.o.

{JUNITINS

GOVERNO DO

TOGA]ITI

RELATORIO

DE,

GE,STAO

*HH

Hffi

108 Sul, Alomedo

Cep: 77020-112

1

1, Lote 03, Coixo Postol

-

Tel: +55

.l73,

Polmos - Tocontins

ó3 3218 2939

-

www.unitins.br

o

{JUNITINS

#
ffir

Tôcnililils

RELATORIO
DE

GEsrÃo

Palmas, Janeiro a Dezembro -2016

.o.

TJ UNITINS

ffi.

GOVCRNO DO

TOGANTIl{S

'*".:*-_
I vtI, I llr\)

lns

Pertinente........
......................06
5 - Execução Orçamentária por Categoria Econômica.............
......13
6 - Execução e Avaliação do PPA..........
........15
6.1 - Pró-Reitoria de Graduação
.....17
6.1.1 - Objetivos..
..........17
6.1.2 - Indicador..
.........18
6.1.3 - Metas Regionalizadas...........
.................19
6.1.4 - Ações........
.........25
6.2 - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação........
.........31
6.2.1 - Objetivos..
..........31
6.2.2 - Indicador..
..........32
6.2.3 - Metas Regionalizadas...........
.................33
6.2.4 - Ações........
.........42
6.3 - Pró-Reitoria de Extensão...
.....53
6.3.1 - Objetivos..
..........53
..........54
6.3.2 - Indicador..
6.3.3 - Metas Regionalizadas..............
..............55
.........56
6.3.4 - Ações........
6.4 - Pró-Reitoria de Administração e Finanças..............
.....................72
.................72
6.4.1 - Ações de Gestão financeira..
..............72
Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
........79
Ação: Manutenção de Recursos Humanos
Ação: Manutenção de Serviços de Tranporte................
.....84
......88
Ação: Manutenção e Serviços de Informática.............
.....................95
6.5 - Esclarecimentos / Justificativa - PPA..

4 - Legislação Específica /

.

7 - Resultado do Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação dos Projetos.....................97

Recursos................
9 - Considerações Finais.......
8 - Tranferências de

........97
........98
2

o

/ffi.

{J UNITINS

GOVERNO DO

TOGA]ÜTIilS

Yi |

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão tem a finalidade de demonstrar as atividade e
desenvolvidas na administração da Universidade Estadual do Tocantins

-

ações

UNITINS, no

decorrer do exercício financeiro de 2016, de forma sistematizada e ordenada pelo Plano
Plurianual

-

PPA, do referido exercício.
Considerando que esta Universidade apresenta característica peculiar devido

sua natureza jurídica de direito público, dentro da administração indireta do Poder Executivo

Estadual, e, por se tratar de Instituição de Ensino Superior, é necessário que o Relatório de
Gestão apresente de forma diferenciada os dados e resultados alcançados, conforme exige o

inciso IV, artigo 10 da Instrução Normativa

n'

Tocantins e ao Decreto Estadual no 5.364, de I

Portanto,

o

006/2003, do Tribunal de Contas do Estado do

I

de

janeiro de 2016.

presente relatório apresenta

os mesmos quesitos de

análise

estabelecidos na Instrução Normativa CGE no 01, de 13 de julho de 2016, que institui o
Sistema Informatizado de Acompanhamento da Gestão Orçamentiírio - Financeira dos Órgãos
e Entidades do Poder

Executivo, desenvolvido pela CGE.

A parte introdutória e informativa estií demonstrada na Base Legal, Missão

e

Legislação que a insfuição obedece, assim como, o orçamento, as metas e indicadores do
objetivo estão dispostos na Execução Orçamentaria por Categoria Econômica e na Execução

Avaliação do PPA, finalizando com

o

e

Resultado do Acompanhamento dos Projetos em

execução; Transferências de Recursos e as Considerações Finais, na conformidade do sistema
proposto.

Neste prisma, os subsídios

e

informações apresentados no decorrer desse

documento certifica o compromisso, desta instituição, em atender as atribuições e objetivos,

planejados pelo Poder Público, em ofertar ensino superior de qualidade

à

sociedade

Tocantinense.
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2 . BASE LEGAL

A Universidade do Tocantins foi criada, pela primeira vez,

/w

através da Lei no

13611990, diversas alterações determinantes no processo de extinção, criação e reestruturação,

que no referido exercício, estão atualizadas nas Leis no 2.982 e2.986, de 9 de julho e 13 de

julho de 2015, que estabeleceu nova estrutura organizacional.

Em 14 de julho de 2016 a Lei no 3.124, transforma a antiga Fundagão em
Autarquia Pública, dotada de autonomia didático-científica, administrativa

e de gestão

financeira e patrimonial, sob o primado da indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão, doravante denominada Universidade Estadual do Tocantins

- UNITINS,

vinculada

à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes.

Regida pela Legislação Federal e Estadual disciplinadora do Ensino Superior e
das Fundações, e até o referido período, deteve de Estatuto Constitutivo, com a instituição do

Conselho Curador, órgão colegiado de administração superior, conforme Lei n" 1.160/2000, o
Decreto

n'

1.67212002 e suas alterações.

Instituída pelo Poder Executivo, além de submeter-se a Legislações Federal
Estadual no emprego do

diúeiro público, e as noÍmas específicas que doutrina a oferta

e

de

serviços de Educação Superior, a Instituição expede legislação própria como, instruções,
resoluções, portarias e outras normativas, com a função de regulamentar e singularizar a
legislação vigente, ambos, publicados nos órgão oficiais e no site da Instituição.

A

Universidade sofreu diversas reestruturações organizacionais, como forma

de dispor recursos financeiro, patrimonial e de pessoal para subsidiar as
legalmente instituídas.

atribuições
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3 . MISSAO

Produzir, difundir e socializar cooperativamente conhecimentos científico, tecnológico
e cultural para a contribuição do desenvolvimento e do progresso das múltiplas comunidades
presentes nos espaços tocantinense e da Amazônia Legal.

OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO

o

Promover o desenvolvimento das culturas, da ciência, da tecnologia e das artes, por

meio do cultivo do espírito livre, autônomo, criativo dos acadêmicos, dos docentes e dos
fi.rncionrários como exemplo de uma Universidade promotora da sociedade

livre, solidária,

democrática e equitativa.

o

Proporcionar oportunidade de acesso à formação integral acadêmica a todos

os

brasileiros, organizados em distintas comunidades, representações e diversidades geracionais,
gênero e necessidades especiais Íisico-neuromotoras.

o

Vincular a investigação científica

às áreas de maior interesse nacional e regional, de

modo que se complementem com o trabalho impulsionado pelas diferentes pró-reitorias,
diretorias, coordenações, colegiados de cursos e núcleos existentes no seio institucional.

o

Contribuir para o desenvolvimento cultural e tecnológico das sociedades regional

e

nacional por meio de programas e projetos de extensão e pesquisa, a fim de estreitar, de forma
permanente, o vínculo da Universidade com as demandas sociais.

o

Fomentar a difusão de novos conhecimentos e processos de ensino,

pesquisa,

extensão, potencializando competências e habilidades humanas.

o

Participar na elaboração e na avaliação dos impactos de políticas públicas para

o

desenvolvimento regional, econômico, social e político, formando profissionais cidadãos.
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4 - LEGTSLAÇÃO ESPECÍFrCA

A UNITINS, instituída

pelo Poder Público Estadual, detém personalidade

jurídica de direito público, com autoridade e autonomia administrativa, com patrimônio
gerido e custeado com recursos público e próprio.

Como mencionado anteriormente, a universidade possui estatuto próprio, com
constituição do conselho curador, estabelecendo poder originrírio e soberano da Fundação,
com a finalidade precípua de manter e consolidar os objetivos dos seus instituidores.

Assim, mesmo detentora dessa autossuficiência na gestão, é importe ressaltar
que a Universidade observa o cumprimento de toda a legislação que rege uma instituigão
pública de ensino superior.
Neste sentido, com o intuito de demonstrar o acervo normativo que mantem o

órgão obediente aos Princípios da Administração Pública, da Constituição Federal, segue
abaixo as principais normas e diretrizes que regem essa Instituição.

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

Constituição do Estado do Tocantins, de 1989.

Leis Federais e Estaduais

.

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. Que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

o

Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações e

suas alterações.

.

Lei no 8.666, de2l de junho de 1993. Institui norÍnas para a licitação e contratos da

Administração Pública e dá outras providências.

o

Lei no 9.137, de24 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei n" 4.02411961

e

dá outras providências.

o

Lei no 873, de25 de novembro de 1996. Autorizao PoderExecutivo, nacondição de

coinstituidor,
alterações.

a promover a instituição da

Fundação Universidade do Tocantins

e

suas

v UNITINS
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GOVERNO DO

TOGANT!ilS
1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional.

o

Lei no 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece nonnas de finanças públicas voltadas

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências e suas alterações.

.

Lei no 1.160, de 19 de junho de 2000. Reestrutura a Fundação Universidade

do

Tocantins e adota outras providências.

o

Lei n" 1.284, de 17 de dezembro de 2001. Lei Orgânica do Tribunal de Contas do

Estado do Tocantins.

o

Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação

Educação Superior

o

-

da

SINAES e dá outras providências;

Lei no 10.870, de 19 de maio de 2004. Institui a Taxa de Avaliagão in loco

das

instituições de educação superior e dos cursos de graduação e dá outras providências;

o

Lei no 1.818, de 23 de agosto de 2007.Institui o Estatuto dos Servidores Públicos

Civis do Tocantins.

o

Lei no

12.846,

de

1o de agosto

de 2013. Dispõe sobre a

responsabilizaçáo

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

o

Lei n" 2.982, de 19 de agosto de 2014. Institui o Plano de Empregos, Carreiras e

Salários

- PECS do Quadro Técnico-Administrativo

da Fundação Universidade do Tocantins

- UNITINS, e adota outras providências.

o

Lei

no 2.986,

de 13 de julho de 2015. Dispõe sobre aorgarização da Administração

Direta e Indireta do Poder Executivo, e adota outras providências.

.

Lei n" 2.893, de 19 de agosto de 2014. Institui o Plano de Empregos, Carreiras

Saltírios

-

PECS do Quadro dos Docentes da Fundação Universidade do Tocantins

e

-

UNITINS, e adota outras providências.

o

Lei no 3.048, de

2l

de dezembro de 2015. Dispõe sobre as diretrizes orçamentiírias

para o exercício de 2016, e adora outras providências.

o

Lei no 3.052, de

2l

de dezembro de 2015. Estimas a receitas e fixa as despesas do

Estado do Tocantins para o exercício de 2016.

o

Lei

no 3.124,

de regime especial.

de 14 de julho de 2016. Transformou a Fundação em Autarquia Estadual

.o.
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Lei no 3.051, de2l de dezembro de 2015.Institui o Plano Plurianual do Estado

do

Tocantins para o quadriênio 2016-2019.

Decretos Federais e Estaduais

o

Decreto-Lei no 5.452,

Trabalho

o

-

de

1o de

maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do

CLT.

Decreto no 2.561, de 27 de abril de 1998. Altera a redação dos arts.

no 2.494,

ll

e 12 do Decreto

de l0 de fevereiro de 1998, que regulamenta o disposto no art. 80 da Lei no 9.394,

de20 de dezembro de 1996.

o

Decreto no 3.860, de 9 de julho de 2001. Dispõe sobre

a

organizaçáo do ensino

superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências.

o

Decreto Estadual no L672, de 27 de dezembro de 2002. Reformulação Novo Modelo

de Universidade.

o

Decreto no 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394,

de20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

o

Decreto Federal no 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções

de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores
de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

o

Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as norÍnas relativas

as

transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse , e dâ outras
providências.

o

Decreto no 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos

no

5.62212005 e 5.77312006, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dispõe
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educagão

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

o

Decreto no 3.393 e 3.394, de 30 de maio de 2008. Reconhece o Curso de Fundamentos

e Práticas Judicirárias e o curso de Pedagogia, Habilitação em Docência dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e Supervisão Educacional.

o

Decretos no 4.332 e 4.333/2011. Que reconhece o curso Superior de Tecnologia em

Agronegócios e Tecnologia em Mineração.
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Decreto no 4.733, de 7 de fevereiro de 2013. Dispensam da prévia apreciação da

Procuradoria Geral do Estado os instrumentos jurídico-administrativos que especifica, e adota
outras providências.

o

Decreto no 4.985, de 11 de fevereiro de 2014. Reconhece os cursos de Engenharia

Agronômica, Serviço Social

e

Sistemas

de

Informação, ministrado pela Fundação

Universidade do Tocantins - UNITINS.

o

Decretos no 5.107 e 5.102, de 21 de agosto de2014. Credencia, por aditamento, o

campus de Araguatins e Augustinópolis.

o

Decretos

n" 5.108, 5.109, 5.111, 5.112,5.113 e 5.114, de 2l de agosto de 2014.

Autoriza o funcionamento do curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua
Portuguesa e Língua Espanhola e de Pedagogia, dos cursos superiores de Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia em Gestão Ambiental.

o

Decreto no 5.181, de 29 de dezembro de 2014. Reconhece

o

curso de Direito,

ministrado pela Universidade do Tocantins - UNITINS - campus de Palmas.

o

Decretos no 5.110, de

2l

de agosto de 2014. Credencia, por aditamento, o campus

universitario de Dianópolis.

o

Decreto no 5.259, de 11 de

juúo

de 2015. Cria o Grupo Gestor de Controle

e

Eficiência do Gasto Público, e adota outras providências.

o

Decretos no 5.297 e no 5.298, de 9 de setembro de 2015 - Reconhecimento dos cursos

de Letras e Pedagogia, na modalidade à distância, ministrados pela Fundação Universidade do

Tocantins - UNITINSruAB.

o

Decreto no 5.314, de 25 de setembro de 2015. Estabelece medidas de controle

e

eficiência do gasto público no âmbito da Administração Pública Estadual, e adota outra
providência.

o
o

Decreto no 5.364, de 1 1 de janeiro de 2016, Dispõe sobre a Prestação de contas anual.
Decreto no 5.369, de27 de janeiro de2016. Determina a adoção de providências para a

redução e contenção de gastos públicos com pessoal, na forma que especifica, e adora outras
providências.

o

Decreto no 5.378, de 16 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a execução orçamenttírio-

financeira do Poder Executivo paÍa o exercício de2016, e adota outras providências.

o

Decreto no 5.440, de 02 de junho de 2016. Dispõe sobre o procedimento preliminar

para aquisição de bens e serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação

- TIC,

no
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âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, e adota outras
providências.

o

Decreto no 5.490, de 22 de agosto de 2016. Dispõe sobre o Processo Administrativo

Eletrônico - PAE, no âmbito da Administração direta e Indireta do Poder Executivo Estadual,
e adota outras providências.

o

Decreto no 5.525,de27 de outubro de2016. Dispõe sobre o encerramento do exercício

financeiro de2016, e adota outras providências.

o

Decreto no 5.532, de

l0

de novembro de 2016. Estabelece medidas de redução e de

controle das despesas de custeio e de pessoal do Poder Executivo Estadual, e adota outras
providências.

Outras Normas e Manuais

o
o
o
o
o

Normas Brasileiras de Contabilidade

- NBC

Manual Técnico de Orçamento - MTO
Manual Técnico de Auditoria - MTA
Estatuto Constitutivo da Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Instrução Normativa GRE no 007, de 18 de maio de 2010. Sobre Suprimento de

Fundo.

o
o
o

Instrução Normativa GRE no 006, de 18 de maio

de20ll.

Instrução Normativa GRE no 005, de 18 de maio de 201

l.

Sobre Diárias.
Sobre Processos Jurídicos.

Instrução Normativa GRE no 004, de 18 de maio de 2011. Sobre Convênios

e

Contratos.

o
o

Instrução Normativa GRE no 003, de 18 de maior de2011. Sobre Compras e Serviços.
Instrução Normativa GRE no 001, de 21 de maÍço de 2011. Sobre Transporte.
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LEGISLAÇÃO PERTINENTE

A LTNITINS está contemplada no Plano Plurianual
em Lei no 3.051, de

2l

-

PPA, conforme constam

de dezembro de 2015, que institui o Plano Plurianual do Estado do

Tocantins, para o período 2016-2019.
Através da Lei no 3.052, de 2l de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa

a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2016, o Chefe do Poder Executivo
restabeleceu

a fonte de recurso próprio, para subsidiar as ações orçamentrírias temáticas

planejadas e dispostas no PPA -201612019, que no PPA anterior havia sido extinta, para isso,

era necessiírio proceder a transformação em autarquia pública, sob-regime especial, para
regularizar a migração dos recursos paÍa as fontes de recursos próprios.

Neste contexto, devido aos debates que envolveram sociedade, comunidade
acadêmica, Executivo e Legislativo, essa transformação
semestre através da

foi sancionada somente no segundo

Lei 3.124, em 14 de julho de 2016, o que impossibilitou a migração das

fontes de recursos próprios.

No decorrer do ano de 2016, esta universidade empenhou-se em atender ao
PPA, a Lei no 3.052, de

2l

de dezembro de 2015 que estima a receita e fixa a despesa do

Estado do Tocantins para o exercício de2016, assim como, a Lei no 3.048, de 21 de dezembro
de 2015, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016.

Portanto, por se tratar de instituição pública,

a administração dos recursos

disponibilizados, foi empregada a legislação que rege a administração pública, em especial, a

^

Lei no 8.666193 e suas alterações, da Lei n' 4.320164, da Lei de Responsabilidade Fiscal

no

n' 5.37812016, que dispõe sobre a
Executivo, suas alterações e o Decreto no

101/00, a legislação estadual, em particular, ao Decreto
execução orçamentário financeira
5.52512016, que dispõe sobre

do Poder

o encerramento do exercício financeiro de 2016, com suas

alteragões, e as específicas do órgão que visam realizar os programas e ações desenvolvidas
pelo mesmo de forma legal, eficiente e econômica.
Necessário acrescentar que, apesar das dificuldades financeiras, esta Instituição

arcou com

o ônus de atender o cumprimento

das metas

e

indicadores dos objetivos,

alcançando o resultado esperado pelo Plano, mesmo com as ações que dependiam de fatores

extemos, alheio a responsabilidade desta Gestão, como falta de recursos para investimentos,
cortes no teto orçamentário e as medidas e redução no controle de despesas e gastos públicos,

11
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estabelecidos, pelo Chefe do Poder Executivo, nos Decretos no 5.31412015,n'5.53212016 e no
5.36912016, que delimitou a execução de atividades e ações desta Universidade.

Em análise, ao transcorrido o ano anterior, observa-se que houve aumento no
valor do orçamento de R$ 14.786.104,00 (Quatorze milhões, setecentos e oitenta e seis mil

e

cento e quatro reais), correspondentes a 37r93o/o do orçamento inicial fixado. Esse percentual
se deve ao fato extraordiniírio

ocorrido em2016, com a mudança da personalidade jurídica em

autarquia pública, foram necessários os acertos e rescisões com pessoal, exigidos pela CLT.

