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5.1 - APRESENTAÇÃO

O Relatório de. Gestão tem a finalidade de demonstrar as atividade e ações
desenvolvidas na administração da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, no

decorrer do exercício financeiro de 2017, de forma sistematizada e ordenada pelo Plano
Plurianual - PPA, do referido exercício.

Considerando que esta Universidade apresenta característica peculiar 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° 006/2003, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e ao

Decreto Estadual n° 5.364, de 11 de janeiro de 2016.

Portanto, o presente relatório apresenta os mesmos quesitos de análise

estabelecidos na Instrução Normativa CGE n° 01, de 13 de julho de 2016, que institui o

Sistema Informatizado de Acompanhamento da Gestão Orçamentário - Financeira dos Órgãos
e Entidades do Poder Executivo, desenvolvido pela CGE.
As 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.

5.2 - BASE LEGAL

A Universidade do Tocantins foi criada, pela primeira vez, através da Lei n°

136/1990, diversas alterações determinantes ocorreram no processo de extinção, criação,
reestruturação, e atualmente a transformação através da Lei n° 3.124/2016, da antiga fundação

em autarquia Pública, com 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
f

à Secretaria da Educação, Juventude e Esportes.
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Instituída pelo Poder Executivo, além de submeter-se aLegislações Federal e

Estadual no emprego do dinheiro público, eas normas específicas que doutrina aoferta 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 eno site da Instituição.
A Universidade sofreu diversas reestruturações organizacionais, como forma

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

Assim, mesmo detentora dessa autossuficiência na gestão, é importe ressaltar

que aUniversidade observa ocumprimento de toda alegislação que rege uma instituição
pública de ensino superior.

Neste sentido, com o intuito de demonstrar o acervo normativo que mantém o

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

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

•

Constituição do Estado do Tocantins, de 1989.

Leis Federais e Estaduais

Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964. Que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração econtrole dos orçamentos ebalanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.

•

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. Institui normas para a licitação e contratos da

Administração Pública e dá outras providências.

Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei n° 4.024/1961 e
dá outras providências.

Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes ebases da educação
nacional.
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•

Lei n° 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas

para aresponsabilidade na gestão fiscal edá outras providências esuas alterações.
•

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

Estado do Tocantins.

•

Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior - SINAES edá outras providências;

•

Lei n° 10.870, de 19 de maio de 2004. Institui a Taxa de Avaliação in loco das

instituições de educação superior edos cursos de graduação edá outras providências;
•

Lei n° 1.522, de 17 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regime de Adiantamento nos

Poderes do Estado, e adota outras providências.

•

Lei n° 1.818, de 23 de agosto de 2007. Institui o Estatuto dos Servidores Públicos

Civis do Tocantins.

•

Lei n° 2.286, de 10 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre a divulgação de dados e

informações pelos órgãos eentidades da Administração Pública Estadual, por meio da Rede
Mundial de Computadores - Internet e institui o Portal da Transparência do Estado do
Tocantins.

•

Lei n° 12.846, de Io de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização

administrativa ecivil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra aadministração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

•
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.

•

Lei n° 2.986, de 13 de julho de 2015. Dispõe sobre a organização 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 e
Salários - PECS do Quadro dos Docentes da Fundação Universidade do Tocantins UNITINS, e adota outras providências.

•

Lei n° 3.124, de 14 de julho de 2016. Transformou aFundação em Autarquia Estadual

de regime especial.
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Lei n° 3.176, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei 3.051, de 21 de dezembro de

2015, que institui oPlano Plurianual do Estado do Tocantins para oQuadriênio 2016-2019.
•

Lei n° 3.204, de 31 de maio de 2017. Dispõe sobre os Sistemas de Administração

Financeira Estadual ede Contabilidade Estadual, eadota outras providências.

•

Lei n° 3.177, de 28 de dezembro de 2016. Estima a receita e fixa a despes do Estado

do Tocantins para o Exercício de 2017.

Lei n° 3.175, de 28 de dezembro de 2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para oexercício de 2017 eadota outras providências.
Decretos Federais e Estaduais

Decreto n° 1.124, de 13 de fevereiro de 2001. Institui o sistema de compras via
internet, e adota outras providências.

Decreto n° 2.183, de 2 de setembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Próprio do
Pregão Eletrônico, e adota outras providências.

Decreto n° 3.860, de 9 de julho de 2001. Dispõe sobre a organização do ensino

superior, aavaliação de cursos einstituições, edá outras providências.
Decreto Estadual n° 1.672, de 27 de dezembro de 2002. Reformulação Novo Modelo
de Universidade.

Decreto n° 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta oart. 80 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes ebases da educação nacional.
Decreto Federal n° 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções

de regulação, supervisão eavaHação de,instituições de educação superior ecursos superiores
de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino.

Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas às
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras
providências.

Decreto n° 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos Decretos n°
5.622/2005 e 5.773/2006, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dispõe
sobre oexercício das funções de regulação, supervisão eavaliação de instituições de educação

B• superior ecursos superiores de graduação eseqüenciais no sistema federal de ensino.
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Decreto n° 3.393 e 3.35)4, de 30 de maio de 2008. Reconhece oCurso de Fundamentos

e Práticas Judiciárias eocurso de Pedagogia, Habilitação em Docência dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e Supervisão Educacional.

Decreto n° 4.669, de 9 de novembro de 2012. Regulamenta o Regime de
Adiantamento, de que trata a Lei 1.522, de 17 de dezembro de 2004, e adota outras
providências

•

Decretos n° 4.332 e 4.333/2011. Que reconhece o curso Superior de Tecnologia em

Agronegócios e Tecnologia em Mineração.

