Universidade Federal de Sergipe

Programa: 2030 - Educação Básica

Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida
Localizador -  Data da Apuração
PO  - Produto - Unidade

Financeiro (R$ 1,00) Físico Indicadores (%)

Dotação Inicial Dotação Atual Liquidado (%)
Execução RealizadoMeta L+C Eficiência Eficácia

(a) (b) (c) [=100%]
(c/b) (d) (e) (b/d)/(c/e)* (e/d)*

20RI - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica

Estudante matriculado - unidade 341.768 341.768 63.669 18,63 426 426 536,79 100,00

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 341.768 341.768 63.669 18,63 426 426 536,79 100,00
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. A meta realizada foi alcançada apesar de ter ocorrido solicitação de transferências de alunos durante o período da greve, que pela
extensão, gerou receios em parte da comunidade estudantil e familiares, finalizando o ano 2015 com 420 alunos. Entretanto, o recurso foi aplicado na totalidade do disponibilizado, contemplando bolsas de assistência estudantil que subsidiaram a permanência na escola e,
pela característica da bolsa, que vincula à ampliação do envolvimento do aluno com atividades propostas pelo Colégio, fortaleceram a participação dos mesmos em atividades de iniciação científica, atividades de apoio pedagógico e atividades culturais e esportivas.A verba
também subsidiou a oferta do lanche escolar durante todo o ano, uma vez que complementou o recurso disponibilizado pelo FNDE, que é insuficiente para a demanda.Outra ação importante foi o custeio de diárias e passagens para docentes participarem de congressos
científicos.A verba disponibilizada não foi suficiente para atender as demandas de qualificação da Educação Básica, pois, devido aos cortes, não foi possível a aquisição de materiais didáticos importantes para a qualidade do ensino, como: materiais esportivos, materiais de
laboratório de ciências, química e física, materiais didáticos para desenho geométrico e artes. Outro problema na execução foi a demora em se confirmar o valor real disponível para utilização após os cortes. Isso prejudicou o planejamento e encaminhamentos para
aquisição de materiais didáticos. Faz-se necessário a criação de uma rubrica específica para atender demandas específicas de assistência estudantil, como refeição (porque a escola tem jornada ampliada e não oferta almoço aos estudantes por falta de recurso),
complementação da merenda escolar, bolsas de assistência estudantil, tal o PNAES prevê para o Ensino Superior. Deste modo, haveria maior possibilidade de utilização desse recurso com a aquisição de materiais didáticos para subsidiar e qualificar as práticas na
Educação Básica e nas ações de formação docentes propostas pelo Colégio de Aplicação.
0000 Funcionamento das Instituições Federais
de Educação Básica 341.768 341.768 63.669 18,63 0  -  --

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

Projeto apoiado - unidade 1.956.777 1.956.777 1.045.129 53,41 15 6 74,89 40,00

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 1.956.777 1.956.777 1.045.129 53,41 15 6 74,89 40,00
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Vale antes ressaltar que no campo Plano Orçamentário: 004 - Plano estratégico de formação inicial e continuada de profissionais do
magistério da educação básica, onde se lê 3.967 projetos, leia-se 6 projetos.A não realização da proposta deveu-se à não liberação dos recursos por parte do MEC. Ainda assim, realizamos 6 projetos (46%) com R$ 769.470,00 (39%) da dotação inicial.
0004 Plano Estratégico de Formação Inicial e
Continuada de Profissionais do Magistério da
Educação Básica - Projeto apoiado unidade

1.956.777 1.956.777 1.045.129 53,41 3.967 0,28 0,15-

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

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

Iniciativa apoiada - unidade 4.573.586 4.573.586 468.487 10,24 302 301 973,01 99,67

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 4.573.586 4.573.586 468.487 10,24 302 301 973,01 99,67
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Em virtude dos cortes de gastos do Governo Federal no ano de 2015, a manutenção da meta foi facilitada pela aprovação dos
Projetos e Programas no Edital PROEXT/MEC/SeSU.
0000 Fomento às Ações de Graduação, Pós-
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão -
Despesas Diversas

591.250 591.250 0 0,00 0  -  --

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Em virtude dos cortes de gastos do Governo Federal no ano de 2015, a manutenção da meta foi facilitada pela aprovação dos

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se à posição do dia anterior do SIAFI.
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Projetos e Programas no Edital PROEXT/MEC/SeSU.
0001 PROEXT - Proposta de extensão apoiada
unidade 1.707.336 1.707.336 468.487 27,44 10 510,21 140,00-