Orçamento Inicial

38.982.149,00

100,00

200.000,00

0,51

14.986.104,00

38,44

Créd. Especial e/ou extraordinario

0,00

0,00

Remanejamento

0,00

0,00

Transposição

2.573.47t,00

6,60

Transferência

30.025.240,00

77,02

( - ) Reduções
Suplementações

Anexo l/opção
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5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Mediante as explicações

e

justificativas apresentadas anteriormente,

a

execução orçamentária está demonstrada a seguir, evidenciando o percentual de utilização de

recursos destinados

a cada categoria econômica em comparativo ao total das despesas

correntes e de capital, desta Universidade.

Os recursos de investimentos são provenientes das emendas parlamentares
disponibili zadas na Gestão.
Os recursos da fonte 0225 - Recursos de Convênios, com Órgãos Federais, foi

prevista somente para custear a ação finalística Construção de Obras e Equipamentos, desta
Instituição, na perspectiva de disponibilidade de editais e convênio previsto no ano de 2015,

no entanto, devido a situação econômica do país, todos os projetos de investimentos em
construgões que não foram considerados

de urgências, pelo Governo Federal, foram

suspensos pela Presidência da República.

No segundo semestre de 2016, o órgão central de planejamento e orçamento do
Estado, a Secretaria de Planejamento e Orçamento
recnrsos da Fonte 0100

0101

-

-

- SEPLAN, procedeu a transferência

dos

Recursos Ordinários - Administração Direta/Indiretapara a Fonte

Recursos do Tesouro

-

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino

/

MDE, por

intender que os recursos destinados para esta Universidade enquadra na Manutenção do
Desenvolvimento do Ensino.

CATEGORIA

AUTORIZADA

ECONÔMICA

EXECUTADA

SALDO

o,/

/o

Despesas Correntes

43.724.107,00

40.656.292,23

3.067.814,77

92,98

Despesas de Capital

10.044.t46,00

4.588.005,85

5.456.140,15

45,67

TOTAL

53.768.253,00

45.244.298,08

8.523.954,92

84,14

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY - SIAFEM

-

1212016
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Recursos ordiniírios
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o/
/o

AUTORIZADA

EXECUTADA

11.513.278,00

11.126.033,28

387.244,72

96,63

34.065.947,00

33.388.239,82

677.707,r8

98,01

820.398,00

730.024,99

90.373,02

88,98

5.362.330,00

0,00

5.362.330,00

0,00

2.006.300,00

0,00

2.006.300,00

0,00

53.768.253,00

45.244.298,08

8.523.954,92

84,14

SALDO

Tesouro - Manutenção
0101

do Desenvolvimento
do ensino - MDE

0104

0225
0240

Recursos do Tesouro -

Emenda Parlamentar
Rec. de Convênios

com Orgãos Federais
Recursos Próprios

TOTAL
Fonte: Anexo I

l/

opção 4 - SIAFEM

- l2D0l6
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6 - EXECUÇÃO E AVALTAÇÃO DO PPA

- PPA 2016 12019, elaborado em 2015 e suas revisões, a
Estadual do Tocantins - UNITINS foi inserida em 02 (dois) programas de
No Plano Plurianual

Universidade

governo, que são:
. Programa:

ll57

. Programa: I 130

- Educação Tecnológica, Profissional e Superior

-

Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins

No Programa de Governo Educação Tecnológica, Profissional e Superior,
os objetivos são: - Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial

e a distância, - Produzir ciências basica e aplicada para o

desenvolvimento científico,

tecnológico e de inovação dos setores da sociedade Tocantinense, e

acadêmico-profissional

por meio das atividades de

-

Promover a formação

extensão visando uma relação

transformadora entre a UNITINS e a Sociedade, e demais indicadores, metas e ações que
foram executadas por esta Universidade.

O Programa de Manutenção da Universidade Estadual do Tocantins,
específico paÍa a manutenção e serviços desta Instituição, inclusive as aquisições de
equipamento provenientes das emendas parlamentares.

As atribuições da Universidade foram desempeúadas através de

serviços

prestados de ensino superior com eventos e atividades ligados a missão da Instituição, sempre

visando à promoção humana, que tem o propósito em atender as expectativas e necessidades

da sociedade Tocantinense na propositura do Plano Plurianual, tornando as ações legais
mediante a demonstração de resultados satisfatório, no alcance dos objetivos que contribuem

com o sucesso do Programa Temático de Governo, Educação Tecnológica, Profissional

e

Superior, com a entrega de 13 (treze) tipos de serviços à sociedade, especificamente
demonstrados nas ações, conforme apresentado no decorrer deste Relatório.

Os recursos destinados para custear as ações finalísticas, elaborados no PPA
2016-2019, são recursos próprios controlados e contabilizados pela legislação das sociedades
anônimas, a Lei no 6.404176, e administrado no Sistema TOTVS
se

- Microsigao no entanto, por

tratar de órgão público, todos os recursos foram submetidos às regras e norrnas exigidas na

legislação Federal e Estadual que regem a administração pública.
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No ano de 2016, os recursos estaduais subsidiaram as despesas com pessoal

e

de custeios em ações de gestão, no Programa de Manutenção, o que correspondeu a maior

fonte de recursos do Orgão que foram essenciais para o cumprimento da finalidade da
Universidade.

Diante disso, comprometida com

o

Instituição vem cumprindo com as atribuições

serviço público de qualidade, esta

e

responsabilidades, conferidas em

consonância com os recursos que lhe são outorgados, que serão apresentadas a seguir.

16

.o.

+uNrlNslffi TOGAilT!IIS
GOVERNO OO

6.1 - PRo-REIToRTA DE GRADUAÇÃo
6.1.1 -

I'igii
ITI

OBJETM
Universidade Estadual do Tocantins

Educação T

Apoiar

Referência:
Ano

e

-

UNITINS

ProÍissional e Superior

ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade

2016

Análise

O objetivo foi alcançado com êxito, tendo em vista que todos os cursos de
graduação da modalidade presencial e a distância foram mantidos. Ressalta-se que com o

intuito de manter a eficiência dos gastos públicos, foram ofertadas vagas de transferência
externa. Também foram ampliadas ofertas de vagas em três regiões do Estado, na região
central, em Palmas, Câmpus Graciosa, com os cursos de Direito, Engenharia Agronômica,

Serviço Social

e

Sistemas de Informação; na região Sudeste, Câmpus de Dianópolis,

Administração, Ciências Contábeis e Direito; e na região do Bico do Papagaio, Câmpus de
Araguatins, com Letras e Pedagogia e Câmpus de Augustinópolis, com Ciências Contábeis,

Direito e Enfermagem, por meio de processo seletivo de vestibular anual, o que possibilitou
aos ingressantes o acesso ao Ensino Superior.

...t.-)§Xà
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6.1.2 _ INDICADOR

Profissional e Su

T,

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
resencial e a distância.

Referência:
Ano

2016

Indicador:
Oferta de cursos de graduação

Atual

Deseiado
20

18

A
Fórmula
Somatório do índice atual
ofertado

*

o índice

Medida
Unidade

Apurado

o/"

18 o/"

Attal

50o/o

7o Deseiado
l00o/o

ANALISE
O indicador foi alcançado parcialmente, tendo em vista que foram mantidos os
18 cursos, sendo 13 da modalidade presencial e 05 da modalidade a distância. Ressalta-se que

não foi possível ofertar 02 (dois) novos cursos devido a contenção de despesas que abrangeu

2015

e

2016 conforme disposto nos Decretos

n.

5.314/2015

e no 5.53212016,

êffi

compensação, foram ofertadas vagas para transferência externa e ampliadas ofertas de vagas

nos cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação,
conforme informado acima.

Diretora de Adm, Aca<lêmicu
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6.I.3 - METAS REGIONALIZADAS

Ed

Tecnológica. Profissional

e

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
Referência:
Ano

2016

Adquirir equipamentos necessários para revitalizar editora

ANALISE
Esta meta não foi executada, visto que, a Lei no 3.052, de

2l de dezembro

de

2015, não autorizou recursos para investimento, contudo, no decorrer do exercício financeiro,
esta Gestão empeúou-se em buscar, sem sucesso, recursos através de emenda Parlamentar,
porém, não houve disponibilidade de recursos para esse tipo de equipamento.
Entretanto, a inexecução desta etapa, não prejudicou o alcance do objetivo que
é apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância, até

porque,

a

revitalização da editora não é fundamental na prestação de serviço de ensino

superior.

*mr,kgllt!I#i,
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Tecnológica, ProÍissional e

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
al e a distância.

Referência:
Ano

2016

Adquirir livros, revistas e jornais por meio fisico e digital.

ANALISE
Essa meta do objetivo

foi alcançada, tendo em vista a

ação que subsidiou a

aquisição de 7607 livros distribuídos nos Câmpus de Araguatins, nos cursos de Letras (85) e
Pedagogia (93), totalizando 178 exemplares; Câmpus de Augustinópolis, Tec. Agronegócio

(205), Ciências Contábeis (505), Direito (750) e Enfermagem (1340), com 2800 exemplares;

Dianópolis, Administração (2256), Ciências Contábeis (503) e Direito (542), com 3301
exemplares; e Palmas, Direito (542), Engenharia Agronômica (155), Serviço Social @26) e
Sistemas de Informação (195), 1318 com exemplares.

Também foram adquiridas 29.304 apostilas, que foram distribuídas entre 73
(setenta e três) disciplinas dos cursos de Administração Pública, Computação, Letras e
Pedagogia, da modalidade a distância da UAB-UNITINS.

l,cerntara rvlau ríci

ei

Lusl'osa

Ditetora de Adm, Acadêmica
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Tecnolósica, Profissional

e

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
ncial

Referência:
Ano

ea

distância.

2016

Implantar o progrÍrma Institucional de bolsas de monitoria e iniciação a docênciaparu apoiar
os estudantes dos cursos de sraduacão da UNITINS.

ANALISE

Esta meta não

foi executada, visto

a contenção de gastos e controle de despesas

recomendada pelo chefe do Poder Executivo, nos últimos dois anos, conforme determinada
nos Decretos Estadual no 5.31412015 e o no 5.53212016.

Entretanto, a inexecução desta etapa, não prejudicou o alcance do objetivo que
é apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância, até

por que, a concessão de bolsas de monitoria e iniciação a docência para apoiar os estudantes
não é uma exigência legal, é um incentivo pa.ra os alunos de graduação que não foram
prejudicados com o descumprimento dessa meta.

Maurício Lustosa
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Tecnológica, ProÍissional e

ncial e a distância.

20t6

Implantar os laboratórios para os cursos de Enfermagem (Anatomia, pundarnentos de
Enfermagem e Multidisciplinar), e implementar os laboratórios do sistema de informação
(Multimídias) e Laboratórios para outros cursos.
AN

A

meta do objetivo

foi

alcançada, tendo em vista

laboratórios de informática, sendo 01 no câmpus de Araguatins,

0l

a

implantação de 03

em Agustinópolis e 0l em

Dianópolis.

Com

a

montagem destes laboratórios foram atendidos diretamente 1537

acadêmicos da Unitins, sendo 141 no Câmpus de Araguatins, 631 em Augustinópolis, 239 em

Dianópolis e 526 no Câmpus de Palmas.

Também foram implantados

multidisciplinar para

0l

laboratório de Anatomia

o Curso de Enfermagem, com o

e 01

rü

I

t%-l

Apoiar e ampliar a ofeúa de cursos de graduação na modalidade
Referência:
Ano

l.ír

6a
iFt

1

laboratório

Centro Educacional de Cursos

Profissionalizantes Santa Rita e Laboratório de Análises Clínicas Mimorina, respectivamente,
para o Curso de Enfermagem.

ry,:l#mn'x.kH\:l'
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Tecnológica, Profissional e

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
resencial e a distância.

Referência:
Ano

2016

Manter os cursos de Graduação existentes nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis,
Dianópolis e Palmas e ampliar a oferta com a criação de novos cursos de graduação, na
ANALISE

A

meta do objetivo

foi

alcançada parcialmente, tendo em vista que foram

mantidos os 18 cursos, sendo 13 da modalidade presencial, nos câmpus de Araguatins (Letras
e Pedagogia), Augustinópolis (Ciências Contiíbeis, Direito, Enfermagem e Tec. em Gestão do

Agronegócio), Dianópolis (Administração, Ciências Contábeis e Direito) e Palmas (Direito,
Eng. Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação); e 05 da modalidade a distância

(Administração Pública, Computação, Letras, Matemática e Pedagogia).

23
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Tecnológica, Profissional e

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
I e a distância.

Referência:
Ano

2016

Realizar concurso público para efetivação de professores.

ANALISE
Essa meta do objetivo não

foi

executada, tendo em vista que não foram

autorizados recursos pararealização do mesmo. Ressalta-se que na Lei3.12412016, em seu

art. 8o foi autorizada a consignação de recursos no Orçamento Anual de 2017 para a
realização de concursos para os Docentes.

kotnarta Maurtcio l.ustosi'
Oiretora de Adm. Acadêmica
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Ed

Tecnológica, Profissional e Su

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
ea

Referência:
Ano

Implantação

distância.

2016

e

implementação de laboratórios nos cursos de graduação

ANALISE

Esta ação foi alcançada, tendo em vista a implantação de 03 laboratórios de
informática, sendo 01 no Câmpus de Araguatins,

0l em Augustinópolis

e

0l

em Dianópolis.

Além de serem implantados os referidos laboratórios forma implementados de acordo com

as

exigências do Ministério, portanto, foram atendidos 100"Â do atendimento da ação. Com a
montagem destes laboratórios foram atendidos diretamente 1537 acadêmicos da Unitins,
sendo 141 no Câmpus de Araguatins,63l em Augustinópolis, 239 em Dianópolis e 526 no
Câmpus de Palmas, portanto, No laboratório de Anatomia, são disponibilizadas

0l

bancada

grande de granito com 20 banquetas,0l quadro branco grande, 02 persianas grandes,0l pia

para lavagem das mãos,

0l

Armário grande duas portas, 01 Esqueleto Adulto (grande)

completo, 01 Sistema Digestivo completo com membros superiores e inferiores, 01 Sistema
Digestivo (cabeça, pescoço, e abdômen-porção superior), 01 Sistema Circulatório,
vertebral pequena completa, 0l jogo fases gestacionais

Órgão genital masculino

l"

ao 9o mês,

0l

0l

Coluna

Coração pequeno,

e 01 Orgão genital feminino. Beneficiando xx

alunos

0l
de

enfermagem. No laboratório multidisciplinar, são disponibilizados 07 microscópios, 0l
estufa bacteriológica, 01 estufa de secagem, 01 banho-maria,

0l

agitador de primer, 04 balões

volumétricos e 10 pipetas volumétricas. Beneficiando diretamente 100 alunos do Curso de

h
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Enfermagem Ressalta-se que no Curso de Enfermagem foram beneficiados diretamente

acadêmicos.

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei n" 6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execugão da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocolrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.

io l.ustosa

Servidor Responsável

-

PORTARIA/LINITINS/GRE^I. 157, DE24 DE MAIO DF.2016
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Profissional

e

rtor

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
I e a distância.

Referência:
Ano

20r6

Implementação de bolsas de monitoria iniciação a docência.

ANALISE

A

ação não

foi executada, tendo em vista que a Instituição não conseguiu

conceder as 20 bolsas de monitoria e iniciação a docência, devido a contenção de gastos e

controle de despesas recomendada pelo chefe do Poder Executivo, nos últimos dois anos,
conforme determinada nos Decretos Estadual no 5.31412015 e o no 5.53212016.
Por se tratar de ação de apoio, esta atividade apenas acrescentaria ou ressaltaria
o resultado, a não execução de 0,0%o de porcentagem não prejudicou o alcance do proposto no

objetivo.
Entretanto, a inexecução desta etapa, não prejudicou o alcance do objetivo que
é apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância, até

por que, a concessão de bolsas de monitoria e iniciação a docência para apoiar os estudantes
não é uma exigência legal, é um incentivo para os alunos de graduação que não foram
prejudicados com o descumprimento dessa meta.

l.ustosa

Servidor Responsável

-

PORTARIA/UNITINSiGRE^I. 157, DE24 DE MAIO DE2016
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Profissional e Su

Apoiar e ampliar a ofeúa de cursos de graduação na modalidade
I e a distância.

Referência:
Ano

2016

Promoção de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.

ANALISE
A ação foi realizada com êxito de forma diferenciada, inicialmente foi proposta
a necessidade de manter e ampliar os 18 cursos de graduação, sendo 13 presenciais e 05 a
distância.

Todos os 18 cursos foram mantidos ocorrendo 100% de execução devido a
ampliação de 480 vagas, por meio de processo seletivo de vestibular, distribuídas nas três
regiões de atuação da Unitns, sendo 160 vagas para o Câmpus Graciosa em Palmas, entre os

cursos de Direito (40), Engenharia Agronômica (40), Serviço Social (a0)

e Sistemas

de

Informação (a0); 120 vagas para o Câmpus de Dianópolis, Administração (40), Ciências
Contábeis (a0) e Direito (a0); 80 vagas para Câmpus de Araguatins, Letras (a0) e Pedagogia

(40-) e 120 vagas para o Câmpus de Augustinópolis, Ciências Contábeis (40), Direito (40) e
Enfermagem (40).

Foram ofertadas 185 (cento e oitenta e cinco) vagas remanescentes dos cursos

de graduação da Unitins, por meio de processo seletivo de transferência externa, para os
Câmpus de Araguatins, Letras (31) e Pedagogia (40), Augustinópolis, Ciências Contábeis

(28), Direito (12) e Enfermagem (02), Dianópolis, Administraçáo (12), Ciências Contábeis
(12) e Direito (35); e Palmas Direito (05), Engenharia Agronômica (31), Serviço Social (19) e

de Informação (41). Foram ofertadas ainda, 43 disciplinas de regularizaçáo
acadêmica, no Câmpus de Augustinópolis (15 disciplinas), Tec. em Agronegócio (02),
Sistemas

Ciências Contíbeis (04), Direito (01)

e

Enfermagem (08), Câmpus de Dianópolis (19

\\
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disciplinas), Administração (06), Ciências Contábeis (05) e Direito (08), Câmpus de palmas

(07 disciplinas), Direito (03), Eng. Agronômica (01), Serviço Social (01) e Sistemas

de

Informação (02). Nesse sentido, foram beneficiados 189 acadêmicos da Unitins, sendo 95 do
Câmpus de Augustinópolis, 33 de Dianópolis e 61 de Palmas.

Na modalidade a distância UAB/[Jnitins, foram mantidos os cursos
Admninistração Pública, Computação, Letras, Matemática

e

de

Pedagogia nos polos de

Alvorada, Ananás, Araguatins, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Mateiros e Nova Olinda,
beneficiando 728 acadêmicos. Foram solucionadas também, por meio da regularizaçáo EAD,
pendências acadêmicas de alunos da Unitins EAD/EDUCON. Ressalta-se que não foi possível

ofertar 02 (dois) novos cursos por falta de dotação orçamentária.
Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei n" 6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em Autarquia Pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na

referida fonte.

Maur(cio Lustosrt

Servidor Responsável

-

PORTARIA^INITINS/GRE/NI. 157, DE24 DE MAIO D82016
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Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
resencial e a distância.

Ano

2016

Realização de Concurso Público

AN
Esta ação foi realizada de acordo com as etapas estabelecidas nas normativas
que regem concursos públicos para docentes em Universidades.