Decreto n° 4.733, de 7 de fevereiro de 2013. Dispensam da prévia apreciação da
Procuradoria Geral do Estado os instrumentos jurídico-administrativos que especifica, eadota
outras providências.

•

Decreto n° 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.

Decretos n° 5.107 e 5.102, de 21 de agosto de 2014. Credencia, por aditamento, o
câmpus de Araguatins e Augustinópolis.

Decretos n° 5.108, 5.109, 5.111, 5.112, 5.113 e 5.114, de 21 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.

Decreto n° 5.181, de 29 de dezembro de 2014. Reconhece o curso de Direito,
ministrado pela Universidade do Tocantins -UNITINS -câmpus de Palmas.
•

Decretos n° 5.110, de 21 de agosto de 2014. Credencia, por aditamento, o câmpus

universitário de Dianópolis.

Decreto n° 5.259, de Ti de junho de 2015. Cria o Grupo Gestor de Controle e
Eficiência do Gasto Público, e adota outras providências.

Decretos n° 5.297 e n° 5.298, de 9 de setembro de 2015 - Reconhecimento dos cursos

de Letras ePedagogia, na modalidade àdistância, ministrados pela Fundação Universidade do
Tocantins - UNITINS/UAB.
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Decreto n° 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.

Decreto n° 5.344, de 30 de novembro de 2015. Dispõe sobre o Regulamento do
Sistema de Registro de Preços, e adota outras providências.

Decreto n° 5.364, de 11 de janeiro de 2016, Dispõe sobre aPrestação de contas anual.
•

Decreto n° 5.369, de 27 de janeiro de 2016. Determina aadoção de providências para a

redução econtenção de gastos públicos com pessoal, na forma que especifica, eadora outras
providências.

Decreto n° 5.440, de 02 de junho de 2016. Dispõe sobre o procedimento preliminar

para aquisição de bens eserviços em Tecnologia da Informação eComunicação - TIC, no
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, e adota outras
providências.

.
Decreto n° 5.490, de 22 de agosto de 2016. Dispõe sobre o Processo Administrativo
Eletrônico -PAE, no âmbito da Administração direta eIndireta do Poder Executivo Estadual,
e adota outras providências.

Decreto n° 5.532, de 10 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.

Decreto n° 5.571, de 27 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a execução orçamentáriofinanceira do Poder Executivo para oexercício de 2017, eadota outras providências.
•

Decreto n° 5.640, de 22 de maio de 2017. Dá nova redação ao parágrafo único do art.

43 do Decreto 5.571, de 27 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a execução orçamentáriofinanceira do Poder Executivo parao exercício de 2017.

Decreto n° 5.644, de 30 de maio de 2017. Estabelece ocontingenciamento de despesas

do orçamento anual para oexercício de 2017, eadota outras providências.
•

Decreto n° 5.654, de 5 de junho de 2017. Estabelece medidas para contenção dos

gastos do Poder Executivo Estadual no exercício de 2017, eadota outras providências.
Decreto n° 5.678, de 18 de julho de 2017. Veda a realização de processo licitatório

H? p^a acelebração de novos contratos no âmbito do Poder Executivo, na forma que especifica. 3ntins
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•
Decreto n° 5.725, de 24 de outubro de 2017. Dispõe sobre oencerramento do exercício
financeiro de 2017, para os órgãos e entidades do Poder Executivo, e adota outras
providências.
Outras Normas e Manuais

•

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 n° 007, de 18 de maio de 2010. Sobre Suprimento de
Fundo.

Instrução Normativa GRE n° 006, de 18 de maio de 2011. Sobre Diárias.

Instrução Normativa GRE n° 005, de 18 de maio de 2011. Sobre Processos Jurídicos.
Instrução Normativa GRE n° 004, de 18 de maio de 2011. Sobre Convênios e
Contratos.

Instrução Normativa GRE n° 003, de 18 de maior de 2011. Sobre Compras eServiços.

Instrução Normativa GRE n° 00l! de 21 de março de 2011. Sobre Transporte.
5.3 - MISSÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Produzir, difundir e socializar cooperativamente conhecimentos científico,

tecnológico e cultural para acontribuição do desenvolvimento e do progresso das múltiplas
comunidades presentes nos espaços tocantinense e da Amazônia Legal.
Objetivos e Metas da Instituição

•

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
funcionários como exemplo de uma Universidade promotora da sociedade livre, solidária,
democrática e equitativa.
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•

Proporcionar oportunidade de acesso à formação integral acadêmica a todos os

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

•

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.
•

Contribuir para o desenvolvimento cultural e tecnológico das sociedades regional e

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

Fomentar a difusão de novos conhecimentos e processos de ensino, pesquisa,

extensão, potencializando competências e habilidades humanas.

•

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

desenvolvimento regional, econômico, social e político, formando profissionais cidadãos.

Áreas de Atuação Acadêmica
A atuação acadêmica da Unitins integra teoria à prática fundamentada no

ensino, pesquisa e extensão. A Unitins almeja continuar seu trabalho com eixos referenciais,
inter e multidisciplinares para caracterizar sua missão pela atuação acadêmica nas áreas de
conhecimento em Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes e Ciências Biológicas. Diante disso, a
i

•

instituição se preocupa para que seus egressos tenham:

•

Capacidade para o exercício de atividades referentes às suas profissões, aliadas às

matrizes teórico-científicas, humanísticas, críticas e reflexivas canalizadas para a integração -

inserção na realidade social, cultural e econômica de suas respectivas comunidades;

•

Aptidões para análise e implementação de ações específicas, em suas áreas de

formação nas dimensões do local, do regional, do nacional e do global;

•

Competências para transformar saberes em soluções de problemas, por meio da

prestação de serviços especializados às comunidades, integrando o aprendizado ao realizável
com ética, compromisso e excelência.
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5.4 - OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

AUNITINS está contemplada no Plano Plurianual - PPA, conforme constam

em Lei n° 3.051, de 21 de dezembro de 2015, que institui oPlano Plurianual do Estado do
Tocantins, para o período 2016-2019.