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Em virtude dos cortes de gastos do Governo Federal no ano de 2015, a manutenção da meta foi facilitada pela aprovação dos
Projetos e Programas no Edital PROEXT/MEC/SeSU.
0003 Viver sem limite – educação bilíngue 2.075.000 2.075.000 0 0,00 2  -  0-

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Em virtude dos cortes de gastos do Governo Federal no ano de 2015, a manutenção da meta foi facilitada pela aprovação dos
Projetos e Programas no Edital PROEXT/MEC/SeSU.
0004 Mais Médicos 200.000 200.000 0 0,00 1  -  0-
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

Estudante matriculado - unidade 71.213.129 71.213.129 51.101.971 71,76 30.500 33.021 150,87 108,27

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 71.213.129 71.213.129 51.101.971 71,76 30.500 33.021 150,87 108,27
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. A Universidade Federal de Sergipe possuía em 31/12/2015 o total de 33.021 alunos matriculados, assim distribuídos:1 - 27.394, na
graduação modalidade presencial;2 -   3.725, na graduação modalidade à distância;3 -   1.902, na pós-graduação (mestrado+doutorado)Informamos também que não houve execução com RAP do exercício anterior.Os números acima registram que a meta de matricular
30.500 foi ultrapassada em 2.521 alunos.Esse resultado é decorrente da própria expansão do ensino superior em Sergipe, em que merece destaque a entrada em funcionamento do Campus do Sertão, somando-se aos campi de Laranjeiras, Lagarto e Itabaiana já em
funcionamento fora da sede.Na própria sede, foram mantidos os cursos existentes em 2014, pelo que se denota que os efeitos da greve não foram perceptíveis no volume de matriculados, ainda que seja de reconhecer a possibilidade de prejuízos no andamento da vida
acadêmica e na cadência de aprendizagem.Não foram identificados fatores negativos dignos de nota.
0000 Funcionamento de Instituições Federais de
Ensino Superior 71.213.129 71.213.129 51.101.971 71,76 0  -  --

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior Possui alertas;

Benefício concedido - unidade 29.072.616 29.072.616 18.529.749 63,74 76.236 103.360 212,72 135,58

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 29.072.616 29.072.616 18.529.749 63,74 76.236 103.360 212,72 135,58
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. A ampliação dos recursos tem sido um fator decisivo para a superação da meta prevista anualmente em relação à assistência
estudantil da UFS. Em 2015, a previsão foi de 76.236 benefícios e o atingido totalizou 103.360, o que corresponde à superação da meta em 43%, índice bastante significativo frente às dificuldades vivenciadas no período de greve. Além disso, destaca-se o empenho dos
profissionais envolvidos com a execução dos programas que contemplam os eixos do PNAES. Ressalta-se ainda que a institucionalização da Divisão de Ações Inclusivas em 2014 contribuiu efetivamente para o avanço das ações de acessibilidade no ano de 2015.
0000 Assistência ao Estudante de Ensino
Superior - Despesas Diversas 28.768.019 28.768.019 18.529.749 64,41 0  -  --

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. A ampliação dos recursos tem sido um fator decisivo para a superação da meta prevista anualmente em relação à assistência
estudantil da UFS. Em 2015, a previsão foi de 76.236 benefícios e o atingido totalizou 103.360, o que corresponde à superação da meta em 43%, índice bastante significativo frente às dificuldades vivenciadas no período de greve. Além disso, destaca-se o empenho dos
profissionais envolvidos com a execução dos programas que contemplam os eixos do PNAES. Ressalta-se ainda que a institucionalização da Divisão de Ações Inclusivas em 2014 contribuiu efetivamente para o avanço das ações de acessibilidade no ano de 2015.
0001 Viver sem limite – PROGRAMA INCLUIR 304.597 304.597 0 0,00 240  -  0-
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior Possui alertas;

Projeto viabilizado - unidade 81.842.864 81.842.864 14.956.355 18,27 400.020 6 35,93 2,44

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 39.092.864 39.092.864 14.803.303 37,87 400.013 4 0,00 0,00
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Cabe ressalvar que onde se lê a meta física de 400.013 para 2015, leia-se 4. Esta ressalva é justificada por um evidente erro de
digitação.A redução de mais de 50% dos créditos previstos na PLOA 2015 resultou no menor nível de execução da ação em tela, destinada à construção de obras e equipamentos. No  caso do Plano Orçamentário Mais Médicos, houve liberação de apenas um terço do
previsto, resultando em um desempenho insuficiente da ação.
0000 Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas

33.478.627 33.478.627 13.133.729 39,23 0  -  --

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se à posição do dia anterior do SIAFI.
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Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Cabe ressalvar que onde se lê a meta física de 400.013 para 2015, leia-se 4. Esta ressalva é justificada por um evidente erro de
digitação.A redução de mais de 50% dos créditos previstos na PLOA 2015 resultou no menor nível de execução da ação em tela, destinada à construção de obras e equipamentos. No  caso do Plano Orçamentário Mais Médicos, houve liberação de apenas um terço do
previsto, resultando em um desempenho insuficiente da ação.
0001 Mais Médicos - Projeto apoiado unidade 5.614.237 5.614.237 1.669.574 29,74 2 168,13 50,00-
1883 - No Município de Lagarto - SE -
31/12/2015 500.000 500.000 0 0,00 1 1  - 100,00

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. O recurso foi aplicado na execução na unidade de saúde bucal do campus de Lagarto.
0000 Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas

500.000 500.000 0 0,00 0  -  --

1916 - No Município de São Cristóvão - SE (**)  -
31/12/2015 250.000 250.000 0 0,00 2 0  -  0

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Não houve liberação do crédito como previsto nem do recurso financeiro.
0000 Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas

250.000 250.000 0 0,00 0  -  --

7104 - Construção da Segunda Etapa do Centro
Integrado de Reabilitação - No Município de
Simão Dias - SE - 31/12/2015

3.000.000 3.000.000 153.052 5,10 2 1 980,06 50,00

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Houve repasse de menos de 50% do valor inicialmente previsto. A execução da ação encontra-se em curso com previsão para
conclusão em 2016, se houver liberação de novos recursos.
0000 Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas

3.000.000 3.000.000 153.052 5,10 0  -  --

7160 - Construção do Campus do Sertão - No
Estado do Sergipe (**)  - 31/12/2015 19.000.000 19.000.000 0 0,00 1 0  -  0

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. O recurso previsto não foi liberado.
0000 Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas

19.000.000 19.000.000 0 0,00 0  -  --

7162 - Construção do Centro de Simulações e
Práticas do Campus Universitário de Ciências de
Saúde “Prof. Antonio Garcia Filho” - No
Município de Lagarto - SE (**)  - 31/12/2015

20.000.000 20.000.000 0 0,00 1 0  -  0

Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. Não houve liberação do recurso que estava previsto como emenda de bancada.
0000 Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior - Despesas
Diversas

20.000.000 20.000.000 0 0,00 0  -  --

Programa: 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se à posição do dia anterior do SIAFI.
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Ação
Produto da Ação - Unidade de Medida
Localizador -  Data da Apuração
PO  - Produto - Unidade

Financeiro (R$ 1,00) Físico Indicadores (%)

Dotação Inicial Dotação Atual Liquidado (%)
Execução RealizadoMeta L+C Eficiência Eficácia

(a) (b) (c) [=100%]
(c/b) (d) (e) (b/d)/(c/e)* (e/d)*

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Servidor capacitado - unidade 316.717 316.717 60.550 19,12 800 590 385,76 73,75

0028 - No Estado de Sergipe - 31/12/2015 316.717 316.717 60.550 19,12 800 590 385,76 73,75
Análise: Descreva os fatores que contribuíram e os fatores que dificultaram a execução da ação, bem como os principais resultados obtidos. No ano de 2015, 1.073 capacitações foram concluídas e 590 servidores capacitados (registrada apenas uma capacitação por
servidor), contabilizando eventos de capacitação promovidos internamente (25 eventos de capacitação) e participações em eventos externos com recursos próprios da Ação 4572 (4 eventos de capacitação). Como fatores positivos para realização das capacitações
concluídas, destacamos o empenho de toda a administração institucional quanto à liberação de recursos e apoio logístico aos eventos. Como dificuldade para alcance da meta estabelecida, enfatizamos a greve dos servidores que durou aproximadamente quatro meses, bem
como a contenção de recursos, apesar de todos os esforços já citados, devido ao cenário político-econômico do país. Esclarecemos também que o valor empenhado pela UFS foi de R$ 65.050,00, e que a diferença com relação ao valor empenhado no sistema refere-se à
descentralização de orçamento.
0000 Capacitação de Servidores Públicos
Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação

316.717 316.717 60.550 19,12 0  -  --

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se à posição do dia anterior do SIAFI.