A

realização do concurso não

foi totalmente efetivada no exercício anterior,

refletindo 60% de execução da ação, considerando a complexidade devido ao levantamento de
quantitativos, localidades e a utilidade pública, mas principalmente dos estudos curriculares e
características de docentes, que uma lnstituição de ensino Superior necessita, exigidos em

concurso público para professores especialistas, mestrados e doutorados, no qual, foram
constituídas duas comissões de estudo pararealização do Concurso Público.

de

A primeira comissão (Portaria/Unitins/GRElN.04212016), de 05 de fevereiro
2016, para levantar o quantitativo necessário de docentes; e a segunda

(Portaria/Unitins/GREÂ.,1. 53912016),

de 14 de outubro de 2016, para implementar

os

expedientes necessários à realização do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao
preenchimento dos cargos de docentes de todos os Câmpus da Unitins.

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei

n'

6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da LINITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.
Servidor Responsável

-

PORT

I57,DE24DE MAIO DE2016
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6.2.1 . OBJETIVO

Universidade Estadual do Tocantins

-

UNITINS

Programa:

457

| Educação Tecnológica, Profissional e Superi

Objetivo:

Produzir Ciências básicas e aplicada para o desenvolvimento científico,
e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.

Referência:
Ano

2016

Análise

O

objetivo foi alcançado com êxito, tendo em vista que a Universidade Estadual do

Tocantins- IJNTINS produziu Ciências básicas

e

promovendo

o

desenvolvimento científico,

tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense, realizando as ações de estudo

e

pesquisa planejadas, conforme demostrado a seguir:

{x*:t[t:'urtto'*
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6.2.2 _ INDICADOR

Ed

Tecnológica. Profissional e

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento cientíÍico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Indicador:

Atual

Produção de Pesquisa Científica

Deseiado
20

10

Fórmula
Somatório das pesquisas realizadas
em andamento

e

Medida
Unidade

Anurado

o/o

23

Atual 7o Deseiado

llSo/o

100"/"

AN

O

indicador

foi

alcançado com sucesso, tendo

em vista que

foram

institucionalizados 28 (vinte e oito) projetos de pesquisa.
Considerando os 23 (vinte e três) projetos de pesquisa iniciados em Íuros
anteriores que ainda estão em andamento em 2016, somados aos 28 (vinte e oito) iniciados e

5l (cinquenta e um) projetos de pesquisa
em vigência, desenvolvida sob a responsabilidade na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pósinstitucionalizados no ano de2016, totalizado em

Graduação.

Além do mais, algumas das pesquisas em andamento foram publicadas em
periódicos científicos e resumos foram apresentados em congressos científicos nacionais

e

internacionais.
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6.2.3 . METAS REGIONALIZADAS

Ed

Tecnológica, Profissional e Su

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Atender no mínimo 70o/o das demandas do Estado

e das

entidades conveniadas.

ANALISE
Essa meta

do objetivo foi

alcançada com sucesso, tendo em vista o

conseguimento das iniciativas quantitativas conforme as ações planejadas, em especial a
assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a Embrapa Pesca e Aquicultura, visando o

estreitamento de laços entre as instituições e o desenvolvimento de projetos de pesquisa,

para o atendimento não só de 70Yo mas de todas as demandas do Estado, no qual foram
oferecidos:

- Laudos laboratoriais de qualidade de água e análises de solos;

- Atendimento a diversos segmentos da sociedade como produtores rurais, especialmente

.À

da agricultura família, totalizando mais de 70 famílias;

- Difusão e popularização do coúecimento técnico-científico em forma de boletins

de

pesquisa, manuais técnicos, artigos científicos e resumos;

-

Disponibilização e manutenção de

Sciences e Humanidades

2

(duas) revistas científicas (Agri-Environmental

& Inovação);

- Disponibilização da base de dados (texto e imagens)

de forma virtual do acervo

científico da coleção de plantas (Herbrírio HUTO). Esse acervo

é

disponibilizado

gratuitamente ao público em geral (http://www.splink.org.brlshowUsage), permitindo a
produção de mapas, gráficos, listas no formato XML, download de dados e imagens,
entre outros.

,?ffiffiffi:
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Tecnológica, Profissional e

Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Manter o Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RII) com
estudos sobre Clima, Tempo e Recursos Hídricos e produção de boletins anuários.

AN

ISE

A meta do objetivo foi alcançada, tendo em vista que

a Universidade Estadual

do Tocantins - UNTINS manteve o Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos
(NEMET/RH) realizando suas atividades em atendimento as demandas sobre o clima, tempo
e recursos

hídricos, conforme agões abaixo:

Ação 1:
- Previsão Agrometeorológica de curto, médio e longo prazo;
- Previsões de tempo para os 139 municípios do Estado do Tocantins (http://simeto.unitins.br).

Açã,o2:

- Elaboração

de 28 (vinte e oito) reseúas agroclimáticas semanais, 08 (oito) boletins

climatológicos e I 5 (quinze) vídeos institucionais (SEAGRO/LINITINS).
Ação 3:

- Contribuição com órgãos públicos

e da iniciativa privada na definição de uma política de

prevenção e controle de desmatamentos e queimadas no Tocantins, com a utilizaçáo das
técnicas de geoprocessamento como ferramenta de controle das queimadas e desmatamento;

- Avaliação mensal das previsões de tempo por meio de ferramentas estatísticas, com

base

no acerto de eventos de chuvas e erros médios da temperatura média do ar;

- Manutenção das atividades rotineiras e parcerias (colaboração técnica) com órgãos como a
Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN), Secretaria Estadual de Agricultura

(SEAGRO), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de
Estado da Saúde (SESAU), Defesa Civil do Tocantins, Fundação Redesat do Tocantins e
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) - Campus de Paraíso;
Diíetora oi eOs-GrfOuaçao
PortJUnitindGRgNr3Try20t 6
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Tecnolóeica. Profissional

e

Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Manter o Núcleo Tocantinense de Arqueologia §UTA) com publicações de estudos
a cerca das culturas nré-coloniais e fauna

ANALISE
A meta do objetivo foi alcançada pois

a

UNITINS conseguiu manter o Núcleo

Tocantinense de Arqueologia (NUTA) e todas suas atividades, confoÍÍne as ações de:

-

Educação Patrimonial, contribuindo dessa forma com

o

processo de

compreensão, valorização e preservação desse patrimônio cultural, por meio da apresentação

de evidências culturais e da produção e transmissão de conhecimento para a sociedade do
Estado do Tocantins, principalmente com
professores do Ensino Basico, Técnico

o desenvolvimento de trabalhos com alunos

e Superior de viírios municípios do

e

Estado do

Tocantins,

,^

-

Visitas guiadas à exposição peÍmanente do NUTA, tendo como visitantes

estudantes, professores, pesquisadores e profissionais liberais, além de pessoas interessadas

em conhecer os trabalhos e o acervo da exposição permanente, estimulando a formagão de
mentalidades sensíveis à preservação e valonzaçáo desses bens;

-

Análises classificatórias dos vestígios líticos coletados nos sítios

arqueológicos Felix

II e Tranqueirinha,

identificados no município de Palmeirante-TO

Tupirama-TO, respectivamente no âmbito da Etapa

III do Programa

e

SALTFENS, resultando

em relatórios técnico-científicos e em atualizações nas fichas CNSA/IPHAN desses sítios;

-

Produção e revisão de cartas, mapas, croquis de meio fisico e plantas de

resgate de sítios arqueológicos;

,J*Àild
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Tecnolóqica, Profissional e Su

Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento cientíÍico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Manter o Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental
(NUDAM), promovendo tecnologia á agricultura familiar com sustentabilidade e
ANALISE
Essa meta

foi alcançada com

sucesso, pois o Núcleo de Desenvolvimento e

Avaliação do Desempeúo Ambiental (NUDAM) desenvolveu com êxito suas ações

e

contribuiu com o desenvolvimento e a sustentabilidade do Estado, através de:

- Auxiliar os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SAMARH) do
Tocantins na validação de pontos de veredas e Ipucas para subsidiar ações referentes à
aplicação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado do Tocantins;

-

Coordenar as atividades de coleta e beneficiamento de semente, produção de mudas de

espécies nativas do Tocantins e comerciais no viveiro do CCA da

UNITINS no período de

maio ajulho;

-

Planejar e executar o plantio de mudas de arvores do Cerrado no Centro de Ciências

Agrarias (CCA) da UNITINS, durante a Semana do Calouro (Calouração l"12016);

- Elaborar o projeto de pesquisa intitulado "Avaliação da produtividade e qualidade do
óleo extraído dos frutos e sementes de populações de Acrocomia aculeata (macaúba) na
região central do Tocantins" para o Edital MTCVCNPQ n" 01/2016;

-

Participar junto

a VALEC

sobre as potencialidades da Ferrovia Norte-Sul para

o

desenvolvimento do Estado do Tocantins;

-

Participar de Oficinas para Consultores Ambientais do NATURATINS com

o

tema

"Licenciamento-Procedimento e Instrução" no auditório da Federação da Agricultura

e

Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) em Palmas - TO;

- Participar das exposições dos núcleos de pesquisa da UNITINS na AGROTINS;
36
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- Planejar e executar a Arborização e Paisagismo no novo Campus da UNITINS (Graciosa);

-

Participar da Câmara Técnica de Floresta realizada na Secretaria Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), em Palmas, para discutir a minuta de projeto de

Lei que dispõe sobre a Política de Fomento Florestal, criação do Plano Estadual de Florestas
e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal;

- Participar das Câmaras Técnicas de Unidades de Conservação e Florestas para a discussão
sobre

o produto de consultoria que

dispõe sobre

o Projeto de Lei Estadual de Uso

sustentável do capim-dourado e do buriti no Estado do Tocantins;

- Participou do

8o Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico Sustentiível da

Indústria de Base Florestal e de Geração de Energia - Madeira 2016, realizado em PalmasTO;

-

Coordenar as atividades de coleta e beneficiamento de semente e produção de mudas de

espécies nativas do Tocantins e comerciais no

viveiro do CCA da UNITINS no período

de

maio a dezembro de2016;

- Participar da reunião sobre o Plano de Ação de Arborização de Palmas para celebrações do
Dia da Arvore, realizado pelo Instituto de Planejamento Urbano de Palmas (IPUP) / Fundação

Meio Ambiente;

-

Participou

da

49u Reunião Ordinrária

do Conselho Estadual do Meio

Ambiente

(COEMA/TO), que tratou da apresentação da minuta do Projeto de Lei da Politica de Uso
Sustentável do Capim-dourado e do Buriti. Local: auditório da Semarh;

-

Participou do

I

Seminário Regional sobre Manejo Integrado do Fogo

Projeto Cerrado - Jalapão

-

Resultados do

- SMIF. Local: Campus universitiário da UFT - Gurupi;
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Profissional e Su

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Manter o Núcleo de Inovação Tecnológica, incubando empresas geradoras de produtos
para o agronegócio do estado e aumentando a captação de recursos para o
desenvolvimento de nessuisas.

A meta do objetivo foi atingida, tendo em vista que durante o ano de 2016,
Núcleo de Inovações Tecnológicas

-

NIT panicipa de diferentes atividades e comissões

direcionadas aos trabalhos de inovação, tecnologia e incubação de empresas e também
atividades que visam contribuir para o melhor desenvolvimento do agronegócio no estado.

É membro da Comissão para o Mapeamento e Identificação dos Arranjos
Produtivos Locais

do Tocantins,

Coordenado pela Secretaria

de Desenvolvimento

Econômico do Estado - SEDEM e UFT; compõe a Câmara Técnica da Sociobiodiversidade
que busca trabalhar toda cadeia do extrativismo na região norte do Estado, em parceria com
a SEAGRO.

Compõe

o

Comitê Científico da Feira de Empreendedorismo, Ciência,

Inovação e Tecnologia do Município de Palmas

-

FECIT, e também é conselheiro do

CEDRUS, Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável.

O Núcleo também contribuiu

significativamente com

a

divulgação dos

trabalhos e pesquisas desenvolvidos pela LTNITINS, por meio da participação de eventos na

Agrotins, onde

foi

possível proporcionaÍ ao público em geral, conhecer os trabalhos

desenvolvidos pelos núcleos de pesquisa do órgão por meio de exposição, palestras e mesas
redondas com temas referentes à Inovação, mudanças climáticas, empreendedorismo entre
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Em relação à captagão de recursos, a partir de 2015, o NIT tem colaborado

com a elaboração de projetos para editais do MCTI/CNPQ, FINEP, Banco do Brasil entre
outros. Também em parceria com o NUDAM elaborou e apresentou o projeto 'úAvaliação

da produtividade e qualidade do óleo extraído dos frutos e sementes de populações de

Acrocomia aculeata (macaúba)

,

na região central do Tocantins" para o

Edital

MCTVCNPQ n" 01i2016 o qual ainda aguardando resultado.

Além dessas atividades, tem promovido reuniões bimestrais visando aprovaÍ
as alterações do seu regimento interno, bem como consolidar a câmara de acompaúamento
e o seu conselho superior formado por instituições de ensino e pesquisa.

Estabeleceu parceria com assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre

UNITINS e Embrapa, para promover o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Novas
Empresas de Base Tecnológica e a Transferência de Tecnologia

-

PROETA com grupo de

trabalho para a elaboração e lançamento do Edital da Incubadora da LTNITINS.
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T,

Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento cientíÍico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Manter o Núcleo de Zoologia e Taxidermia (NZT) com atividades didáticas com
intuito de divulgar para a sociedade a importância e o conhecimento sobre
biodiversidade animal

o
a

ANALISE
A meta do objetivo foi

alcançada com sucesso, pois foram mantidas todas as

atividades do Núcleo de Zoologia e Taxidermia

§ZT)

que desenvolveu, no ano de 2016, as

seguintes ações:

Ação

I

- Atividades didáticas com o intuito de divulgar para a sociedade

a

imponância e o conhecimento sobre a biodiversidade animal, por meio de visitações de
pessoas de várias cidades do Estado do Tocantins e de outras regiões do Brasil, assim como

apresentar seu acervo por meio de palestras

e visitas orientadas às escolas de

Ensino

Fundamental e Médio;

Ação 2 - Visitações de turistas ou moradores locais interessados em conhecer

o acervo. Com isso, durante o período de janeiro a junho de 2016, o núcleo totalizou

o

quantitativo de 836 visitantes de 16 (dezesseis) cidades do Tocantins, 2 (duas) do Pará, 2
(duas) do Maranhão,

I

(uma) do Piauí, 1 (uma) do Ceará,

2 (duas) da Bahia, 2 (duas) de Goiás,

I

I (uma) do Rio Grande do Norte,

(uma) de Brasília,

I

(uma) de Mato Grosso

e

I

(uma) de São Paulo;
Foram atendidas todas as solicitações de empréstimos e disposições de 240
(duzentos e quarenta) animais para eventos em escolas e órgãos.

Além dessas ações, firmou a parceria com o Pesquisador Leandro Alves da
Silva, para realização das atividades de: (i) compilação e orgarização do acervo da coleção
científica de anfibios e répteis; (ii) revisão taxonômica da coleção científica de anfibios

e

répteis; (iii) registros taxonômicos de novos indivíduos a serem inseridos na coleção científica

o i íe to ra
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de anfibios e répteis; (iv) realização de palestras e/ou minicursos que tratam da biodiversidade
destes grupos no Estado do Tocantins,

A LINITINS, através

- l4o Semana

desse Núcleo esteve presente:

Nacional de Museus, proposta pelo Instituto Brasileiro

de

Museus (IBRAM);

- I Mostra de Extensão, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão;
- Feira Agrotecnológica do Tocantins (AGROTINS);

- XXIII Jornada Científica da UNITINS, organizada pela Pró-Reitoria de
e

a institucionalização de 02 (dois) projetos de pesquisa
(processos 2016120321/000933 e 20161203211000951) junto à Diretoria de Pesquisa

Pesquisa

Pós-Graduação, com

Institucional.
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AÇOES TEMATICAS
Ed

Tecnológica, Profissional e Su

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

o Temática:

Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica

A

ação

foi

executada

a contento, visto a implantação do Núcleo com

o

processo de incubação de empresa, em parcerias com órgãos públicos e universidades da

area de agronegócio, onde foram verificados 38 novos empreendedores da iírea

de

agricultura e comércio, portanto 76Yo de execução, que foram direcionadas aos trabalhos de
inovação, tecnologia e incubação de empresas e também atividades que visam contribuir
para o melhor desenvolvimento do agronegócio no estado.

Os técnicos e assessores do NIT buscam colaborar ofertando palestras

e

cursos de forma a promover a integração dos envolvidos direto com a universidade e os

temas atuais como inovação tecnológica, pesquisa, propriedade intelectual

e

empreendedorismo, vinculados ao Complexo de Ciências Agrarias (CCA),

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei n" 6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos

0240

- Recurso Próprio dependia da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocolrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na

referida fonte.
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Programa:

tt57

T

Ed

Profissional e Su

Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.

Referência:
Ano

2016

Manutenção dos Núcleos de Desenvolvimento

e Pesquisa

Institucional

ANALISE
A

ação

foi executada com êxito, com a manutenção dos núcleos e a promoção

de estudos à agricultura familiar e expansão do conhecimento que contribuíram com

a

conservação dos recursos naturais e preservação dos sítios arqueológicos.

Para

o

desenvolvimento

foi

estabelecidos 05 atividades fundamentais que

totalizaram 100% de execução desta ação:

- Coordenagão, apoio e promoção das atividades de pesquisa institucional nas diversas iíreas
do conhecimento;

- Disponibilizaçáo de coúecimentos sobre clima, tempo e recursoshídricos;

-

Manutenção do Núcleo Tocantinense de Arqueologia

§UTA)

com ações de Educação

Patrimonial;

- Manutenção

do Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental

(NUDAM) com ações de promoção e fortalecimentos da política de Educação Ambiental no
Estado;

- Manutenção do Núcleo de Zoologia e Taxidermia

§ZT)

com ações de atividades didáticas

com o intuito de divulgar paÍa a sociedade a importância e o coúecimento sobre

a

biodiversidade animal.

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados
legislação das sociedades anônimas, a Lei

n'

e

contabilizados pela

6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

o

lry\
{JUNITINSImTôcnunus
.v,

ffi

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS paÍa o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na

referida fonte.
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Tecnológica, Profissional

GOVERNO OO
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e

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária

ANALISE

A

foi executada com êxito de acordo com o cronograma planejado

e

com o firmamento dos seguintes convênios: Convênio Embrapa Arroz e Feijão, com

o

ação

Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisas Agropecuárias
Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuaria

-

Consepa e a

- Seagro, melhorando

em mais de

50oÁ no agronegócio do Estado.

Esta Universidade concluiu o Programa de Melhoramento de Arroz irrigado;

Manejo da cultura do Arroz Irrigado e Melhoramento do Feijão Caupi selecionando

e

avaliando liúagens promissoras para as condições edafoclimáticas do Estado do Tocantins,

no sentindo de fortalecer ainda mais a infraestrutura de pesquisa a Universidade firmou
convênio com o Centro Nacional de Pescas e Aquicultura da Embrapa, ou seja, execução de
100% desta ação.