Administra seus recursos no rigor das leis que rege a administração pública, em

especial, aLei n" 8.666/93 esuas alterações, da Lei n° 4.320/64, da Lei de Responsabilidade
Fiscal n° 101/00, alegislação estadual, em particular, ao Decreto n° 5.571, de 27 de janeiro de
2017. Dispõe sobre aexecução orçamentário-financeira do Poder Executivo para oexercício
de 2017, e adota outras providências,' e principalmente, em atendimento aos decretos de

contingenciamentos de recursos e contenção de gastos, estabelecido nos Decretos n°
5.532/2016, 5.644/2017, 5.654/2017, 5.678/2017, 5.725/2017, e outras medidas de controle
orçamentário - financeiro.

Necessário acrescentar que, apesar das dificuldades financeiras, esta Instituição

arcou com o ônus de atender o cumprimento das metas e indicadores dos objetivos,

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

externos, alheio aresponsabilidade desta Gestão, como falta de recursos para investimentos,
cortes no teto orçamentário eas medidas eredução no controle de despesas egastos públicos,
estabelecidos, pelo Chefe do Poder Executivo.

Houve aumento no valor do orçamento de R$ 5.751.293,00 (Cinco milhões,

setecentos e cinqüenta e um mil, duzentos e noventa e três reais), correspondente
a15,69% do orçamento inicial fixado, conforme autorizado pela Lei n° 3.177, de 28 de
dezembro de 2016.

Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a

esta unidade gestora foram insuficientes para arcar com despesas essenciais, como folha de
pagamento edespesa de custeio, portanto, os recursos disponibilizados não foram suficientes
para arcar com todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.
Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário

disponibilizado, informando que os recursos concedidos são insuficientes para amanutenção

mínima da Instituição, conforme OFÍCIO/UNITINS/GRE/N01269/2016 (2016/20329/15124),

S5Í.Í!
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OFÍCIO/UNITINS/GRE/N° 1294/2016 (2016/20329/15366) e OFICIO/UNITINS/ GRE/N'
1387/2016 (2016/20329/16079), conforme demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

%

VALOR

36.639.041,00

100,00

131.000,00

0,35

Suplementações

5.882.293,00

16,05

Transposição

1.196.830,00

3,26

Transferênica

13.344.591,00

36,42

TOTAL

42.390.334,00

115,69

Orçamento Inicial
(-) Reduções

Fonte: Anexo 11/opção 2 - SIAFEM- 12/2017

5.5 -EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
DE RECURSOS

Demonstrar o total das despesas correntes e de capital do órgão ou entidade,

para fim de análise do percentual de utilização de recurso destinado a cada categoria
econômica:

CATEGORIA

SALDO

AUTORIZADA

EXECUTADA

Despesas Correntes

40.376.470,00

40.037.181,58

339.288,42

99,15

Despesas de Capital

2.013.864,00

1.245.598,12

768.265,88

61,85

42.390.334,00

41.282.779,70

1.107.554,30

97,38

ECONÔMICA

TOTAL

%

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY - SIAFEM - 12/2017

FONTE DE RECURSOS

AUTORIZADA

EXECUTADA

SALDO

%

0101

Tesouro-Manut.do Desenv. do Ensino-MDE

39.031.140,00

38.929.005,55

102.134,45

99,73

0104

Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar

459.000,00

447.195,00

11.805,00

97,42

0225

Rec. de Convênios com Órgãos Federais

1.664.796,00

744.161,91

920.634,09

44,69

0240

Recursos Próprios

1.235.397,00

1.162.417,24

72.979,76

94,09

42.390.333,00

41.282.779,70

1.107.553,30

97,38

TOTAL
Fonte: Anexo 11/ opção 4 - SIAFEM - 12/2017
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A principal fonte de recurso da Instituição está disposto na Fonte 0101 -

Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE, para custeio e
manutenção da Universidade.

Os recursos de investimentos são provenientes das emendas parlamentares
disponibilizadas 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 2017,
conforme detalhado na análise da ação.

5.6 - EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA
As atribuições da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS foram
desenvolvidas através dos objetivos de 02 (dois) programas de governo, Educação

Tecnológica, Profissional e Superior e Manutenção da Universidade Estadual do Tocantins,
N

i

conforme o Plano Plurianual - PPA 2016/2019.

No Programa de Governo Educação Tecnológica, Profissional e Superior

tem o objetivo de Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial
e a distância, de Produzir ciências básica e aplicada para o desenvolvimento científico,

tecnológico e de inovação dos setores da sociedade Tocantinense, de Promover a formação
acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão, e demais indicadores, metas e

ações, com a entrega de 05 (cinco) tipos de serviços / atividades, demonstrados nas ações
temáticas, inclusive as aquisições de equipamento provenientes das emendas parlamentares.
O Programa de Manutenção da Universidade Estadual do Tocantins é
específico para as despesas com pessoal e de custeios em ações de gestão.

Para esses programas foram autorizados recursos da ordem de R$
42.390.333,00, com execução de 97,38%, ou seja, R$ 41.282.779,70, conforme demonstrado
no relatório de acompanhamento do PPA a seguir:

Diante disso, comprometida com o serviço público de qualidade, esta

Instituição vem cumprindo com as atribuições e responsabilidades, conferidas em
consonância com os recursos que lhe são outorgados, conforme apresentadas a seguir.