Entretanto, em virtude das constantes desvalorizações do real em relação ao

dólar americano foi prorrogado e atualizado o plano de trabalho do convenio PAC 2009
(estruturante), por seis (6) meses com a finalidade de concluir as metas previstas.

Mesmo assim a pesquisa agropecuária conta atualmente com infraestrutura
que serve de apoio aos pesquisadores e técnicos como curmpos experimentais e laboratórios.

Atualmente constam em funcionamento os seguintes Laboratórios/Apoio: Agroambiental
(solos e planta); Hidrologia; Entomologia, Fitopatologia, Física de solos e sedimentos,

Banco de Germoplasma, Conservação de Biodiversidade, Herbário HUTO, Sementes,
45
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de Alimentos, Zootecnia, Fisiologia Vegetal,

Fitotecnia, Biblioteca setorial, Deposito de reagentes e Viveiros de mudas, foram realizados

200 atendimentos com cerca de 1000 determinagões analíticas, gerando novas formas

e

tecnologia de manejo e melhoramento genético dos produtos pesquisados;

Participação
tecnológica

Brasileiro

da Feira Agropecuiário do Tocantins 2016 com

e stand institucional; Dialogo

e IX

Brasil-Japão MATOPIBA;

Congresso Latino- Americano

Confinamento bovino na Região do Matopiba;
e do Trabalhador; Câmara Técnica Setorial de

1o

XXVI

vitrine

Congresso

de Entomologia; 5o Encontro

sobre

Fórum de Vigilância em Saúde Ambiental

Apicultura e Reunião APROSOJA;

Foram realizadas as seguintes atividades de difusão: i) Dia de Campo sobre a

cultura do Arroz em Formoso do Araguaia;

ii) I

Mostra de Pesquisa de Anoz Irrigado em

Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão e Palmas.

Foram disponibilizados acesso de internet setorial mais de 400.000 visitas;
acesso ao banco de dados com cerca de 14.000 itens de imagens e dados textuais baixados no

Herbario Virtual da TINITINS (downloads)
Os recursos destinados paÍa custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da LINITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei n" 6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocoÍrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na

referida fonte.

DiÍêtora oe Pbs-Graduição

Servidor Responsável

-
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Tecnológica, Profissional e Superi

Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.

Referência:

Ano

2016

ANALISE

A

ação

foi desenvolvida com êxito tendo em vista que no ano de 2016 a

Diretoria de Pós Graduação, implantou 1 (uma) turma do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Gestão Pública e Qualidade no Serviço, que contemplou 45 (quarenta e cinco)
vagas, ou seja, 100% de execução.

Além do desenvolvimento do curso, a Diretoria de Pós-Graduação realizou
visitas aos diferentes órgãos do executivo do Estado do Tocantins tais como Procon,
Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Acadêmica de Polícia

Militar

que culminaram na elaboração de projetos de cursos de pós graduação Lato

Sensu,

destinados aos servidores dos respectivos órgãos.

Os processos para a realizaçáo das parcerias e implantação dos cursos estão
em análise pelos órgãos reguladores do Estado.

Ainda, com a intenção de fomentar e promover à implantação de novos
cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto-Sensu (Mestrado) na instituição, voltados à

a diretoria de pós-graduação criou um do Grupo de Trabalho
denominado GT- Stricto-Sensu. O grupo, composto por professores doutores da Unitins
formados nas grandes areas de coúecimentos, classificadas pela Coordenação de

sociedade Tocantinense,

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estudou e elaborou uma proposta
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a ser submetida

cronologicamente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(Capes).

A dinâmica de trabalho do grupo foi de subdividi-lo em dois grupos, quais

e

sejam: Interdisciplinar

Ciências Agriírias, Exatas

e da Terra. As

propostas foram

elaboradas fazendo interface com os cursos de Graduação ofertados pelainstituição.

As propostas de curso apresentadas pelos grupos de trabalho foram:

No que se refere ao Grupo de Trabalho II - Ciências Agriírias e Ciências
Exatas e da Terra propõe-se a:

/
/

Criaçáo da Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia no BiomaCerrado.
Como condição preliminar para a obtenção da proposta acima referida, a criação das pós-

graduações lato sensu em: Produção vegetal, Extensão rural

e Agricultura Familiar

e

Recursos Hídricos'

No que se refere ao Grupo de Trabalho I- Interdisciplinar, propõe-se a:

/
/

Cnaçáo da Pós-graduação stricto sensu em Educação, Sociedade eViolência.

Como condição preliminar para a obtenção da proposta acima referida, a criação do

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação, Sociedade eViolência.

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei

n'

6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.
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ProÍissional e Su

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento cientíÍico,
tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.

Ano

2016

Construçâo e implementação de obras e equipamentos.

ANALISE
Esta ação é de responsabilidade da Diretoria de Engenharia e Obras, e foi
executada com êxito, tendo em vista os recursos do tesouro subsidiaram a ação com a entrega
dos serviços e obras a seguir:

no dia 1810412016 e atualmente já é sede do campus da
do Tocantins em Palmas. Apesar da inauguração constatam-se

Inaugurada
Universidade Estadual

pendências de alguns serviços, constando um percentual de 98oÁ da obra concluída, ou seja,

forma entregue 01 unidade construída conforme presvisto.

O campus Universitário da Unitins, composta por 3 blocos de salas de aula e
laboratórios, para atender alunos professores e técnicos, visando à reestruturação gerencialadministrativa da Unitins e o restabelecimento de modalidades de ensino presencial gratuito
a distância (mediante ingresso ao sistema de Universidade aberta do Brasil

e

- UAB/CAPES),

possui uma edificação de dois pavimentos cada, situada em uma area de aproximadamente
16,36 ha.

A

edificação apresenta como características construtivas: estruturas de concreto

armado, elevações em alvenaria de tijolo cerâmico e parede Dry Wall (Gesso Acartonado),
cobertura em estrutura metálica com telhas de chapa de aço termo acústica e policarbonato,
piso de granitina, com área total construída de 9.058,72m2.

No último

a Diretoria de Engenharia e Obras, através de suas
atividades viabilizou e promoveu a inauguração da Central Analítica de Pesquisa
semestre,

Agroambiental, no Complexo de Ciências Agrotins. Providenciou com suporte da Secretaria
de Infraestrutura do Estado do Tocantins, a locação planimétrica e limpeza das vias de acesso
ao novo Câmpus Universitário. Planteou junto a Secretaria de Infraestrutura do Estado do

Tocantins, a construção da estação elevatória de esgoto para atendimento ao novo Câmpus da

Unitins. As obras do Avitírio, Viveiro, Casa de vegetação, Biofábrica, Aprisco e Alojamento,
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do projeto/estruturante/FlNEP/2008, conforme convênio no

01.08.0453.00/2008, estão em fase de finalizaçáo.

Detalhamentos das obras

do Projeto Estruturante pela SEDEN com

as

construções de aprisco, aviário, laboratório de Agroenergia, Biofabrica, Casa de vegetação,

Viveiro de mudas, Alojamento, Laboratório de Referencia Animal de Araguaia - LARA.
Ainda foram adquiridos equipamentos pelo PAC Embrapa, que são: capelas;
pipetas automáticas, dispersadores, dessecadores, painel de comando elétrico do sistema de
captação de água para irrigação.

Para melhoria das condições de trabalhos foram adquiridos
móveis planejados em MDF nos laboratórios do Complexo de Ciências Agriírias

e

-

instalados

CCA.

Na infraestrutura de campo foi construído um tanque com capacidade de 30

mil litros de água visando a implementado uma infraestrutura de 5000
p*ua horta
^2
com sistema de irrigação, sendo previsto para a safra 2016117, entretanto, falta a
impermeabilização.

No Centro de Pesquisa Agroambiental daYárzea (CPAV) foram realizadas

a

manutenção e construgão de cerca para contenção de animais no campo experimental e da
sede administrativa; nivelamento a laser dos tabuleiros para melhoria do manejo de água para

arealizaçáo da safra agrícola 2016117; Esta fase de conclusão melhoria na infraestrutura no
prédio administrativo e instalação de laboratório multidisciplinar, no CAPAV.
Os recursos federais destinados para custear esta ação finalística, elaborados no

PPA 2016, foram previsto na eminência de disponibilidade dos editais e convênio previsto no

ano de 2015, no entanto, devido

a

situação econômica do país, todos os projetos de

investimentos em construções que não foram considerados de urgências, pelo Governo
Federal, foram suspensos pela Presidência da República.
Os recursos do tesouro que custearam a execução dessa ação são provenientes
a contrapartidas dos convênios em vigor.

A execugão da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocoÍrer após a transformação, da UNITINS, em autaÍquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.
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T

Profissional e Su

Produzir Ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,
ico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Referência:
Ano

2016

Implementação de Programas de Bolsas de Iniciação Científica

ANALISE

A

ação

foi executada a contento, tendo em vista que a Iniciação Científica é

entendida como um instrumento formativo, possibilitando ao aluno

o

engajamento na

pesquisa e o contato direto com a atividade científica, o Programa de Iniciação Científica

(PIBIC) e o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBITI)

da

UNITINS têm como objetivo o desenvolvimento do pensamento científico e a introdução
dos estudantes do Ensino Superior na prática da pesquisa e da inovação, permitindo assim o

aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos

e as práticas profissionais em suas

respectivas áreas específicas de atuação. No ano de 2016, atendendo a demanda espontânea

da Universidade,

foi

implantado

o

Programa Institucional de Voluntrírios em Iniciação

Científica (PIVIC), que ofereceu 09 bolsas, com execução de 75oÁ desta ação.

No ano de20l6 a Coordenação do PIBIC/PNIC/PIBITI realizou as seguintes
ações:

-

Elaboração do Edital PIBICiPNIC/PIBIT 201612017 cujo teor

processo de seleção de propostas para

foi

o período de 2016-2017, que previam bolsas

um
de

Iniciação Científica nas modalidades PIBIC, PIBITI e PIVIC. O processo de seleção contou

com 77 inscrições; destas, 47% foram paÍa a modalidade PIBIC/CNPq; 2,6oÁ para
PIBITI/CNP q; 9,loÁ PIBICÃTNITINS ; 27,3yo para PIVIC

;

- Recebimento dos relatórios parciais do PIBIC/PIBIT 2015/2016;
- Divulgação à comunidade acadêmica das chamadas daspublicações;
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- Encaminhamento do pedido de aumento de quotas de bolsas ao CNPq, visando ao inclusão

dos novos Campi

daUNITINS;

- Implantação do Programa Institucional de Voluntiários em Iniciação Científica (PIVIC);
- Recebimento dos relatórios parciais do PIBIC/PIBITI, ciclo 201512016;

- Recebimento dos relatórios finais do PIBIC/PIBITI, ciclo 201512016, seguindo os modelos
de artigos científicos da Revista Humanidades

&

Inovação e Revista AGRIES, ambas da

Unitins;

-

Realização da

XXIII

Jomada de Iniciação Científica da Unitins em conjunto com a VI

Semana Acadêmica do Campus de Palmas-TO;

- Certificação
XKII Jornada

dos alunos bolsistas, orientadores, participantes e comissão organizadora da
de Iniciação Científica da Unitins.

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados
legislação das sociedades anônimas, a Lei

n'

e

contabilizados pela

6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.
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63 . PRÓ.REITORIA DE EXTENSÃO
6.3.1 -

OBJETM
Universidade Estadual do Tocantins

Educação T

,

Profissional

-

UNITINS

e

Promover a formação acadêmica - proÍissional por meio das atividades
de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a
sociedade

Referência:
Ano

2016

Análise

O objetivo está sendo alcançado na medida em que as ações desenvolvidas
tiveram impactos diretamente, de forma positiva, entre os docentes, discentes e comunidade

no que se refere à formação de pessoas paÍa a qualificação de suas ações no âmbito dos

direitos humanos, saúde, agricultura familiar, realizaçáo

de estudos e

pesquisas

e

monitoramento e campanhas no tocante àx políticas públicas, oficinas e cursos, bem como o

apoio e assistência estudantil na promoção de jogos, estrígios não obrigatórios e atividades
culturais. Convém destacar que o indicador estabelecido tem colaborado para que o objetivo
seja alcançado.
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6.3.2 _ INDICADOR

Ed

Tecnológica, ProÍissional e Superior

Promover a formação acadêmica - proÍissional por meio das atividades
de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a
sociedade

Referência:
Ano

20t6

Indicador:
Número de atividades de extensão realizadas

Fórmula
Proporcionalidade entre a quantidade
de alunos / atividades de extensão

Medida
Unidade

Apurado
70o/o

Atual

Deseiado

0,0

70o/o

o/o

Atual

70o/"

7o Deseiado

l00o/"

realizadas.

AN
O indicador atingiu a porcentagem desejada do objetivo, levando em conta o
aumento significativo de docentes, discentes e comunidade nas ações de extensão realizadas,
de maneira a contribuir paÍa uma mudança no processo acadêmico de ensino-aprendizagem.

O envolvimento de docentes e discentes nas atividades de extensão decorre da realização de
um trabalho da Pró-reitoria de Extensão no sentido de demonstrar a importância da extensão
paÍa o processo de formação dos alunos e que será intensificado no ano de 2017 .
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REGIONALIZADA
Ed

Tecnológica, Profissional e Su

rtor

Promover a formação acadêmica - profissional por meio das atividades
de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a
sociedade

Referência:
Ano

2016

Ampliar em70Yo

as atividades de Extensão,

AN

A

meta

buscaram contribuir

foi

alcançada tendo em vista que todas

pila a ampliação das atividades de extensão

AS

ações empreendidas

não somente do ponto de

vista quantitativo, mas também qualitativo. Nesse sentido, esta Instituição promoveu
programas, projetos, cursos, eventos, estudos, reuniões, encontros, oficinas

envolvendo

a

comunidade acadêmica

e seminários,

e comunidade externa localizadas nos câmpus

de

Palmas, Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis, registrando alguns benefícios alcançados, a

exemplo: consolidação da Mostra de Extensão (Balaio dos Saberes) como um evento anual
que integra ensino, pesquisa e extensão na forma indissociável e interdisciplinar; visibilidade
à luta e à cultura dos povos indígenas Xerentes e Comunidade Quilombola Barra da Aroeira

como territórios de intervenção da ação da universidade; participação expressiva

de

Conselheiros de Direitos e Tutelares nas formações ofenadas pela Escola de Conselhos;
realizaçáo de estudos para regulamentação da Política de Extensão da Unitins à luz da Política

Nacional de Extensão por meio de normatizações e resoluções necessiírias para
efetivação; modernização

e

agilidade

no

processo

participação nas ações de extensão, que passaram

a

sua

de expedição dos certificados de
a ser expedidos por meio digital;

fortalecimento das alianças com as comunidades, sobretudo as mais vulneráveis, assim como
com a sociedade civil, reverberando a função social da universidade.
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Promover a formação acadêmica - profissional por meio das atividades
de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a
sociedade

Referência:
Ano

2016

I)esenvolvimento de ações de extensão

ANALISE

A

ação foi executada a contento considerando que a Pró-reitoria de Extensão

desenvolveu e apoiou diversas atividades de extensão, as quais oportunizaram a participação

ativa de docentes, discentes, técnicos administrativos e a comunidade em geral. Destaca-se,
que por meio das ações de Extensão foi possível ampliar o diálogo entre a Universidade e a

sociedade, visando

a

expansão

ea

democratizaçáo

do conhecimento, a superação das

desigualdades sociais, além do reconhecimento da extensão universitiíria como processo
acadêmico, indissociável da pesquisa e do ensino, bemo como a valonzação do saber popular.

Para tanto, destacando

a realizaçáo de 16 atividades institucionalizadas, ou seja, 80%

de

execução, realizadas no referido ano:

OJícinas de Planej amento
Estas oficinas foram realizadas nos Câmpus de Augustinópolis, Araguatins e

Dianópolis, nurna ação conjunta da Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, com objetivo de promover

a Política de Extensão da Unitins e divulgar

os

procedimentos normativos referentes ao processo de institucionalização das ações de
extensão, bem como o funcionamento da Câmara de Extensão, e, ainda, dá visibilidade às
ações desenvolvidas no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão.
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Ciência Alimentando o

Mundo

A III

Semana Acadêmica da LINITINS

-

Câmpus Dianópolis teve como tema

"Ciência Alimentando o Mundo", com o objetivo discutir a temática de forma integrada entre

a comunidade acadêmica dos cursos oferecidos pelo Câmpus, possibilitando a aproximação
entre teoria e prática

ea

percepção do coúecimento cientifico como instrumento que

potencializa beneficios ao homem. O público-alvo foi constituído por acadêmicos/as do curso

de Administração, Ciências Contábeis e Direito, totalizando 200 (duzentas) pessoas,

as

destacando-se

seguintes atividades desenvolvidas: palestra abordando

a

temártica

Empreendedorismo e Oficina em Gestão Ambiental, Oficina Controles e estoques reguladores

e

Oficina sobre Crimes Ambientais

ea

mesa redonda com

o

tema Comrpção na

Administração Pública.
Projeto de Extensão - Liga Acudêmica do Mercado Financeiro

As atividades desenvolvidas neste projeto de extensão tiveram como objetivo
l,;"azeÍ

o ambiente do Mercado Financeiro pila os discentes do 2o, 4o e 6o período curso de

Ciências Contábeis da Unitins

-

Câmpus Augustinópolis, e, ainda, a confecção de artigos

baseados nessa temática para difusão do

coúecimento por meio de diversos meios como:

revistas, publicações, jornais, entre outras formas de divulgação. Foram realizadas

as

seguintes atividades: curso de formação com os/as discentes; realização de visita técnica;

ciclos de formação para a confecção de artigos científicos.
Projeto de Extensão aNIESCOL,z| "Formando Futuros SocorrisÍas"

O

I-INIESCOLA "Formando Futuros Socorristas" teve como objetivo

promover atividades de promoção e prevenção à saúde por meio da orientação e atividades

práticas para alunos/as
Augustinópolis

do Colégio Estadual Manoel Vicente de

- TO, sobre noções básicas de primeiros

Sousa

na cidade

de

socolros e medidas imediatas diante

dos casos mais comuns de emergências em acidentes. O referido projeto está vinculado ao
curso de graduagão em Enfermagem - Câmpus de Augustinópolis e teve como público alvo
188 alunos das séries iniciais do ensino médio do Colégio Estadual Manoel Vicente de Sousa.

Foram realizadas as seguintes atividades: palestra reanimação cardiorrespiratória; palestra
parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar: oficina Prática sobre as técnicas de

RCP

-

Parada cardiorrespiratória

e reanimação cardiopulmonar; palestra sobre Traumas

Torácicos; oficina práticas e técnicas de resgate a vítimas de trauma; palestra sobre OVACE

-
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Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho; oficina pratica e técnica Obstrução de Vias

Aéreas por Corpo Estranho; e visita Técnica ao SAMU.

Programa Construção da Agenda Tocantins do Trabalho Decente
O programa teve como finalidade desencadear um processo de âmbito estadual
para a construção participativa da Agenda do Trabalho Decente, de forma a estruturar uma

Política Estadual de Trabalho Decente perante o Governo Estadual, Conselhos e Comitês
envolvidos com a temática. Em outubro foi concluída a versão preliminar do documento da

Agenda Tocantins do Trabalho Decente para consulta pública, contendo o diagnóstico da
situação do trabalho no Tocantins e a sistematização das propostas da sociedade colhidas em

encontros realizados no ano anterior, bem como
Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo

-

foi

apresentada em reunião da Comissão

COETRAE.