108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Caixa Postal 173, Palmas - Tocantins
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Ob etivos

Período: Anual d

MS

Universidade Estadual do Tocantins

___L-.

Órgão:
Universidade Estadual do Tocantins

20330

UNITINS

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

0389

Promover a formação acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão.

Referência:
Ano
2.017

Período

3o Quadrimestre

Análise:

O objetivo proposto está sendo alcançado de maneira satisfatória, tendo em vista a realização das ações
de Extensão, inclusive quanto à articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão que vem se

consolidando. Nessa direção, a Pró-reitoria de Extensão promoveu no decorrer do ano de 2017 diversos
programas, projetos, cursos, eventos e formações envolvendo a comunidade acadêmica e externa,
visando afirmar a extensão como processo acadêmico e fundamental para contribuir com as
transformações sociais. Ressalta-se que referente ao indicador o objetivo foi também exitoso, tendo
superado o percentual previsto.
Assinatura

Çgi^Wr^^- £-i\^Ç\vn

Responsável - Objetivo/Meta/Indicador
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Objetivos
Período: Anual de 2017

UNITilSSi

Universidade Estadual do Tocantins

FLJfc

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

f

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:
0398

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

Referência:
Ano
2.017

Período
3o Quadrimestre

Análise:

O objetivo foi alcançado com êxito, tendo em vista que todos os cursos de graduação da modalidade
presencial e a distância foram mantidos e que foi realizada a ampliação da oferta de vagas. Com o
objetivo de manter a eficiência dos gastos públicos, foram ofertadas vagas de transferência externa
permitindo que as vagas ociosas fossem ocupadas e que mais alunos tivessem acesso ao ensino publico,
gratuito e de qualidade ofertado pela Unitins. 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.
Assinatura

Responsa

bjetivo/Meta/Indicador

Leowar a Maurício Lusfosa
Diretora de Adm. Acadêmica
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Objetivos
Período: Anual dP_,2Q17

UNITINS

FI.12

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

Programa:
Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:
0403

Produzir pesquisas aplicadas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade
tocantinense.

Referência:
Ano

Período

2.017

3o Quadrimestre

Análise:

O objetivo foi alcançado com êxito, tendo em vista que as metas foram alcançadas e/ou superadas,
salienta-se que a maior parte das atividades foram desenvolvida com recursos de convênio e parceria.
As atividades de pesquisa e ensino agregam valor à economia e à sociedade, além de fortalecer o
desenvolvimento do setor primário do estado do Tocantins.

Assinatura

Responsável- OJ

ta Indicador

fttoesfOF

/
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Indicadores
Período: Anual de 2017

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
Universidade Estadual do Tocantins

20.330

UNITINS

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:
Enunciado

Promover a formação acadêmicoprofissional por meio das atividades de

Medida

Sigla

Porcentagem

%

extensão.
Indicador:

Denominação
Apuração de atividades de

Definição
Medir a evolução das

extensão realizadas.

atividades de extensão.

Fórmula
Fonte

Disponibilização Total de atividades de extensão a serem
realizadas / total de atividades existentes X
100

idices

Desejado
12,00

Atual

5,00

Polaridade
Maior Melhor

Apuração
Ano

Período

2017

3o Quadrimestre

Apurado
9,00

Data

% Desejado

09/02/2018

75

Análise:

O indicador está sendo alcançado com sucesso, tendo em vista que no período foram institucionalizadas e
realizadas 9 ações de extensão, o que corresponde 75% do índice desejado, demonstrando o trabalho
empreendido pela Pró-reitoria de Extensão no sentido de afirmar a extensão universitária como parte da
formação acadêmica e fundamental para contribuir com as transformações sociais.
Para chegarmos ao percentual de 75% dividimos o total de ações de extensão realizadas (9) / total de ações
planejadas (12) X 100

multiplicamos por 100 considerando que o indicador é medido em porcentagem.
Assinatura

Idu^M-hf*

*uun/

Responsável - Objetivo/Meta/Indicador
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Indicadores

Período: Anual de 2017

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

20.330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

n

Objetivo:
Enunciado

Produzir pesquisas aplicadas para o
desenvolvimento científico, tecnológico e
de inovação dos setores da sociedade

Medida

Sigla

Unidade

un

tocantinense.

Indicador:

Denominação
Produção de Pesquisa

Mensurar as atividades de

Definição

Científica

Pesquisa

Fonte

Disponibilização

Fórmula

Total de Pesquisas realizadas / total de pesquisas
a serem realizadas X 100

índices

Desejado
14,00

Atual

10,00

Polaridade
Maior Melhor

Apuração
Ano
2017

Período

Apurado

Data

% Desejado

3o Quadrimestre

14,00

31/12/2017

100

Análise:

O indicador foi alcançado com êxito, tendo em vista que foram realizadas as seguintes atividades de
pesquisa: i) 06 Ensaios de melhoramento genético para obtenção de linhagens de arroz irrigado, sendo
executado 03 por ano; ii) 04 Ensaios de melhoramento genético obtenção de variedades de feijão-caupí,
sendo executado 03 por ano; iii) 02 experimentos de nutrição e adubação com a cultura do milho; iv) 01
Experimento de nutrição e adubação com pastagem de Marandú; v) 01 Experimento de nutrição e adubação
com a cultura de soja.