Mostra de Extensão "Balaio dos Saberes"

A

1"

Mostra de Extensão Balaio dos Saberes foi realizado em abril, tendo como

objetivo dar visibilidade ao papel da Extensão Universitaria enquanto instrumento

de

democratização do coúecimento acadêmico e de participação efetiva da sociedade nas ações

da Universidade. Tratou-se de um grande momento para os docentes, discentes, técnicos e
administrativos e a comunidade em geral vivenciarem a troca de conhecimento com destaque

para os grupos indígenas, quilombolas, agricultores/as familiares e artísticos culturais. A
mostra se materializou por meio de aproximadamente 25 diferentes atividades entre palestras,
apresentações artístico-culturais, exposições e oficinas de cultura, arte, educação das mais
diversas áreas do coúecimento, envolvendo aproximadamente2}} participantes.

Ciclo de Seminúrios

O

Projeto de Extensão "Ciclo de Seminiírios", vinculado ao curso

Engenharia Agronômica

-

de

Câmpus de Palmas, teve como propósito estabelecer condições

para o debate entre os docentes e discentes, além de possíveis colaboradores, para formulação

e implementação de uma cultura acadêmica reflexiva e crítica. O referido projeto beneficiou
90 pessoas, entre elas docentes e discentes. Foram realizadas as seguintes atividades: palestra
sobre a Vida extraterrestre

- Estamos ou não sozinhos; palestra sobre o Mercado

de trabalho;

oficina prática de Transportadores minerais e ocorrência de distúrbios fisiológicos em plantas;
palestra sobre Organismos Geneticamente Modificados (OGM's) na Agricultura.
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Interação E mpresa-Escola

O Projeto de Extensão Interação Empresa e Escola, vinculado ao curso
Ciências Contríbeis

do

assessoramento contábil

Câmpus

de

de

teve como objetivo realizar
de forma a disseminar os conhecimentos

Augustinópolis,

de microempresas,

adquiridos no âmbito do curso. Foram desenvolvidas as seguintes atividades perante

as

microempresas do município: visitas com oferecimento de informações/ esclarecimentos de

dúvidas sobre a iárea contábil para os gestores; aprimoramento no conhecimento dos discentes
participantes e troca de informações entre Universidade e microempresiírios.

Unitins contra

o Aedes

Aegtpti

A Unitins, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, compõe o Comitê Estadual
de Mobilização Contra o Aedes Aegypti e, neste sentido, desenvolveu um plano de trabalho

institucional no enfrentamento ao vetor, tendo como objetivo promover ações integradas no
controle de epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika. Nesse sentido, as ações propostas
vêm sendo desenvolvidas visando a sensibilização da comunidade acadêmica, bem como da
comunidade em geral. Para tanto, conta com a parceria da Secretaria Estadual da Saúde, pois

tem sido o facilitador na execução das atividades, dentre os quais destacamos: reuniões para
apresentação do Aplicativo "Na luta contra o mosquito" e para Formação de Multiplicadores,

bem como a realizaçáo de Rodas de Conversa de Sensibilização

Complexo

de Ciências Agrárias-CCA e no Núcleo

I Dia D de Limpeza no

Tocantinense

de

Arqueologia

NUTA/MUSEU.
Escola de Línguas

Em 2016 foram desenvolvidos no âmbito da Escola de Línguas as seguintes

ações:

.

cursos de Espanhol Básico e Espanhol Instrumental, os quais tiveram

como objetivo prover subsídios gramaticais introdutórios da língua espanhola. Estes cursos

foram ofertados desenhados prioritariamente para quem

tiúa

intenção de prestar concursos,

ENEM, estudo, proficiência linguística e paÍa quem aspirava melhorar o seu coúecimento do
idioma espanhol, especialmente dos itens gramaticais e lexicais. Os cursos beneficiaram 75
pessoas, entre elas técnico-administrativos, docentes
estudantes da rede pública no

e Acadêmicos/as da I-INITINS e

último ano do ensino médio das Escolas Públicas (Centro de

Ensino Médio Castro Alves, Escola Estadual Setor Sul, Escola Estadual Criança Esperança e
Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros).

59

v UNITINS #
ffi.

.o.

GOVERNO DO

ToGANTrlrJHl

provertecnicase.r,.u. :}H"[ffi::il1l;
atender às demandas referentes à realização de concursos, proficiência em leitura para as

provas de mestrado e doutorado, estudos, pesquisas, Enem, bem como àqueles que aspiram
melhorar o seu coúecimento do idioma Inglês, especialmente na habilidade de leitura. Os
cursos beneÍiciaram 31 pessoas, entre elas técnico-administrativos, docentes e acadêmicos/as
da

UNITINt'. ttt"o

";

r,, projeto

de Extensão vinculado ao Câmpus de Araguatins, e teve como objetivo contribuir de forma

efetiva para

o

aperfeiçoamento

da aprendizagem de

estudantes

de ensino médio nas

disciplinas de línguas portuguesa e espanhola visando à democratizaçáo e a ampliação do
conhecimento.

O público beneficiados foram 30 alunos/as do 9o ano da Escola Aldinar

Gonçalves de Carvalho do Ensino médio de escolas públicas do município de Araguatins.

Foram realizadas as seguintes atividades: curso de língua espanhola; curso de língua
portuguesa; provão do ENEM para os estudantes do ensino médio; reuniões mensais com os
cursistas para partilhar coúecimentos adquiridos e avaliar as aulas dos

cursiúos.

Curso de Extensão Direitos Humanos, no marco da formulação do Plano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças

e

Adolescentes

Curso de Extensão Direitos Humanos, no marco da formulação do Plano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes teve como objetivo promover a
formação de atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e representantes da sociedade

civil organizada, bem como docentes e discentes da Unitins para a

elaboração do Plano

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescente do Estado do Tocantins. O referido
curso, com cilga horária de 16 horas, foi realizado em parceria com o Centro de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone/TO e participaram 110 pessoas que
integram o Sistema de Garantia de Direitos e acadêmicos.
14" Semana de Museus

A

- Palestra Direito,

palestra "Direito, Educação

Educação e Cultura

e Cultura", foi realizada no âmbito da 14'

Semana de Museus, promovida pelo Núcleo Tocantinense de Arqueologia

- NUTA, em Porto

Nacional/TO. Teve como público alvo estudantes da rede estadual de educação e professores
daquele município, visando suscitar reflexões

camiúo

a respeito da educação libertadora

como

para efetivação dos direitos humanos. Contou com a participação 100 pessoas.
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Semindrio de Educação em Direitos Humanos

Este Seminario foi promovido por meio das Secretarias Estaduais de Justiça e

Cidadania, Educação e Cultura, UNITINS, entidades e órgãos parceiros, com o objetivo de
promover o debate sobre a educação em direitos humanos. O evento configurou-se como um
espaço de aprofundamento e de troca de conhecimentos das discussões sobre avalorização da

pessoa humana, entre os palestrantes e participantes, proporcionando-os a oportunidade de

expor suas opiniões e visões. Teve como público alvo as entidades e órgãos públicos que
atuam na defesa dos direitos humanos, movimentos sociais, universidades, escolas, militantes
em Direitos Humanos, tendo participado 150 pessoas.

Curso de Extensão em Formação de Formadores em Economia Solidária

A Unitins em parceria com a UFT/FAPTO realizou este curso com vistas

a

incentivar a comunidade acadêmica, bem como a comunidade externa a se capacitarem para o
desenvolvimento de ferramentas que fortaleçam a economia solidrária e o desenvolvimento

regional sustentável e humano, além de pretender promover a formação de educadores (as)

em Economia Solidária, com ênfase na assessoria técnica voltada para a organização da
produção, comercialização e finanças solidiírias, valorizando as experiências vivenciadas pelo

público beneficiario, vislumbrando o desenvolvimento territorial sustentável e a superação da
pobreza. O curso foi ofertado em duas turmas, sendo uma no Câmpus de Palmas e outra no

Câmpus de Augustinópolis, cujo conteúdo

foi dividido em 05 (cinco) módulos, sendo

40

horas presencias e 220h à distância. Foram contempladas 63 pessoas.

Semindrio Direito a Terua e ConJlitos Agrários

O evento foi realizado no Câmpus de Augustinópolis em parceria com a
Defensoria Pública do Estado, com o objetivo de difundir e discutir as questões referentes ao

direito agrário regional. O público-alvo

foi

constituído pela comunidade acadêmica,

movimentos sociais, comunidades agrícolas, trabalhadores/as rurais, instituições afetas ao
tema. Participaram do evento mais de 300 pessoas.

Câmara de Extensão

A

Câmara de Extensão é uma instância técnica, consultiva e deliberativa do

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
e Pós-Graduação

- PPGEx

- CONSEPE,

vinculada à Pró-Reitoria de Extensão

da Universidade Estadual do Tocantins

- UNITINS.

Neste ano, a

Câmara de Extensão realizou ao todo 9 (nove) reuniões, sendo deliberados e aprovados 29

projetos de ações de extensão. Além disso, a Câmara deliberou pelo encaminhamento ao
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CONSEPE o texto da nova Política de Extensão da Unitins, em conformidade com as recentes

alterações da Política Nacional, deliberada pelo FORPROEX.

Certiftcação de ações de extensão

No que se refere a certificação das ações de extensão, no ano de 2016 foram
emitidos 7.235 (sete

mil

duzentos e trinta

e cinco certificados), destes, 5.049 foram

no

formato impresso e2.186 no formato digital. No ano de 2015 a PROEX contabilizava3.T33
(três

mil

setecentos e trinta e três) certificados a serem impressos, sendo emitidos apenas

1.516 (mil quiúentos e dezesseis) no formato impresso, ficando ainda com uma demanda
reprimida de 2.217 (dois mil duzentos e dezessete). Percebendo a necessidade de modernizar
os serviços de certificação, o qual estava sendo operacionalízado de forma artesanal, a Proex

juntamente com a equipe da Diretoria de Tecnologia de Informação da Unitins (DETIC),
desenvolveram o Sistema de Certificação Digital (Sistema Eventos), o qual encontra-se em

pleno funcionamento desde

o

mês de julho/2016. O referido sistema tem contribuído

sobremaneira para a agilidade e organicidade do setor de certificação das ações de extensão, e

atualmente atende os 4 (quatro) Câmpus da Unitins: Palmas, Araguatins, Augustinópolis e
Dianópolis. Além disso, com a implantação do Sistema de Certificação Eletrônico a Unitins
vem reduzindo custos com a aquisição de material de consumo.
Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da IINITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei

n'

6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.

6\=§\§..*s
Servidor Responsável

-

G-§"'..-

PORTARIA/LINITINSiGREA.I. 157, DE24 DE MAIO DE 2016
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Profissional e Su

Promover a formação acadêmica - profissional por meio das atividades
de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a
sociedade

Referência:
Ano

2016

ANALISE

A ação de fortalecimento

das populações vulneráveis na perspectiva dos

direitos humanos compreende diversas iniciativas que buscam contribuir paraa formação e o
fortalecimento de uma cultura de respeito aos direitos humanos e cidadania, envolvendo as
comunidades vulneráveis do campo e da cidade, a comunidade acadêmica, os alunos de
escolas públicas, e, ainda, atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança

e do

Adolescente. Desse modo, essa ação vem sendo implementada a contento visto o atendimento
de mais de 1200 pessoas assistidas, com 100oá de execução, conforme atividades a seguir:

Projeto Cômpus no Campo

O projeto que tem como propósito reafirmar a indissociabilidade do ensino,
pesquisa e extensão. Trata-se de uma proposta piloto do câmpus Palmas, iniciada em 2015,
que tem como objetivo fortalecer as comunidades do carnpo do entorno da capital e de Porto

desenvolvimento sustentável
Reassentamentos:

e

humano.

PA Entre Rios,

e

a promover o
Tem como público alvo 2I0 famílias dos

Nacional, por meio de uma ação articulada

propositiva de forma

Reassentamento

PRB Córrego do Prata, PA

Serra

Taquaruçu e Brejo Verde. Dentre outras, destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas:

roda de conversa no assentamento Brejo Verde, para sensibilizaçáo e mobilização

da

comunidade; 4 (quatro) Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e Curso sobre a
análise do solo na comunidade PA Entre Rios, Brejo Verde, Serra do Taquaruçu e Córrego do
Prata; início da etapa de organização e sistematização das informações coletadas durante as

oficinas de DRP; visitas nas comunidades para distribuição de coletores, recolhimentos

e

devolutiva do resultado das análises do solo; realização das análises de solo dos Agricultores
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dos 4 (quatro) Assentamentos; encontro de Pactuação do Diagnóstico Rápido Participativo

(DRP); disponibilizaçáo do serviço gratuito de análise de solo para os agricultores/as.

Programa Casa Prúxis

A

Casa Praxis é um programa institucional permanente promovido pela Pró-

Reitoria de Extensão e está implantado nos Câmpus de Augustinópolis e Dianópolis, cujo
objetivo é influir nas transformações sociais de grupos vulneráveis por meio de atividades
prático-críticas extensionistas interdisciplinares, envolvendo 40 discentes e 8 docentes de cada

um dos Câmpus. Em Dianópolis, o Programa realizou uma experiência de assessoramento
sobre Imposto de Renda, beneficiando 38 pessoas da comunidade, e envolveu 25 discentes e 3
docentes na execução das atividades. No Câmpus de Augustinópolis

foi realizada a seleção

de

40 discentes paÍa atuar nas atividades previstas em2017, sendo 16 de ciências contábeis, 5 de
tecnologia do agronegócio, l0 de enfermagem, 9 de direito, além de docentes. A Pró-Reitoria

de Extensão ainda ofertou um curso de formação de 4 (quatro) horas para a equipe do
Programa em Augustinópolis, envolvendo

os temas de direitos humanos,

extensão

universitiíria, interdisciplinaridade e orientações sobre como elaborar um diagnóstico.
Núcleo de Estudo em Direitos Humanos

- NEDIH

O NEDIH desenvolve atividades em direitos humanos na área de ensino,
pesquisa e extensão; promove o intercâmbio técnico-científico entre Universidades, centros de

pesquisas e de ensino e entidades de defesa e promoção em direitos humanos, públicos e
privadas, em nível estadual; orgarizae participa de eventos científicos, atribuindo publicidade

institucional aos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo e fomenta o debate sobre
os direitos humanos na comunidade acadêmica, bem como na sociedade em geral.

Den'1re:;:::T;::;;';:H,T#;:,T[:i:;","."..",.,-".,"

No âmbito do Ciclo foram realizados estudos e debates sobre temáticas

de

Direitos Humanos para a comunidade acadêmica, atores que compõe o Sistema de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente

- SGD, movimentos sociais, comunidades atingidas

por barragens, quilombolas e comunidade em geral. Entre as temáticas abordadas destacamse:

Direitos Humanos e Relações de Gênero e Éfica em Pesquisa envolvendo Seres Humanos.

O ciclo de debate configura-se como um espaço de aprofundamento das

discussões por

intermédio da troca de saberes entre os/as profissionais que estudam e militam sobre o tema,
discentes, docentes

ea

comunidade acadêmica. Os referidos eventos contaram com a

participação de viírios representantes de Instituições de Ensino Superior da UNOPAR

e

o
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ULBRA, órgãos governamentais, entidades não govemamentais, bem como acadêmicos
proressores
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do um púbrico de 360 pessoas'
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Este projeto visa promover debates e inserir o Cinema no processo de ensinoaprendizagem a fim de despertar a consciência crítica sobre direitos humanos e a afirmação
desses direitos, tendo em vista a construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática.

O público beneficiados foram 206 alunos/as das turmas do 7o e 8o ano e representantes do 6o e
9o ano da Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Nunes de Oliveira, no povoado de

Buritirana, município de Palmas e a Escola Municipal Thiago Barbosa no aureny

-À

II. Para

tanto, foram promovidos 06 encontros para exibição de documentários, filmes de curta
metragem' bem como

ffi:Ti:::::HffiffiH:nto

de arimentos

O Grupo de Estudos tem como finalidade estudar a realidade social a partir da
dimensão teórica e os conhecimentos que são construídos cotidianamente, sobretudo a partir
de estudos de caso, possibilitando levar o grupo a produzir e investigar sobre a temática dos

direitos humanos, entre outras. Tal processo se efetiva por meio da socialização das vivências
entre os profissionais da IES e acadêmicos que juntos constroem um embasamento mais
profundo na contribuição de seu próprio processo de reflexão-ação.

Assim, foram realizados 06 (seis) encontros no Câmpus Graciosa,
c

ontaram'
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O Simpósio é uma atividade anual promovida pelo NEDIH, cujo objetivo

é

promover o debate voltado para os Direitos Humanos. Este simpósio teve como com foco a
pessoa idosa, fortalecendo

o diálogo com o

Sistema de Garantia de Direitos,

a fim

de

empoderar o/a idoso/a para o exercício do Direito à Participação e do Controle Social, tendo

como público alvo idosos, acadêmicos/as, docentes dos diversos cursos da UNITINS e de
outras universidades, profissionais da saúde, educação, sistema judiciário, conselheiros de
direitos, gestores, familiares dos idosos, sociedade civil organizada e comunidade em geral.
Participaram do referido evento 177 pessoa
Formaoão sobre acolhimento institucional desafios e perspectivas para
construção do PIA

O NEDIH realizou formação com os

colaboradores

do

Programa

de

Acolhimento Institucional da Casa de Passagem em Gurupi/TO, tendo como objetivo ampliar
65
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o conhecimento teórico e prático dos técnicos e atores sociais que executam o servigo

de

acolhimento institucional, bem como, de outros atores do Sistema de Garantia de Direitos. O

público beneficiado foram funcionários do Programa de Acolhimento de Gurupi (Técnicos

e

Educadores Sociais) e Técnicos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e

Centro Especializado de Assistência Social (CREAS). O evento proporcionou a qualificação

de 20 profissionais para atuarem na rede de promoção, proteção e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes com especial atenção para aqueles/as que estão sobre medida protetiva
de

,^\
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A lOu Mostra é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos

da

Presidência da República (SDFVPR), em parceira com o Ministério da Cultura (MinC), e tem

por objetivo fomentar o debate sobre as diferentes temáticas relacionadas aos Direitos
Humanos, por meio da linguagem audiovisual. Foi realizada em parceria com escolas públicas
de Palmas, tendo como público alvo os/as adolescentes de 12 a 18 anos de idade. Participaram
das atividades 428 adolescentes durante

l2 exibições.

Escola de Conselhos

A Escola de Conselhos é um Programa de Extensão que tem como objetivo
promover a formação continuada para Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente
e Conselheiros Tutelares, visando a garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes.