De acordo com as informações acima citada, neste biênio (2016/2017), desenvolvemos 14 atividades de

pesquisas. Portanto, as pesquisas realizadas (14), atingimos a meta em 100% prevista para o quadrienio que
era de 14 pesquisas a serem realizadas conforme a formula ((TPR / TPSR)/100) em que: TPR=Total de
pesquisas realizadas; e TPSR = Total de Pesquisas a Serem Realizadas. Portanto, (14/14)xl00= 100% das
pesquisas previstas no quadrienio (2016-2019), e seguramente, vamos superar o Total de Pesquisa Esperada.

Assinatura

c
Nilm í_4_
cfckfck
Responsável - Objetivo/Met
Fabíoía Sanctini Braga
Dirntnrn rin BÉi Graduação
PortAlnitins/GRE/No374/2016
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Indicadores

Período: Anual de 2017

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20.330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:
Enunciado

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

Medida

Sigla

Unidade

un

distância.
Indicador:
Fórmula

Denominação Definição
Oferta de
Manter e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade
cursos de
presencial em observância aos padrões de qualidade estabelecidos pelo
raduação
MEC e as demandas regionais.

Disponibilização

Fonte

Somatório
do índice
atual + o

índice

£

ofertado

índices
Atual

Desejado

Polaridade

18,00

22,00

Maior Melhor

Apuração
Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Apurado

Data

% Desejado

18,00

31/12/2017

81,82

Análise:

O indicador está sendo alcançado com sucesso, tendo em vista que no período foi garantida a continuidade
dos cursos de graduação e a oferta de novas vagas, garantindo a prestação de serviço educacional público,
gratuito e de qualidade, conforme planejado.
Como esclarecimento sobre o indicador, observa-se que o índice atual é de 18 cursos de graduação ofertados
pela Unitins e a expectativa é de se atingir a oferta de 22 cursos. Porém, mesmo não sendo realizada a oferta
ie novos cursos, a Universidade garantiu a continuidade da oferta daqueles existentes, por meio da abertura
de novas turmas e vagas, objetivando garantir a continuidade da prestação de serviço educacional público,
gratuito e de qualidade.

Assinatura

E&Jn

Responsável - Objetivo/Meta/Indicador

'^m jjgina Teixeira_a Rocha
Diretora de EAD

•ofUnitins/GRE N° 374/2016
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Período: Anual do-3Q4X.

UNITINS

FI.JU.

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

€L

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Promover a formação acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão.
Meta:

Região

Descrição
Ampliar em 70%as atividades de Extensão.

Estadual

Referência
2016-2019

70,00

Unidade

Porcentagem

Sigla
%

Ano
2017

Período

Execução Acumulada

% Execução Acumulada

3o Quadrimestre

50,00

71,42

análise:

A meta está sendo alcançada com êxito, considerando o cumprimento de 9 ações no exercício de 2017, o que
representa 75% da meta física inicialmente proposta por está Pró-Reitoria de Extensão. A concretude das

ações propiciou melhoria do ensino para os docentes e discentes na articulação com a sociedade tocantinense,
sobretudo aquelas localizadas nos câmpus de Palmas, Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis, destacandose os seguintes benefícios alcançados: aprovação da Política de Extensão e da Instrução Normativa sobre
procedimentos para institucionalização das ações de extensão na Unitins; ampliação do número de vagas de
campo de estágio não obrigatório, realização da II Mostra de Extensão Balaio dos Saberes; formação de
professores na área dos direitos humanos, apoio aos agricultores familiares no entorno de Palmas, formação
de conselheiros tutelares e de direitos da criança e do adolescente, fortalecimento das alianças com as
comunidades, sobretudo as mais vulneráveis, assim como com a sociedade civil, reverberando a função social
da universidade.

Assim, no âmbito da gestão foram realizadas as seguintes ações:

rrojeto Subsídios para a Construção de Política de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção ao Adolescente Trabalhador

Este projeto teve início em 2015 e é realizado por meio do Observatório Estadual da Criança e do
Adolescente da Unitins - OECA. Tem como objetivo mobilizar e apoiar municípios do Estado do Tocantins
para a construção de uma política de prevenção e erradicação do trabalho infantil e prevenção ao adolescente
trabalhador. Suas atividades contemplam 69 municípios do Estado do Tocantins.
Projeto Apoio para Desenvolvimento de Suporte e Plataforma Tecnológica do Ruraltins - RURALTER
O Projeto Ruralter está sendo realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins Ruraltins, tem como objetivo propiciar a intervenção prática a estudantes da IES por meio do
desenvolvimento de tecnologias que irão contribuir para a formação profissional e cidadã dos mesmos, bem
como colaborar para a melhoria das ações do Ruraltins junto às comunidades do campo. O projeto também
prevê a ampliação e desenvolvimento do Sistema de Informação dos Serviços da Assistência Técnica e
Extensão Rural - RURATER, e suporte em rede tecnológica e de computadores no âmbito do Ruraltins. Tem
como público alvo técnicos do Ruraltins, produtores e agricultores do estado do Tocantins, aproximadamente
506 pessoas serão beneficiadas diretamente pelo projeto.
Em junho de 2017 foi firmado o Termo de Cooperação Técnica entre a Unitins e o Ruraltins para o
desenvolvimento do referido Projeto. Em seguida foi lançado Edital para selecionar acadêmicos (as) para
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_objetivos_regionalizadas/
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atuar no projeto, sendo selecionados 5 (cinco) estudantes da IES para desenvolver estágio não obrigatório no
setor de Tecnologia de Informação do Ruraltins, iniciando suas atividades em outubro corrente ano.
Projeto IRPF - Declarando com sucesso