:--'H;;.j;:"'::[:,:ffi::iT;;;;"':'J::;::IH':",",,,,.".
Públicas
Essa oficina teve como propósito promover a reflexão sobre o papel do efetivo

controle social das políticas públicas, apresentando instrumentos que favoreçam a avaliação e

o monitoramento

das mesmas. Dentre os temas abordados destacam-se: maÍco legal;

e participação social; instrumentos de controle e participação social; ciclo
orçamentário: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA); processos de formulação, controle e avaliação de políticas
públicas; conselhos de direitos e de políticas públicas; e novo marco regulatório das
democracia

Organizações da Sociedade Civil. Foram realizadas 03 (três) oficinas de capacitação nos polos

de Palmas, Araguaína e Gurupi, com a participação de 90 conselheiros. Cada oficina teve
carga horaria de 24 horas.
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Oficina sobre Planejamento e Orcamento Crianca

A oficina teve como objetivo qualificar Conselheiros dos Direitos para
incidência no processo de elaboração do orçamento público, dando enfoque para as políticas

da criança e do adolescente. Foram discutidos temas como: instrumentos de planejamento

público; planos, programas e projetos; noções de orçamento público; ciclo orçamentiírio.
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentrárias (LDO) e Lei Orçamentaria Anual

(LOA); FIA: conceito, fundamentação legal, origem, gestão, plano de aplicação,
funcionamento; e ferramentas para identificação e monitoramento do orçamento criança.
Foram realizadas 03 (três) oficinas de capacitação nos polos de Palmas, Araguaína e Gurupi

a 01107), contando com a participação de 63 conselheiros. Cada oficina teve carga
horária de 24 horas'
(2916

/A

curso de Formacão Básica e Específica

O Curso de Formação é desenvolvido a partir de matriz curricular específica
cujo conteúdo programático é dividido em 10 módulos, a saber: Fundamentos em direitos
humanos; Direito da criança e do adolescente: gênese, histórico

Democracia

e fundamentos;

Estado,

e Políticas Públicas; Marco Legal de Proteção à Infância; A política de

atendimento e o Sistema de Garantia de Direitos; Medidas de prevenção, proteção e medidas
socioeducativas; Atuação dos Conselhos de Direitos e Interface com os Conselhos Tutelares;
Atuação dos Conselhos Tutelares e Interface com os Conselhos de Direitos; Planos Nacionais
e Estaduais e Trabalho de Conclusão de Curso

-

TCC. A carga horiíria total do Curso é de 200

horas, sendo 160 horas presenciais divididas em 4 encontros presenciais de 40 horas cada, e

40 horas à distância destinadas à elaboração do TCC. Atualmente, foram capacitados 320
conselheiros/as, por meio de 8 turmas com 40 alunos cada. E, ainda, 120 conselheiros/as,

divididos em

3
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de nnarização'

o,,.o-receperrnanentementeaosConselheirosdeDireitos
e Conselheiros Tutelares um serviço virtual para sanar dúvidas quanto ao exercício da função,

que são demandadas no dia-a-dia do conselho. O assessoramento é feito via e-mail e telefone,

inclusive, por meio do recurso do whatsapp, pffia os 139 municípios. Em 2016 foram
atendidas

77 demandas oriundas de

Conselheiros/as

de Direitos

e

497 oriundas

de

Conselheiros/as Tutelares.
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Fóruns virtuais

os fóruns virtuais constituem-se em ferramentas interativa, uotluffi=i
para auxiliar as atividades de formação ofertadas pela Escola de Conselhos, bem como
fortalecer e empoderar os conselheiros em sua atuação. Assim, no período foram realizados
03 foruns vinuais com os seguintes temas: participação de crianças e adolescente, violências e

conflitos e sistema nacional de atendimento socioeducativo, os quais foram mediados por
tutor específico e que contaram com a participação expressiva de Conselheiros de Direitos da
criança e do

Adolerr"llrr"
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O Grupo Gestor é uma instância consultiva voltada para o acompanhamento da

gestão

da Escola de

Conselhos, sendo composta

por

organizações/instituições: Unitins, Conselho Estadual
Adolescente

-

-

das

seguintes

dos Direitos da Criança

CEDCA-TO, Ministério Público Estadual

Planejamento e Orçamento

representantes

-

e

do

MPE, Secretaria Estadual do

-

SEPLAN, Secretaria Estadual de Defesa e Proteção Social

SEDS, Associagão Tocantinense de Conselheiros Tutelares

Direitos da Criança e do Adolescente

-

-

ATCT, Fórum Estadual

dos

Fórum DCA e Centro de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente Glória de Ivone

-

CEDECA-TO. Em 2016 foram realizadas 05

reuniões, sendo discutidos temas como: estratégias de mobilização de conselheiros para

participação

de curso e oficinas,

sustentabilidade financeira, avaliação, apreciação

e

aprovação de folders e certificados da Escola de Conselhos, dentre outros. Ainda em 2016 o

Grupo Gestor recebeu visita técnica de consultora da Secretaria de Direitos Humanos para a

^\
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O evento de Certificação contou com a presença de aproximadamente

250

conselheiros/as que participaram do Curso de Formação Básica e Específica ofertado pela
Escola de Conselhos da Unitins, oriundos de 52 municípios do Tocantins.

Durante

o

evento de entrega de certificados, a Escola de Conselhos também promoveu uma palestra
sobre o Marco Legal da Primeira Infância com representante do Unicef e, ainda, a Pactuação

doPranoEstaduar*T:*;:i:i::,il:ffi
:T:'ffi'i":'orescen'[es
O UrrU

elhos recebeu o Prêmio de

Boas Práticas em Direitos Humanos, em 3 categorias, resultado de ações de boas experiências
68
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A cerimônia de premiação aconteceu em dezembro, em Palmas-

TO, no âmbito do Seminiírio de Perspectivas atuais dos Direitos Humanos em alusão
Semana Estadual de Direitos Humanos.

O Prêmio, criado em 2016, é uma iniciativa

a

da

Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) que tem por finalidade especificar e qualificar as
ações de combate às diferentes formas de violações dos direitos fundamentais e promover, por

meio da cidadania, as práticas de inovação e desenvolvimento focadas na prevenção de
infrações em Direitos Humanos.

Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados

e

contabilizados pela

legislação das sociedades anônimas, a Lei n" 6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.

ê>=:\§is:\ss
Servidor Responsável

-

PORTAzuA/LINITINS/GRE/N. 157, DE24 DE MAIO DE2016
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, Profissional e Su

Promover a formação acadêmica - profissional por meio das atividades
de extensão visando uma relação transformadora entre a UNITINS e a
sociedade

Referência:
Ano

2016

Promoção de política e atividade acadêmica

ANALISE
A ação de promoção de política e atividade acadêmica diz respeito ao conjunto
de iniciativas que buscam apoiar os discentes visando a sua permanência com sucesso na
Universidade, e compreende todas as atividades empreendidas pelo programa de Estágio não
Obrigatório, Calouração e Jogos Internos da Unitins

- JIUNI. Nesse sentido, avalia-se que a

ação teve êxito com 100% de execução devido a participação de mais de 2000 pessoas a da

comunidade acadêmica tanto no planejamento quanto na realização das atividades, conforme
descritas a seguir:

Estágio Não Obrigatório

A Pró-Reitoria

de Extensão com o amplo apoio da Coordenadoria de Assuntos

Estudantis e Registros realizou campanha de promoção do estágio não obrigatório da Unitins,

em parceria com pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública
direta, fazendo o acompanhamento administrativo por meio de atendimentos e orientações a
empresas e estudantes. Foram encamiúados mais de 67 (sessenta e sete) estagiários para
vagas de trabalho. Em 2016 foram lançados editais para seleção de candidatos/as ao Programa

de Estágio Não Obrigatório, tendo sido ofertadas 05 (cinco) vagas de estágios para alguns
setores da Universidade. Neste aspecto, a Unitins conquistou o segundo lugar no Prêmio

de Estágio 2016.

IEL

A participação da Universidade no prêmio foi devido à promoção de um
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espaço de integração, oportunizando intercâmbio entre as concedentes, integradoras

e

Instituição de Ensino para ampliação de vagas de estágio no Estado.
CalourAção
O evento é destinado aos acadêmicos (as), matriculados/as

nos 04 (quatro)

Câmpus Universitiírios, situados nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e
Palmas, com o objetivo de ampliar a importância estratégica do rito associado ao início da

vida universitária, bem como, proporcionar aos novos estudantes atividades que vislumbrem
não só o cotidiano do Curso que escolheu, mas também o cotidiano universitario, envolvendo
ensino, pesquisa, extensão, arte, atividades esportivas e também compaúeirismo e cidadania,

além de oferecer uma vivência cidadã por meio da interação e de ações voluntárias entre
veteranos e calouros. Participaram aproximadamente
Jogos Internos da anitins

1

.100 acadêmicos/as.

- JIUNI

Esse evento tem como finalidade promover a integração, entre acadêmicos (as),

matriculados/as nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, por meio

de atividades de formação profissional e desportivas, além de proporcionar o intercâmbio e

estimular

o congraçamento

entre os estudantes, professores

e

funcionários da Unitins,

buscando o desenvolvimento integral e incentivo apratica de atividades fisicas. O JIUNI's da

UNITINS aconteceu pela primeiravez em todos os Câmpus da instituição, apesar de Palmas

já contar com a VII edição dos jogos, até então organizados pelos próprios

estudantes. Este

ano os demais Câmpus realizaram a primeira edição dos mesmos, reunindo modalidades
como: futsal, handebol, voleibol, xadrez tênis de mesa ambos (masculino e feminino), tendo
participado aproximadamente 800 (oitocentos) acadêmicos.
Os recursos destinados para custear esta ação finalística, elaborados no PPA

2016, são recursos das contas próprias da UNITINS, controlados e contabilizados pela
legislação das sociedades anônimas, a Lei

n'

6.404176, e administrado no Sistema TOTVS

-

Microsiga, devido a sua personalidade jurídica, conforme demonstrações contábeis anexas a
esta Prestação de Contas.

A execução da ação na fonte de recursos 0240 - Recurso Próprio dependia

da

migração das contas próprias do sistema TOTVS para o Sistema SIAFEM, que só poderia

ocorrer após a transformação, da UNITINS, em autarquia pública, ocorrido somente no
segundo semestre de 2016, pelo Poder Legislativo, impossibilitando assim a execução na
referida fonte.
Servidor Responsável

G\ss\5§.5§

-
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PRO _ RE,ITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6.4.r - AÇÕES DE GESTÃo nTN,TNCEIRA
da Fundação Universidade do Tocantins

Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

RefeÉncia:

Orç. Inicial
1.493.433,00

- 1212016 / Recursos

Ordinários

Alteraçôes

Autorizado

1.364.001,00

2.857.434,00

- Admin

Direta

-

Fontes

Empenhado

Liquidado

2.561.509,61

2.253.734,77

-

0f 00
Pago

2.217 .101,77

Saldo

286.368,57

Oh

EIA

89,64

o/oLlÍ,

o/o

87,98

98,37

PIL

i

i

t
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Detalhamento:
Classificação
Funcionel
Programática

f,lemento

)
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Orçamento
Fonte

Orç. Inicial

Alteração

Autorizado

- 1212016

Empenhado

Percentual
Aplicacão

Liquidado

Pago

Saldo

o/

E/A

LIE

PIL

t2.t22.tl3l

33.09.08

0t00

14.934,00

-14.934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122.1131

33.90.91

0100

29.869,00

-29.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l2.t22.ll3l

33.90.49

0r00

14.934,00

-14.934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.l22.ll3l

33.90.47

0100

74.671,00

-74.671,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.l22.ll3l

33.90.46

0100

7.467,00

-7.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t2.t22.tt3l

33_90.39

0100

821.388,00

-683.6'72,00

t37.716,00

137.715,52

137.715,52

t3'7.715,52

0,48

99,99

100

100

t2.t22.tt3l

33.90.36

0100

74.671,00

-24.'706,00

49.965,00

49.964,11

49.964,11

49.964,1t

0,89

99,99

100

100

12.122.113(

33.90.35

0100

r34.413,00

-134.413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122.113(

33.90.33

0100

44.802,00

-26.108,00

18.694,00

18.693,25

18.693,25

18.693,25

0,75

99,99

100

t00

12.122.113(

33.90.30

0100

224.014,00

-200.944,00

23.070,00

23.069,67

23.069,67

23.069,67

0,33

99,99

100

100

12.122.113(

33.90.20

0100

'7.467,00

-7.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122.|3(

33.90.18

0t00

14.934,00

-14.934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122.lL3( 33.90.14

0100

29.869,00

13.13 1,00

16.738,00

16.737,75

16.737,75

16.737,75

0,25

99,99

100

100

12.t22.113(

0100

0,00

265.086,00

265.086,00

265.085,61

265.085,61

265.085,61

0,39

99,99

100

100

33.9092

U/^

73

o

vuNtTlNsfffi TiicnilTrr,rs
Orçamento
Orç. Inicial

-

1212016

1.493.433,00

/ Recursos do Tesouro

Alterações

Autorizado

1.364.001,00

2.857.434,00

-

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino

Empenhado

Liquidado

2.561.509,61

2.253.734,77

Detalhamento:
Classificação
Funcional
Programática

Elemento

Orçamento
Font€

Orç. Inicial

Alteração

Autorizado

-

Pago

2.217.101,77

-

Fonte
Saldo

-

010
YoEIA

286.368,57

89,64

o/oLlE

o/o

87,98

98,37

Percentual
Aplicacão

1212016

Empenhado

PtL

Liquidado

Pago

o

Saldo

E/A

UE

PIL
100

12.122.n3

33.09.08

0l0l

0,00

8.617,00

8.617,00

8.616,25

8.616,2s

8.616,2s

0,75

99,99

100

12.122.n3

33.90.91

0l0l

0,00

2.383,00

2.383,00

2.382,74

0,00

0,00

0,26

99,98

0,0

12.t22.13

33.90.49

0l0l

0,00

5.142.00

5.142,00

5.141.20

5.141,20

5.141,20

0,80

99,98

100

100

t2.122.n3

33.90.47

0l0l

0,00

2.911,00

2.911,00

2.910,28

2.910,28

2.910,28

0,72

99.97

100

r00

12.l22.ll3t

33.90.46

0l0l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t2.122.113

33.90.39

0l0l

0,00

12.122.113

33.90.36

010 I

0,00

83.657,00

83.657,00

l2.l22.ll3l

33.90.35

0l0l

0,00

0,00

0,00

12.122.Ú31

33.90.33

0l0l

0,00

43.629,00

12.l22.ll3l

33.90.30

0l0l

0,00

169.971,00

t2.l22.lt3l

33.90.20

0t0l

0,00

0,00

l2.l22.lt3l

33.90. r 8

0l0l

0,00

l2.l22.lt3l

33.90.

l4

0l0l

0,00

l2.l22.ll3l

33.9092

t0l

0,00

0

1.339.ó05,00

l

1.149.220,s1

177.954,49

86,47

99,8

99,3

r.557,6t

8l .557,61

8l .499,36

2.099,39

97,49

r00

99,9

0,00

0,00

0,00

0,00

43.629,00

43.628,27

43.628,27

43.628,27

0,73

99,99

100

100

169.971,00

132.192,80

123.990,70

95.405,95

31.462,38

77,77

93,79

76,9

100

100

r00

1.339.605,00

1.158.410,51
8

I .157.210,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.200,00

69.200,00

69.200,00

69.200,00

69.200,00

0,00

70.4s9,00

70.459,00

70.02 t,50

70.02 1.50

70.021,50

437,50

99,37

100

100

93,00

I 80. I 93,00

l 80. r 92,s4

180.192,54

0,46

99,99

100

t00

I 80. I

180.192,54

0lrt

s

:

a
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Orçamento
Orç. Inicial

Alterações

370.398

Parlamentares - Fonte
Liquidado

Empenhado

Autorizado

370.398,00

295990,00

Detalhamento:
Classificação

l2.l22.ll3l

TOGANTIilS

- 1212016 / Recu rsos do Tesouro - Emenda

0,00

Funcional
Programática

GOVERNO DO

Fonte

44.9052

0104

Orç. Inicial
0,00

Alteração
370.398,00

Autorizado
370.398,00

0104
Saldo

Pago

0,00

0,00

Orçamento

Elemento

-

74.408,00

Oh

EIA

79,91

0,00

- 1212016

Empenhado

xffi#.#

PIL

0,00

Percentual
Aolicacão

Liquidado

295.990,00

o/o

YoLIE

0,00

Pago

Saldo
0,00

74.408,00

o/o

/o

E/A

LIE

79,91

0,00

,/o

PIL
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As ações desenvolvidas foram executadas com êxito, considerando os recursos

disponibilizados no ano 2016,

A Diretoria Administrativa gerenciou

os procedimentos referentes às

os recursos buscando gerir e acompanhar

demandas administrativas desta Instituição

de

Ensino

Superior, com o objetivo de atender as necessidades organizacionais como também visando
aperfeiçoar e dar agilidade à tramitação dos processos e expedientes relativos a compras de
materiais e serviços, com controle eficaz dos bens patrimoniais, bem como agilidade nos
serviços de arquivamento, autuação e correspondência em geral, manteve a descentralizaçáo e

atribuigões das responsabilidades pertinentes às coordenadorias do almoxarifado, compras,

licitação, transporte, patrimônio, protocolo

e

expedição para manter

a produtividade

necessária ao bom andamento das atividades da gestão atual.

Atendeu rigorosamente o Decreto Estadual no 5.314, de 25 de setembro de
2015, no qual estabelece medidas de controle e eÍiciência do gasto público no âmbito da
Administragão Pública Estadual e o Decreto 5.53212016, que estabelece medidas de redução

e

de controle das despesas de custeio e de pessoal do Poder Executivo Estadual.

Foram realizadas aquisições de bens e serviços necessárias ao atendimento das
solicitações provenientes das demais unidades acadêmicas e administrativas da LINITINS de
Palmas, Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis.

Diante de todas as demandas realizadas foram realizados varios processos de

aquisição de bens tais como; equipamentos de informática, mobiliários, televisores,
retroprojetores, acervo bibliográfico, ar condicionado, os quais foram adquiridos com recursos

próprios, convênios e emenda parlamentar que beneficiou a comunidade acadêmica e os
servidores públicos, bem como a reestruturação dos Câmpus que necessitavam de melhorias.

Além disso, a Universidade formalizou 05 (cinco) contratos de locação

de

imóveis 02 (dois) para atender necessidades do curso de enfermagem de Augustinópolis,
01(um) para funcionamento da casa Práxis que atende a comunidade acadêmica nas práticas

jurídicas, em Augustinópolis, os outros 02 (dois) contratos com 12 (doze) salas de aula que
atende

o campus de Dianópolis. Assim, esta Instituição tem realizado a contento todas

as

atividades pré-estabelecidas e demandas com eficiência e sempre observando as noÍrnas legais
que requer.

Em conformidade com os Decretos mencionados acima, o almoxarifado supriu
as necessidades da Instituição e seus anexos, procedeu à transferência para nova sala com
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melhores condições de armazenamento, climaÍização com mais segurança dos bens

e

materiais evitando o desperdiço e proporcionando melhor ambiente de trabalho.

A

Universidade, por meio da Comissão Própria de Licitação, promoveu

(onze) certames, sendo

l0 (dez) eletrônicos

11

e 01 (um) presencial, o que resultou em uma

economia de R$ 347.701146 (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e um reais

e

quarenta e cinco centavos), em comparação com os valores inicialmente orçados, com 04
(quatro) sessões de pregão, sendo

ordenador
Tocantins

de

0l

despesas/contratante

(uma) presencial e 03 (três) eletrônicas, tiveram como

a Fundação Radiodifusão

- REDESAT, em atendimento

Educativa

do Estado do

ao Decreto no 4.72612013, que atribuiu a Comissão

de Licitação da UNITINS para atender à REDESAT.