O projeto de Extensão "IRPF - Declarando com Sucesso", surgiu a partir da proposta do Curso de IG
Contábeis de Augustinópolis integrado ao Programa Casa Práxis. Teve sua Ia edição realizada em 2016 com o
intuito de prestar orientações sobre as obrigatoriedades da declaração do imposto de Renda de Pessoa Física

(DIRPF). O projeto busca a inserção da prática no curso de graduação e, sobretudo, atender às necessidades
da sociedade que tem dificuldades com a declaração anual do imposto de renda. Em setembro de 2017 foi
realizada a 2a edição do projeto com foco na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR). As atividades contribuíram sobremaneira para a ampliação da prática contábil dos (as) acadêmicos e
possibilitou aos produtores rurais assistência especializada e gratuita na declaração e emissão do imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural. Foram envolvidos 64 estudantes e 10 docentes do curso de Ciências
Contábeis na execução do projeto. A ação propiciou 53 atendimentos, tendo como público alvo: produtores

rurais, mulheres chefe de famílias e pessoas de comunidades tradicionais que residem no município de

Augustinópolis e em seu entorno.

Projeto Centro de Ensino de Línguas Portuguesa e Espanhola

O Centro de Ensino de Línguas Portuguesa e Espanhola é uma iniciativa dos cursos de Letras e Pedagogia do
Câmpus de Araguatins e se configura em um espaço de apoio gratuito a alunos (as) de escolas púbicas. Sua Ia
edição foi realizada em 2016, e devido a seus resultados positivos, teve continuidade em 2017. As atividades
visam promover o aprendizado dos (as) alunos (as) em temas específicos ao vestibular, oportunizando
maiores chances de aprovação no ENEM e assim garantir seu acesso ao ensino superior. Destaca-se que
desde o início do projeto, houve melhora no desempenho dos (as) alunos (as) no ENEM e vestibular, bem
como a ampliação e o envolvimento dos (as) acadêmicos (as) que participam do projeto como extensionistas
voluntários (as). O curso tem caráter interdisciplinar e as aulas foram realizadas contemplando turmas da 3a
série do Ensino Médio do Centro de Ensino Médio Professora Antonina Milhomem, sendo beneficiados
aproximadamente 40 estudantes.

Projeto Pré-vestibular Solidário

O projeto Pré-vestibular Solidário é desenvolvido no Câmpus de Augustinópolis, em sua segunda edição,

propiciou a preparação de 30 estudantes do ensino médio para realização do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, bem como vestibulares diversos. No período que compreende fevereiro a novembro de
2017 foram realizadas as seguintes atividades: divulgação das vagas para monitoria aos acadêmicos da IES;
seleção dos (as) acadêmicos (as) monitores (as) do projeto; realização de oficina de alinhamento conceituai e

!

metodológico com os (as) monitores (as) do Projeto; realização dos cursos preparatórios, os quais

conteceram com periodicidade durante todo o ano letivo e aplicação de simulados com foco no vestibular e

ENEM.

Projeto A voz da Rua: Diagnóstico Urbano Participativo

O projeto "A voz da Rua", vinculado aos cursos de Serviço Social e Direito da Unitins em Palmas, tem como
objetivo realizar diagnósticos urbanos participativos em 04 (quatro) regiões do município de Palmas, a saber:

1306 Sul, Ocupação Pinheirinho Vive, Santa Barbara e Irmã Dulce, sendo as comunidades destes bairros o

público alvo do projeto. O Diagnóstico Urbano Participativo pretende identificar os principais problemas
sociais vivenciados pelos (as) moradores (as) das regiões mencionadas, bem como subsidiar o poder público
na implantação de políticas públicas que atendam as necessidades dessas comunidades. Participam do projeto
acadêmicos da Unitins e de outras IES, propiciando uma relação entre a teoria aprendida em sala de aula e a
prática, assim como também o exercício da cidadania. Participam do projeto 14 (catorze) estudantes que se

encontram entre os cursos de Direito, Serviço Social e Engenharia Agronômica, abrangendo outras
instituições de ensino superior.

Projeto Universidade em Ação

O projeto Universidade em Ação está sendo desenvolvido no Câmpus de Augustinópolis, tendo como
objetivo realizar formações sobre educação financeira com estudantes das seguintes escolas públicas: Escola

Estadual Manoel Vicente de Sousa e Escola Estadual Sampaio. As ações desenvolvidas visam contribuir com
a aprendizagem dos (as) discente(s) de Ciências Contábeis. O público alvo são estudantes do ensino médio
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_objetivos_regionalizadas/
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(Io ao 3o ano) de escolas públicas de Augustinópolis. O projeto teve início em 27 de maio de 2017 e já foram
realizadas as seguintes atividades: seleção de discentes para compor a equipe do projeto, a partir do edital
PROEX 06/2017; capacitações com equipe do projeto para alinhamento conceituai, com carga horária de 04
(quatro) horas, abordando os seguintes temas: Educação Financeira, Orçamento Familiar, Orçamento Pessoal,
Finanças Pessoais e Economia Sustentável; realização de palestras pelos (as) discentes nas escolas
selecionadas: Escola Estadual Sampaio (31/10) e Escola Estadual Manoel Vicente de Sousa CH/fcflTHS
Participaram ao todo 230 estudantes.

Projeto Liga Acadêmica do Mercado Financeiro

O projeto "Liga Acadêmica do Mercado financeiro'" tem como principal objetivo aprofundar os
conhecimentos acerca do tema Mercado Financeiro com discentes do 3o, 5o e 7o período do curso de Ciências
Contábeis da Unitins em Augustinópolis, para que posteriormente estes possam aplicar os conhecimentos
adquiridos junto à comunidade em que estão inseridos. Para tanto no período de março a junho de 2017 foram
realizadas as seguintes atividades: palestras sobre a temática mercado financeiro; oficinas e orientação aos
discentes visando à elaboração de artigos sobre o tema. O projeto contou com a participação de 33 discentes,
2 docentes e 5 palestrantes externos. Ao todo, aproximadamente 500 pessoas foram beneficiadas com o

projeto.

Projeto "Interação Empresa Escola"

Este projeto está em sua segunda edição, sendo desenvolvido no Câmpus de Augustinópolis, tendo como
objetivo incentivar práticas acadêmicas em empresas daquele município. As principais atividades realizadas
em 2017 foram: seleção de discentes entre o 4o e 7o período do curso, para atuarem no projeto; reuniões de
discussão e planejamento da equipe (fevereiro a dezembro); capacitação dos discentes colaboradores; oficinas
com a comunidade, entre os meses de março a maio. Por meio das atividades do projeto, foi possível alcançar
um total de 95% das empresas ativas no município de Augustinópolis, sanando dúvidas relacionadas à
contabilidade para empresas e empreendedores (as).

Projeto Guardiões: um minuto vale uma vida

O projeto "Guardiões: um minuto vale uma vida", tem como principal objetivo promover treinamento de
policiais militares do 9o Batalhão de Polícia Militar de Augustinópolis para atuação adequada em situações de
urgência/emergência. O projeto foi proposto por discentes e docentes do curso de enfermagem da Unitins e
visa qualificar os policiais militares, por meio de capacitação técnico-científica para a identificação,
abordagem e conduta durante as situações de urgência/emergência ocorridas em ocorrências policiais. No
período que compreende agosto a outubro de 2017 foram realizadas 02 capacitações para discentes do projeto
e 2 capacitações para policiais militares. Participaram das capacitações 102 policiais militares do 9o Batalhão
de Polícia Militar - 9o BPM de Augustinópolis e 38 acadêmicos (as) regularmente matriculados/as no 6o
período do Curso de Enfermagem.

Projeto Contribuição da Acupuntura Associada a Curativos no Processo de Cicatrização de Lesões de
Pacientes Acamados

Este projeto é uma iniciativa de docentes e discentes do Curso de Enfermagem do Câmpus de
Augustinópolis, e tem como objetivo verificar a eficácia do uso de acupuntura no processo de cicatrização de
lesões em pacientes acamados. Pretende também promover a disseminação de conhecimentos sobre avaliação
e aplicação de técnicas adequadas a lesões diversas, bem como ofertar capacitação de acupuntura auricular
aos acadêmicos do curso de enfermagem e aos docentes envolvidos. Este projeto tem como público alvo
pacientes acamados do município de Augustinópolis. Atualmente, a equipe do projeto acompanha 06
pacientes acamados da área de abrangência do Bairro São Pedro. Destaca-se que o projeto conta com a

parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Augustinópolis que disponibiliza o material utilizado para as
intervenções.

Projeto Fortalecimento da Cadeia do Biodiesel no Tocantins

Oprojeto é realizado em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura - SEAGRO, e tem como principal
objetivo ampliar e qualificar a cadeia de produção do biodiesel no estado do Tocantins, por meio de
capacitações técnicas, instalação de unidades de produção para pesquisas de oleaginosas e realização de um
seminário estadual sobre o Programa Nacional de Produção e uso de Biodiesel. Tem como público alvo
agricultores familiares, extensionistas rurais, empresas e instituições ligadas a cadeia produtiva do Biodisel.
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_objetivos_regionalizadas/
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No período de 13 a 15 de setembro foi realizada a capacitação de técnicos (as) regionais e municipais em
cadeias produtivas de oleaginosas com foco na agricultura familiar em Santa Rosa do Tocantins. E, no
período de 07 a 09 de dezembro foram realizadas articulações para instalação de unidades demonstrativas nos
municípios de Santa Rosa, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré. Até o momento, foram capacitai fy\$ff |\|$
técnicos regionais quanto à cadeia produtiva de oleaginosas.

flJc

Projeto Monitoramento Agrometeorológico, Previsão de Tempo e Clima para o Estado do Tocant] ns. Q[
O projeto está em execução desde outubro de 2017, e tem como objetivo manter de forma contínua o
monitoramento agrometeorológico no estado do Tocantins, gerando e fornecendo informações que cheguem a
tempo e de uso efetivo pela sociedade. Também são monitoradas a probabilidade de ocorrência de eventos
meteorológicos extremos (tempestades severas, cheias, inundações, seca e estiagens) e seus impactos na área
agrícola, com o intuito de alertar sobre eventos que venham trazer prejuízos aos agricultores (épocas de
plantio, adubação, aplicação de fertilizantes e colheita) e perigo à população que mora perto das barragens e
reservatórios. O público alvo do projeto são setores diversos da agropecuária e sociedade civil, tendo
abrangência para os 139 municípios do estado do Tocantins. A divulgação das informações é feita por meio
de boletins divulgados no portal da UNITINS, e de responsabilidade do NEMET/RH - Núcleo Estadual de
Meteorologia e Recursos Hídricos da Unitins.
Projeto UNIESCOLA: Formando Futuros Socorristas

Este projeto está em sua 2a edição e tem como principal objetivo a promoção e prevenção à saúde através da
orientação aos alunos (as) do Io ano do ensino médio de Colégio Estadual Manoel Vicente de Sousa

(CEMVS) na cidade de Augustinópolis. É focado nas condutas de primeiros socorros e medidas imediatas

diante dos casos mais comuns de emergências em acidentes e maus súbitos. Ao todo participaram 139
pessoas, sendo 2 docentes, 32 discentes e 105 alunos do CEMVS.