O setor de Patrimônio procedeu ao controle dos bens patrimoniais através das

guias de movimentação

e dos termos de responsabilidade dos devidos bens e

suas

transferências no Sistema quando solicitadas, como também efetuado os devidos cadastros
dos bens adquiridos com:

Recursos próprios: 13 (treze) condicionadores de ar, 50 (cinquenta) poltronas
giratórias, 05 (cinco) aparelhos de micro-ondas.

Convênios: 06 (seis) poltronas, 01 (uma) chapa aquedora P/ DQO, 02 (duas)
buretas eletrônicas,

0l

(um) deonizador de água 50L, 04 (quatro) dessecador de vidro boro

com tampa luva, 04 (quatro) dispensador 50 ml.
Doações (recebido): 01 (um) Sistema WDM
(duas) Câmeras IP

-

-

Multiplexador DELL R210, 02

Link, 0l (um) desktop VSK sem monitor, 01 (um) receptor de TV digital

linear IS 8001, 02 (dois) televisores, 01 (um) monitor LCD,
nobreak APC,

0l

0l

(um) switch HP,

0l

(um)

(um) servidor DELL, 01 (uma) impressora multifuncional Lexmark laser,

01 (uma) caixa de som portátil Bluetooth I00HZ.

Emendas Parlamentares: 38 (trinta e oito) nobreak Manager, 74 (setenta

e

quatro) microcomputadores DELL, 74 (setenta e quatro) monitores DELL, 06 (seis) Switch

HP, 12 (doze) projetores Power lite, 07 (sete) TV LED Semp Toshiba, 01 (uma) mesa

de

reunião ovalada de 03 metros, 01 (uma) mesa de centro, 20 (vinte) mesas para Pró-Reitores,
Diretores e Coordenadores, 50 (cinquenta) mesas retangulares com gavetas, 30 (trinta) mesas
redondas para reunião, 40 (quarenta) armarios altos em MDF 02 portas, 177 (cento e setenta e
sete) poltronas giratórias e 05 (cinco) sofás.
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Através do setor de protocolo e expedição foram autuados os processos das

rescisões, nomeações

e

posse dos docentes

e

técnicos administrativos referentes

à

transformação da Fundação em Autarquia, conforme a lei n'3.12412016 e posse dos docentes
e técnicos

administrativos do concurso realizado pela Fundação Universidade do Tocantins.
Acompanhamos à implantação do PAE na UNITINS, com realizações de ações

de sensibilizaçáo e capacitação dos servidores, garantindo que o sistema esteja sendo utilizado

efetivamente em todas as suas fases e que os documentos cadastrados no sistema SGD
possuam arquivo digital.

Foram procedidos os recebimento e registro de correspondências (Internos
externos e correios). Controle de tramitação de documentos (triagem), expedição e registro de
correspondências, controle de arquivo de documentos (arquivo corrente) dos Protocolos ao
Descarte.
Esta diretoria administrativa não mediu esforços em minimizar os custos para a

Universidade está presente na Feira de Tecnologia Agropecuaria do Tocantins, com estande
para atender os produtores e visitantes, como programação rica e diversificada, com cursos e

palestras ministradas por professores da instituição e visitas a lavouras experimentais de
grãos, frutas e hortaliças.

Promovesse

o

Jogos Internos

-

JIUNI, em Palmas, com a delegação

dos

Câmpus de Palmas, Augustinópolis, Dianópolis e Araguatins, com a participação de 150

(cento e cinquenta) atletas nas categorias masculino e feminino, que teve como principal
objetivo a integração da comunidade acadêmica.

D$&,ra&#,Arves
D[etora Aclmirlistrativas

Servidor Responsável

-
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da Fundacão Universidade do Tocantins

Manutenção de Recursos Humanos

Referência;

1212016 / Recursos

Ordinários

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

29.230.043,00

9.490.940,00

38.720.983,00

F
Direta - I'onte

- Ad minist

Empenhado

Liquidado

37.899.055,14

37.899.055,14

Detalhamento: Fonte 0100
Classificação

Orçamento
Orç. Inicial

Alteração

Autorizado

- 0100

Pago

37.423831,51

Saldo

821.3t4,05

EIA

97,87

o/oLlE

o/o

99,99

98,74

- 1212016

Empenhado

PtL

Percentual
Aplicação

Liquidado

Funcional
Programática

Elemento

12.r22.lL30

3l.90.04

0100

5.846.000,00

-4. 167.480,00

1.678.520,00

1.584.224,67

1.584.224,67

r.s84.224,67

t2 l22 tt30

31 90.1I

0100

12.715.093,00

-9.433.060,00

3.282.033,00

3.01 1.541,99

3.01 I .541,99

3.01 I . 141,43

12.122.n30

31.90.13

0100

5.846.000,00

-4.720.952,00

1.12s.048,00

| .12s.047 .s0

1.124.847 ,22

Lt24.646,94

12.122.n30

31.90.92

0100

2.923.000,00

363.166,00

3.286.166,00

3.286.162,80

3.286.162,80

12.t22.1130

3t.90.94

0100

1.461.500,00

I .285.ü 17,00

l 75.683,00

175.682,25

175.682,25

12.122.1130

31.91.13

0100

292.300,00

-23 1.708,00

60.592,00

38.144,09

12.122.n30

3t.91.92

0100

146. I 50,00

-136.753,00

9.397,00

9.396,95

Fonte

Vo

Pago

Saldo

E/A

LN

PIL

94,38

100

100

91,75

100

99.98

0,s0

99,99

99,98

99,98

2.884.932,13

3,20

99,99

100

87,79

r75.682,2s

0,75

99,99

100

100

38.144,09

38.1,14,09

22.447,91

62,95

100

100

9.396,9s

9.396,9s

0,05

99,99

100

100

94.295,33
270.491,01

c

:

a.

c

.o

)
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mento
Orç.Inicial

-

212016 / Recursos do Tesouro
Alterações

29.103.544

0,00

Autorizado
29.103.544,00

-

l)esenvolv
do Ensino
Manutenção do Desenvolvimento

Empenhado

Liquidado

Pago

28.669.468,69

28.669.055,17

28.595.663,05

Detalhamento: Fonte 0101
Classificação
Funcional

f,lemento

Fonte

Orçamento
Orç. Inicial

Alteraçilo

Autorizado

-

Fonte
Fr
Saldo

- 0101o/"

434.075,31

YILIE

Vo

98,50

99,99

99,74

- 1212016

Empenhado

Percentual
Aplicação

Liquidado

Pago

o/

o/

EIA

LIE

PlL

1s1.190,82

98,20

99,9

99,9

121 512,83

99,10

100

99,6

Saldo

"/o

Programáticr

l0l

0,00

I

0l0l

0,00

12.122.t130

31.90.13

0l0l

t2.122.1130

3 1.90.92

t2.t22.t130
12.r22.rt30

3 1.9

12.t22.tt30

PIL

ElA

8.421.475,00

8.421.47s,00

8.42t.475,00

3.573.958,00

13.573.958,00

13.573.9s8,00

0,00

3.383.46ó,00

3.383.466,00

3.383.466,00

3.383.466,00

3.383.4ó6,00

53.309,23

98,42

100

99,9

0101

0,00

682.064,00

682.064,00

682.064,00

682.064.00

682.0ó4,00

0,16

99,99

100

100

31.90.94

0l0l

0,00

2.501.954,00

2.501.954,00

2.501.954,00

2.501.954,00

2.501.954.00

99,79

99,9

100

l. l3

0l0l

0,00

229.462,00

229.462,00

229.462,00

229 462,00

229.462.00

56,50

100

46.90.71

0l0l

0,00

3

l.165,00

311.t65,00

3

99,01

100

t2.122.fi30

31.90.04

12.122.1t30

3 1.90.1

0

I

I

l l. 165,00

8.42t.475,00
I

3.573.958,00

3I

l.16s,00

8.421.475,00
13.573.958,00

3

1 1

.165,00

5.195,01

99 793,8

1

3.073,45

85,

l2

100

I

I

!
a

(,
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ação Manutenção de Recursos Humanos

foi executada com êxito na medida

das suas proposituras, para tanto, diversos atos contribuíram para a melhoria e crescimento

dos servidores desta Instituição de Ensino Superior, que no âmbito da gestão de pessoal

é

coordenada pela Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UNITINS.

1. Da Gestão de Recursos Humanos

As

ações de recursos humanos

no âmbito da Universidade Estadual

Tocantins UNITINS são desenvolvidas pela Diretoria de Gestão

do

e Desenvolvimento de

Pessoas que promove ações em cinco diretrizes, correspondente a 05 (cinco) coordenadorias,

que afuam nas competências de Desenvolvimento de Pessoas, Normatizações, Posses

e

Contratações, Gestão de Folha de Pagamentos e Coordenadoria de Controle de BeneÍício.

2. Das

ações desenvolvidas pela

Diretoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas no

exercício 2016
Curso de formação nos dias 06 e 0710412016 para os motoristas da Instituição,
no intuito de capacitá-los sobre procedimentos, regras, trato com os usuários, entre outros.

Divulgação de cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência

e

Tecnologia do Tocantins (IFTO) em parceria com a Escola Nacional de Administração
Pública (Enap): Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (14

a

1610612016) e

Elaboração e Termos de Referência e Projetos Básicos (30 e 3110812016) e orientações sobre

os procedimentos de inscrições dos cursos ofertados pela Universidade Corporativa
Tocantins (UNICET), sendo eles: Introdução ao Serviço Público (01
Considerações sobre

a Lei n" 1.818/2007 (15/08 a

Históricos e Geográficos do Tocantins

1310912016)

a

do

3010612016),

e Aspectos Econômicos,

(l7ll0 a25llll20l6).

Orientação aos servidores sobre os procedimentos de Licença para tratamento

de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, matemidade, para capacitação, púà

tratar interesses particulares, para atividade política, entre outros,

e recebimento

de

documentação para encamiúamento ao setor ou órgão responsável pela análise e concessão.

Em 2610412016 foi realizado um treinamento com os Auxiliares de Serviços
Gerais, destinado à conscientizaçáo, uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual

-

EPI e comportamento e ética no ambiente de trabalho.

Visando a saúde e o bem estar dos servidores, a instituição desenvolve os
programas:

)ú
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Realização de exames médicos periódicos paÍa os servidores da Universidade,
englobando os servidores da reitoria em Palmas e unidades descentralizadas de Araguatins,

Augustinópolis e Dianópolis.
Atualização da Instrução Normativa 00212016, que regulamenta o controle de
frequência dos servidores da Universidade.

Elaboração de Instrução Normativa 00112016, visando à regulamentação do
afastamento parcial de servidores da Universidade para participação em curso de pósgraduação.

Acompanhamento

do número de atestados

médicos apresentados pelos

servidores a Diretoria.

Cumprimento das instruções do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins -

TCE/TO

e

encamiúamento

da documentação do

concurso público para técnico-

admini strat iv o I 20 | 4 e concurso públ ico para profe ssor univers itario I 20

I4

.

Elaboração de justificativa para instruir projeto de lei que alterou o regime

jurídico da Unitins.
Representação da Unitins em processos trabalhistas, na qualidade de preposto.

Procedimentos realizados para contratações temporiírias de docentes para todas
as unidades administrativas da universidade.

Procedimentos realizados para contratação de estagiarios.
Procedimentos realizados para admissão de pessoal técnico-administrativos e
docentes convocados no exercício de 2016, em razáo de aprovação em concurso público ou
nomeação emrazáo de ordem judicial, totalizando 28 (vinte e oito) servidores empossados.
Procedimentos realizados para admissão de pessoal técnico-administrativo para
apoio em projetos executados pela Unitins, totalizando 05 (cinco) servidores contratados.

Procedimentos para admissão de servidores comissionados empossados em
cargos de provimento em comissão.
Gestão de servidores cedidos de outros órgãos da administração, lotadas
na Unitins, correspondendo ao total de 19 (dezenove) servidores.

lrrú
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Elaboração e consolidação da folha de pagamentos da universidade, bem como,

o lançamento e atualização dos sistemas de controle de atos de pessoal, junto ao Tribunal de
Contas do Estado.

Atualmente a folha de pagamentos da Universidade contém 622 (seiscentos e

vinte e dois) servidores entre efetivos, comissionados e contratados que atualmente estão
lotados na Unitins, referente à competência de setembro de 2016.

Melhoria da estrutura do arquivo da Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas com a alocação de novos servidores, a aquisição de

mobiliarios novos e melhoria na

estrutura de climatização dos ambientes de guarda de documentos e da area de permanência
dos servidores.

No decorrer do exercício de 2016 a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de

as ações necessárias à transmutação de regime jurídico dos
servidores da universidade em decorrência da publicação da Lei no 3.124 de 16 de julho de

Pessoas promoveu todas

2016, que transfornou a Fundação Universidade do Tocantins, fundação pública de direito
privado, em Universidade Estadual do Tocantins, autarquia em regime especial.

Em razão dessa alteração a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
empreendeu visita técnica a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, com o objetivo
de conhecer as ações as experiências com esse tipo de alteração de regime jurídico, uma vez
que promoveram alteração análoga a da Unitins.

A

estruturação do quadro de pessoal da universidade com a composição de

comissão designada para elaboração de concurso público para pessoal técnico-administrativo

para suprir a necessidade das unidades descentralizadas de Araguatins, Augustinópolis

e

Dianópolis.

Servidor Responsável

-
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de Gestão:

Referência:

mento - 12120 6 / Recursos Ordinários
Autorizado
Alterações
Orç.Inicial
I

435.975

92.01 4.00

Direta-Fonte-0100

- Ad

Liquidado

Empenhado

627.989,00

623.s07.99

Detalhamento:
Classificação

483.507.99

Orçamento
Orç. Inicial

Alteração

Autorizado

483.507.99

- 1212016

Empenhado

o/o

Saldo

Pago

EIA

99,28

4.481 ,01

Elemento

12.122.1130

33.90.30

0r00

100.000,00

-66.908,00

33.092,00

33.091,08

33.091,08

t2.t22.1130

33.90.39

0100

92.014,00

-92.0 r 4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.122.fi30

33.90.92

0100

0,00

148.956,00

48.956,00

148.955,53

148.955,53

r48.955,53

0,47

r

77.54

PtL

100

Percentual Aplicação

Liquidado

Funcional
Programática

Fonte

o/o

V,L/E

Pago

33.091,08

Saldo

0,92

o/
/o

o/o

E/A

UE

PIL

99,9

r00

100

99.9

t00

100
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Man

nsino
do Desenvolvimento do Ensino
Liquidado

Empenhado

Orçamento
0rç. Inicial

Alteração

Funcional
Programática

Elemento

12.122.1130

33.90.30

0l 0l

0,00

I 55. I

t2.122.1130

33.90.39

0t0r

0,00

150.831,00

Fonte

10,00

Autorizado
155.1 10,00
150.83

I,00

-

- 010ro/o

Saldo

4.479,62

- 1212016

Empenhado

Fr
Fonte

30r.461.38

301.461,38

301.461,38

305.941 ,00

Pago

o/oL/E

F'lA

98.53

o/o

PtL

t00

100

Percentual Aplicação

Liquidado

Pago

Saldo

Yo

o/o

oÁ

E/A

LIE

PIL

55.109,76

155.109,76

I

55.109,76

0,24

99,99

100

r00

146.351,62

146.351,62

146.351,62

4.479,38

97,03

100

100

I
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As ações de manutenção dos serviços de transporte foram executadas de forma

satisfatória, tendo em vista

o

e

desenvolvimento das atividades

serviços exercido pela

Coordenagão de Transporte e Logística da Universidade que conseguiu atende a demanda
desta IES.

A UNITINS possui frota de 51 (cinquenta

e um) veículos, incluído inservíveis,

os cedidos paÍa a REDESAT, e os recebidos, ambos através de convênios, cooperação técnica

e termos de cessão. Desse montante, apenas 28 estão segurados, uma vez que não justifica
pagaÍmos o seguro do restante da frota que não estão sendo utilizados, no momento.

Essa frota dispõem

de

automóveis

de passeio, ônibus,

micro-ônibus,

caminhões, Kombi, carretas reboques, tratores e motos, que atendem a sede administrativa da

Reitoria, o Campus Graciosa, a Universidade Aberta do Brasil

-

UAB, Centro de Ciências

Agriírias - CCA, em Palmas, Centro de Pesquisas de Arroz de Viírzeas

do Araguaia, Núcleo Tocantinense de Arqueologia

-

- CPAV, em Formoso

NUTA, em Porto Nacional e

nos

Campus de Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis.

Os serviços de manutenção preventiva são realizados constantemente, haja
vista que a demanda é intensificada devido à diversidade de ações e projetos desenvolvidos
por esta Universidade. As aquisições, tanto de peças quanto de combustíveis, são provenientes

do Sistema Gestão de Frotas - BRASILCARD, que fornece, de forma satisfatória, suporte
técnico, auxiliando no controle de forma efrcaz, uma vez que fornecem dados, tais como:
data, horário, quilometragem, quantidade, valor unitário e total, motorista responsável pela
transação, veículo, proporcionando assim

um maior e melhor controle na

manutenção

preventiva e corretiva desses automóveis, minimizando com isso os custos financeiros, além
de ajudar na conservação dos veículos.

Consta informar que os veículos inservíveis e sucateados estão dispostos no

pátio desta Universidade, visto que, devido aos processos judiciais com penhora,

estão

impossibilitados de serem leiloados ou transferidos.
Esta administração, devido à contenção de custos, exigido no decorrer desse
período, exerceu, além desses controles, atividades de orientação e acompanhamento junto

aos motoristas no trabalho econômico

e

eficiente, buscando

o

respeito, honestidade,

transparência e muito zelo pela coisa pública.
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Informo que do quantitativo de 5l(cinquenta

e

iTM

[çt

um veículos), 02 (dois) atendem

o Câmpus em Augustinópolis, disponibilizados com o objetivo de minimizar os gastos, temos

ainda frota de 08 (oito) reboques, 02 (dois) tratores, que prestam serviços no Centro de
Ciências Agrárias (CCA) e outro no Centro de Plantio de Arroz de Yérzeas (CPAV) em
Formoso do Araguaia, 02 (duas) motos estão à disposição no CCA e no CPAV, 11 (onze)
veículos compõem a frota da REDSAT, para auxiliar nas demandas. Os demais veículos estão

dispostos na Sede Administrativa, destes alguns deverão ser leiloados com a finalidade de

adquirir novos veículos, objetivando com isso gastos maiores e desnecessarios com parte da
frota mais antiga.

Vale ressaltar que a realizaçáo de leilão depende da resolução de pendências

judiciais devido a peúora demandada pelo passivo a EAD, gue esta Universidade foi
obrigada a custear.

Esta Coordenação dispõe no quadro de servidores de

1l

(onze) motoristas,

lotados no CCA, Gabinete e os demais na Sede Administrativa, que são sempre orientados a
terem o cuidado e o zelo necessário quanto ao uso dos veículos, bens públicos, informando as
condições em que se encontram, realizando a manutenção preventiva, e com isso, garantindo
aos usuiários a segurança devida, nos deslocamentos internos e externos.

Temos procurado manter o maior controle, tanto nos abastecimentos quanto a

manutenção de todos os veículos que compõem

a frota

desta IES, objetivando sempre

minimizar os custos atendendo as determinações na contenção de gastos.

lotlt§

Júnnr
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Propr'âmÂ:

1130

|

Mrtrutctrçâo da Futrdrcão Utriversidade do

Tocanaips

I

Manutenção de SeIviços de Informática

Referêucia:

mento - 1212016 / Recursos Ordinários
Autorizado
Alterações
Orç.Inicial
-65.065

448.029,00

Direta-Fonte-0100

- Admin

Liquidado

Empenhado

382.964,00

Detalhamento:
Classificação

349.722,22

Orcamento
Fonte

Orç. Inicial

Alteração

Autorizado

271.904.69

284.460,14

- 1212016

Empenhado

o/o

Saldo

Pago

33.241.78

ElA

V"LIE

91,31

8l,33

o/o

PlL
95,58

Percentual Aplicação

Liquidado

Pago

Funcional
Programática

Elemento

t2.126.lL30

33.90.39

0100

448.029,00

-430.758,00

17.271,00

t7.270,43

17.270,43

17.270,43

12.126.1130

33.90.92

0100

0,00

64.949,00

64.949,00

64.948,34

64.948,34

64.948,34

o/
/o

o/

E/A

LIE

PIL

0,57

99,99

100

r00

0,66

99,99

100

100

Saldo

Yo

I
I

t
I

I
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to - 1212016 / Recursos do Tesouro
Alterações
Autorizado
Orç.Inicial
250.744

0,00

-

Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Liquidado

Empenhado

250.744.00

Detalhamento:
Classificação

233.468.47

202241.37

Orçamento
Orç. Inicial

Alteração

Autorizado

Pago

-

Fonte

189.685.92

- 1212016

Liquidado

o/o

EIA

OÂLIE

93.t I

o/o

86,62

PIL

93,79

Percentual Aplicaçâo

Elemento

12.t26.1130

33.90.30

0l0l

0,00

50.664,00

50.664,00

47.826,45

47.599,3s

35.043,90

12.126.1130

33.90.39

0l0l

0,00

200.080,00

200.080,00

t8s.642,02

154.642,02

154.642.02

Empenhado

0 0

17.275.53

Funcional
Programática

Fonte

-

Saldo

Pago

o/o

Saldo

Yo

E/A

Lla

PIL

2.837,55

94,39

99,52

73,62

14.437,98

92,78

83,30

100
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executada com êxito, tendo em vista os registros dos resultados

obtidos com execução das metas planejadas para o exercício.

Importante destacar que as metas planejadas inicialmente paÍa

o

exercício

foram readequadas ao orçamento liberado de aproximadamente l0%o do necessário paÍa
cumprir com os projetos necessiários para garantir a qualidades dos serviços envolvendo
tecnologia da Instituição.

Os serviços desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia da Informação
Comunicação tem

a função de manter, controlar e inovar mecanismos tecnológicos

e

que

apoiam as áreas administrativas, ensino, pesquisa e de extensão da UNITINS.

No ano de20l6, foram renovados e empenhados contratos de fornecimento dos
seguintes serviços:

a)

Licenciamento para sistemas específicos para

a

administração, incluindo folha de

pagamento, contabilidade, patrimônio e almoxarifado.

b)

Licenciamento para o núcleo da gestão acadêmica que possui sistemas para controle e
gestão de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, incluindo

o controle

de

acervo bibliográfico de todos os Câmpus da UNITINS.

c)

Renovação do contrato de fornecimento de links de fibra ótica e rádio que interligam as

e Porto Nacional, incluindo o CCA - Complexo de Ciências
Agrarias. Permitindo o uso de recurso de internet e armazenamento centralizado de

unidades de Palmas

arquivos.

d)

Renovação do contrato de telefonia fixa que fornece conectividade via internet aos
câmpus do interior do Estado: Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis.

Foi executada a açáo a la etapa de reestruturação dos equipamentos servidores

de dados e sistemas da UNITINS, contemplando a expansão de memória dos nossos
equipamentos de dados e aplicações. A 2u etapa prevê a ampliação da capacidade de
aÍmazenamento de dados de nosso storage (dispositivos projetados especificamente para
aÍmazenamento de dados), aguardando recursos para o planejamento.

A consolidação de novos concursados, empossados em 2015, permitiu

superar

as expectativas de desenvolvimento interno de sistemas e apoio tecnológicos em projetos de

ensino, pesquisa e extensão da UNITINS, demonstrados a seguir:
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PROJETOS FINALIZADOS

/

Sistema de Eventos e certiÍicação

Sistema com acesso público, utilizado para inscrições online de eventos como treinamentos,
workshops, semanas acadêmicas, j ornadas científicas etc.

Foi implementado como melhorias a criação de novos perfis, visando a descentralização dos
processos e a emissão do certificado online, visando agilidade nos processos.

/

PortilInstitucional

Criação de novos sites e páginas para atendimento eventos e novos projetos.

/

Biblioteca Online

Ferramenta pública com acesso via intemet, para consulta dos acervos bibliográficos e com
acesso restrito a renovação e reserva de exemplares online paÍa docentes, discentes e
técnicos administrativos.
Implementada nova funcionalidade para geração de boletos de multas por atrasos. Todos esses
processos podem ser feitos online, sem a necessidade de

/

ir até a biblioteca.

Boleto WEB - Biblioteca

Ferramenta destinada para o setor da biblioteca, utilizada para consulta de débitos, geração de

boletos e baixa de títulos pagos através de arquivos recebidos do banco. Através desta
ferramenta é possível consultar o extrato financeiro do aluno.

/

Carga Horária Docente

Ferramenta para gestão das cargas horárias, vinculadas aos docentes.

Pela ferramenta é possível visualizar por Pró-reitoria as caÍgas horarias vinculadas aos
projetos para a tomada de decisões.

{

Portaldo Aluno

Implementação de novos tutoriais e inclusão dos mesmos na página inicial.

/

Portal do Professor

Implementação de novos tutoriais e inclusão dos mesmos na página inicial.
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Sistema RM Educacional para a Pós-Graduação

Concluída a implantação do sistema de gestão acadêmica, ptrà os cursos ofertados pela PósGraduação.

r'

Sistema RM Educacional para a Extensão

Concluída a implantação do sistema de gestão acadêmica, püd os cursos ofertados pela a iírea
de Extensão.

r'

Sistema SAP (Sistema Auxilio do Professor)

Ferramenta de gestão acadêmica, utilizada pelos coordenadores de cursos e docentes para
gestão do diario de classe.

o

As melhorias implementadas foram:

Oferta de disciplinas

-

lançamento online das informações referentes as ofertas das disciplinas

bem como horários e docentes vinculados. O processo anterior era rcalizado através de
planilhas em Excel e após o recebimento a DTI faziaaimportação das mesmas. Como essa
nova ferramenta o coordenador de curso é quem faz os lançamentos e passa por um nível
de aprovagáo até para validação da oferta.

Plano de Aula: lançamentos dos conteúdos previstos a ser trabalhados no semestre;

Plano de ensino: lançamentos das ementas nas disciplinas para geração do relatório de plano
de ensino.

/

Sistema Educ@

Atualização das versões dos ambientes, presencial, UAB e extensão.

/

FOCA

-

Ferramenta de Formação

e

Capacitação

Ferramenta de ambiente virhral de aprendizagem, destinada para formação e capacitação
interna dos servidores da Universidade.

/

Sistema de Gestão Estágios

- EAD

Ferramenta para gestão e controle dos alunos das turmas finalizadas do EAD que estão aptos
e/ou entrou no campo de estágio obrigatório.
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Sistema UniperÍil - Gerenciador de logomarca

Melhorias no sistema Uniperfil com a criação da funcionalidade para gerenciamento das
logomarcas dos projetos, repositório central de imagens.

/

Sistema Jurídico

Melhorias na ferramenta como a inclusão de filtros de relatórios e associação do assessor nos
processos para gerenciamento de prazos.

/

CADUN

-

Cadastro único de Usuários

Sistema de gestão de usuários. Onde é possível a geração de uma chave paÍa o novo usuiirio,
preencher online seus dados pessoais e após passar por um processo de autorização os seus
acessos são concebidos, conforme rírea de atuação.

/

Sistema de Licitação

Melhorias na ferramenta, como inclusão de campos no cadastro do edital, novos relatórios e
cadastros de IRP.

/

Gestão Financeira

Melhorias em relatórios e inclusão da consulta de débitos dos alunos das turmas do EAD
2005,2006,2007 e 2008.

r'

Alteração senha para usuários remotos

Sistema via internet para atualização e mudança de senhas de e-mail e rede de computadores
atendendo principalmente as unidades remotas (câmpus) e usuiários em atividades fora das
dependências da LINITINS- SEDE

/

tr.I.igraçáo de servidor Banco de Dados

Atualizaçáo e Migração de servidor de banco (sqlserver2O0O >> 2008).
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UNITINS em Números

Ferramenta para divulgação dinâmica das informações acadêmicas, administrativas

e

demográficas da Universidade, paÍa servir como apoio gerencial e planejamento de suas
atividades.

,/

SIPP

-

Sistema para institucionalização de projetos de Pesquisa

Ferramenta para submissão de projetos da área de Pesquisa. A ferramenta visa à agilidade nos
processos de postagens, correções e avaliações até a institucionalizaçáo dos projetos.

'/
'^\

Organograma

Ferramenta desenvolvida para atendimento da demanda interna da DTI, para controle dos
sistemas e analistas responsáveis pelas ferramentas.

./

Banco de Questões e Questionários

Ferramenta para criação de banco

-

CPA

de questões e questionarios para atendimento

das

avaliações institucionais aplicadas pela CPA. Depois de configurado os questioniários serão

disponibilizados e respondidos online, conforme o perfil configurado, sendo eles técnicos

administrativos, docentes

e

discentes.

A

apresentação dos resultados será dinâmica em

formato de relatórios e gráficos.

Servidor Responsável

-

PORTARIA/LTNITINS/G
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PPA

A Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, criada em 1990, possuía
até 2016, naixeza jurídica de direito público, dentro da administração indireta do Poder

Executivo Estadual, mas, com autoridade e autonomia administrativa e patrimônio gerido

e

custeado com recursos público e próprio, ou seja, fundação pública com modelo econômico

distinto classificado como economia mista.

A

administração

e gerenciamento dos recursos

orçamentiários

e financeiros

foram regidos pela legislação da administração pública e pela leique rege as sociedades
anônimas, que compõem esta prestação de contas.

Na expectativa, em 14 de julho de 2016, através da Lei no 3.124, esta
universidade foi transformada em autarquia pública estadual de regime especial.
Essa mudança de personalidade ocorreu no segundo semestre do ano, dentro da

execução orçamentária, inviabilizando a alteração e migração da contabilidade e patrimonial,

pois dependia do envolvimento de órgãos extemo como a Secretaria da Administração SECAD, Secretaria da Fazenda

-

SEFAZ e a Secretaria de Planejamento e Orçamento

-

SEPLAN.

Assim, solicitamos inÍbrmações a Controladoria Geral do Estado

-

CGE

e

SEFAZ sobre o prazo de adequação contábil e patrimonial da nova personalidade jurídica da

UNITINS, que nos recomendou proceder no final do exercício de 2016, conÍbrme
documentos anexos a esse Relatório.

Devido a isso, os recursos disponíveis nas contas próprias da UNITINS,
administrados e controlados do sistema TOTVS, devido a antiga personalidade jurídica, não

foram transferidos para a fonte 0240

-

Recurso Próprio, do Sistema SIAFEM, por isso, nas

ações orçamentiírias e os demonstrativos contábeis, não consta execução da fonte 0240, pois

as ações forma custeadas pelas contas próprias desta Instituição, demonstradas

das

demonstração contábeis anexo a essa Prestação de contas.

É necessrírio lembrar que no ano de 2015, ocorrerÍun diversas declarações do
Poder Executivo sobre medidas de controle dos gastos públicos nas Instituições, que resultou

na sanção dos Decretos no 5.31412015, no 5.53212016 e no 5.369/2016 que
medidas de controle

estabeleceu

e eficiência do gasto público no âmbito da Administração Pública
95
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Estado, exercido pela Secretaria da

Fazenda, que condiciona a liberação orçamentária de acordo com disponibilidade financeira,
no qual, apesar do recurso constar autorizado, a liberação mensal ou total depende da situação

financeira do Estado, que tem a função de equilibrar as contas orçamentarias

-

financeiras.
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RESULTADo Do ACoMpANHAMENTO, FISCALIZ,q.ÇÃo E AvALIaÇÃo

DOS PROJETOS.

A

Universidade não desenvolveu projetos no Plano Plurianual

-

PPA 2016-

2019, as ações do PPA foram consideradas atividades.

8_

TRANSTNNÊNCIAS DE RECURSOS

Os convênios foram firmados em estrita observância às normas estaduais
federais, em observância

a Lei Federal n"

e

8.666193, ao Decreto Federal n".6.170107, a

Portaria Interministerial no. 507111 MP/MF/CGU e a IN STN

n'

01197.

Em 2016, não foram firmados novos convênios ou qualquer outro tipo

de

acordo com repasse de recursos.

No qual, a aplicação dos recursos e a prestação de contas tem-se o seguinte:
a) Não foram firmados novos convênios

em20l6;

b) Não foram concedidos convênios;

c) Os convênios executados em 2016, com recursos federais, foram devidamente aplicados no
objetivo proposto;

d) 04 (quatro) convênios, provenientes de recursos federais, ainda estão em fase de aplicação
dos recursos, estando, até o momento em consonância com o que foi pactuado;

e) 02 (dois) convênios federais foram encerrados no final de 2016 e estão em fase de
prestação de contas.

Í) Não ocorreram

prestação e análise das contas de convênios, portanto, não tiveram suas

contas reprovadas;
g) Não houve Tomada de Contas Especial;

h) Não ocoÍreu devolução de recursos.
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. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações e dados demonstrados neste Relatório refletem teoricamente as

.^

ações, atividades e trabalhos desenvolvidos pela equipe de servidores que compõem esta
Universidade.

O intuito

desde documento

é evidenciar os serviços de maior

relevância,

acrescidos às atribuições da Instituição, até por que, seria impraticável expressar a dimensão
de toda prática desenvolvida no decorrer do ano, pois quanto se trata de prestação serviço de
educação

e ensino, nenhum mecanismo de aferição consegue mensurar, com justiça,

os

beneficios e efeitos trazidos através da instrução e conhecimento, proporcionado ao ser
humano, por uma universidade comprometida como a UNITINS.

Apesar de concludente, este órgão público tem o compromisso rígido com a
prática da lei, conforme vislumbrado na legislagão específica e pertinente, que tem a função

primordial de atender aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia,
motivação, razoabilidade, continuidade, publicidade e eficiência, que regem a Administração
pública.
E fato que ocorreram dificuldades na execução de algumas Ações e metas, por
outro lado, outras ações ultrapassararn as expectativas planejadas, assim, o mais importante é

que o objetivo foi alcançado e a sociedade atendida, ou seja, compromisso reconhecido,
assumido e realizado.

v UNITINS
o
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Confiantes de ter desenvolvido e fornecido um serviço público de qualidade ao

povo Tocantinense, na Gestão de 2016, encaminhamos, este documento , ptrà a Controladoria

Geral do Estado

-

CGE e posteriormente, ao Tribunal de Contas do Estado

-

TCE, em

atendimento ao inciso IV, artigo 10 da Instrução Normativa n" 00612003.

Palmas

-

TO, 10 de Fevereiro de 2017.
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NOTA EXPLICATIVA NA 1N017/GABSEC

Assunto: Metas físicas das açôes orçamentárias do ano de 20í6.
Justifico, junto aos Orgãos de Controle lnterno e Externo, que, devido falha

técnica quando da transferência dos dados físicos das metas de algumas Ações
Temáticas dos Orgãos/Entidades do Poder Executivo, do Sistema Unificado de
Planejamento e Orçamento - UNI para a Lei Orçamentária Anual - LOA, relativos ao
exercício de 2016, ocorreram divergências no quantitativo,

e

somente no início do

exercício de 2017 tal divergência foi observada por este Órgão, não sendo possível
republicar a LOA com as devidas correçôes, de forma a compatibilizar os dados físicos

com as metas das Ações Temáticas, registrados no UNI

e

planejados pelos

Orgãos/entidades.

Assim, considerando que os dados físicos das ações temáticas,
registrados no Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária, gera o
Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas, são
oriundos do Sistema UNl, tais incorreções também ocorreram na LOA.
No entanto, tendo em vista que a execução dos dados físicos das ações
temáticas, no decorrer do exercício, ocorreu com base nos dados registrados no Sistema

de Acompanhamento da Execução Orçamentária

e no UNl, e que estão em

conformidade com os registrados pelos Órgãos/entidades,

o Relatório de Gestão

da

Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas deve se ater a estes e não
aos da LOA.

Atenciosamente,

&(r-

DAVID SIFFERT TORRES
Secretário do Planejamento e Orçamento
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Palmas. 10 de outubro de 2016.

A Sua Magnificência a Senhora
ELIZÂNGÉLA GLORIA CARDOSO
Reitora da Universidade Estadual do Tocantins
Palmas - Tocantins
C/C. EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário da Fazenda
Assunto: ResPosta ao OF|CtO/UN1TINS/GRE/N. 984/2016, que trata da migração
de dados da contabílidade propria para o SIAFEM'

Senhora Reitora,
Em resposta ao oFicto/uNlTlNS/GRE/N. 984/2016, e enr atenção ao
OF|CIO No I3,4U2}I6/SEFAZGABSEC, que também responde ao ofício em
processo
epígrafe, colocamos à sua disposição os técnicos que poderão auxiliar no

que
de transforrnação da Fundação Unitins em autarquia, ao mesmo tempo em
para o SIAFEM so
ressaltamos que a migração dos dados financeiros e contábeis

poderá ocorrer ao final do exercício financeiro, conforme a segunda possibilidade
apresentada pela Secretaria da Fazenda.

No entanto, não vemos nenhuma necessidade de dilação do prazo de
haja vista que
120 (cento e vinte) dias, estabelecido no art.9o da Lei no 3.12412016,
tal prazo refere-se à revisão dos normativos da entidade, visando adequar seu
funcionamento

à sua nova

situação, Íicando, portanto'

contábil, financeiro, patrimonial

e operacional,

a regulação dos controles

condicionados ao fechamento da

gestáo, a ser efetuado em 31 de dezembro de 2016'

lr*r

cr r.iÇ:

lür

-

)

Iocorriins - CEP: 7700 1'002

- www.(qâ.io.gcv.br

,tnJK*

I

,g*r"*
Controlodorio Gerol I ;,'ítà:,
do Estodo ,fuUI
It&!4E'
I -*--

I

t

60vÉ[No Do

Por fim, alertamos que na prestação de contas do exercicio de 2016,

ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado, deverâo constar
demonstrativos dos resultados da gestão, referente às duas situaçÕes da entidade.
Atenciosamente,
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