Programa Escola de Línguas

A Escola de Línguas tem como objetivo oportunizar um ensino de qualidade nas modalidades
presencial e de educação a distância (EaD) dos cursos de línguas estrangeiras e de libras básico junto
aos Câmpus de Palmas, Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis/TO. Tem como público alvo docentes,
discentes, técnicos administrativos da Unitins e comunidade externa.

Em 2017 foram realizados os seguintes cursos:

02 Cursos Instrumental sendo 01 de Inglês e 01 de Espanhol Modalidade Presencial): visando prover
subsídios gramaticais introdutórios da língua Inglesa e espanhola, sendo ofertado na modalidade presencial
para o Câmpus de Palmas. Os cursos foram desenhados especialmente para atender as demandas referentes à
realização de concursos, proficiência lingüística, bem como para quem aspira melhorar o seu conhecimento
io idioma inglês e espanhol, especialmente dos itens gramaticais e lexicais. Foram contempladas 40 pessoas

nos dois cursos, ambos com carga horária de 40 horas cada.

02 Cursos Básico de LIBRAS (modalidade presencial): cujo objetivo foi prover subsídios gramaticais

introdutórios da Língua Brasileira de Sinais com carga horária de 40 horas cada, sendo ofertado na
modalidade presencial para o Câmpus de Palmas. O curso foi desenhado especialmente para atender as
demandas referentes à inclusão, proporcionando aos alunos (as) o conhecimento de uma nova língua natural
de modalidade gestual, a fim de gerar competências comunicativas que valorizam a educação e a cultura das
pessoas com deficiência. Foram beneficiadas com os dois cursos 62 pessoas.

01 Curso Básico de LIBRAS (modalidade EADV cujo objetivo foi prover subsídios gramaticais introdutórios

da Língua Brasileira de Sinais com carga horária de 40 horas. O curso foi desenhado na modalidade de

Educação à Distância especialmente para atender as demandas referentes à inclusão para a comunidade
acadêmica de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. Foram beneficiadas com o curso 40 pessoas
01 Curso Instrumental de Inglês (modalidade EAD): visando prover subsídios gramaticais introdutórios da
língua Inglesa. O curso foi desenhado na modalidade de Educação à Distância para atender as demandas
referentes à realização de concursos, proficiência lingüística, bem como para quem aspira melhorar o seu
conhecimento no idioma inglês e espanhol, especialmente dos itens gramaticais e lexicais. Sendo ofertado
para a comunidade acadêmica de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis, beneficiando 40 pessoas.
No total o programa beneficiou 182 (cento e oitenta e duas) pessoas.
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4/17

09/02/2018

Metasdo Objetivo Regionalizadas

I Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão

O I Colóquio Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão foi realizado no dia 14 de junho de 2017, no

Câmpus Graciosa em Palmas, e teve como objetivo promover o debate com a comunidade acadêmica, de

forma contextualizada, acerca do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, no âmbito
universitário. O evento teve como público alvo: docentes, discentes, técnico-administrativos c^JpJJfHf |S

aproximadamente 64 (sessenta e quatro) pessoas.

fa*

II Mostra de Extensão Balaio dos Saberes

A Mostra de Extensão Balaio dos Saberes é promovida anualmente pela PROEX, com o objetivo de divulgar

e fortalecer o papel da Extensão Universitária da UNITINS. Em 2017, o evento foi realizado nos dias 22 e 23

de novembro, com o tema Comunicação, Cultura e Assistência Estudantil. O evento teve como propósito

visibilizar a extensão na Unitins, envolvendo diversos setores da sociedade e a academia em temas

desafiadores para a Universidade, a exemplo da cultura e assuntos estudantis. Também representou um marco
de avanço e conquista da extensão enquanto processo comunicativo, emancipador, educativo, cultural e
fundamental para os diversos saberes. O evento contou com aproximadamente 200 pessoas entre docentes,
discentes, alunos de escolas públicas de Palmas e demais pessoas da comunidade externa.
Ação de articulação com a comunidade quilombola da Barra do Aroeira

Desde 2016, a Unitins tem realizado aproximação com a comunidade quilombola da Barra do Aroeira,
'ocalizada no município de Santa Tereza do Tocantins. Em 2017 foram realizadas 3 (três) reuniões visando
aproximações com a comunidade e 3 (três) visitas em que foram discutidas as demandas prioritárias da
comunidade, tais como falta de água, desmatamento em áreas de preservação, represamentos clandestinos nos

córregos da região, e a degradação que está colocando em risco a manutenção das nascentes e o equilíbrio

ambiental. Participaram das reuniões aproximadamente 65 pessoas da comunidade.
Semana Acadêmica

Conforme previsto no calendário acadêmico, a Pró-reitoria de Graduação e a Pró-reitoria de Extensão
realizam anualmente a Semana Acadêmica, tendo como objetivo a integração entre práticas de ensino,
pesquisa e extensão, e, ainda, incentivar a pesquisa científica para o desenvolvimento da cultura, da criação e

inovação. O evento tem como público alvo os discentes, docentes, técnicos administrativos da Unitins e
comunidade externa. No período que compreende os dias 24 a 27/10 e 20 a 22/11 foram realizadas:

VII Semana Acadêmica do Câmnus de Palmas, com o tema Justiça, Inovação e Contemporaneidade.

Participaram do evento aproximadamente 267 pessoas.

IV Semana Acadêmica de Araguatins, com o tema Educação Empreendedora: Fortalecendo a prática

docente e discente. Participaram aproximadamente 200 pessoas.

Semana acadêmica de Dianópolis, com o tema Ciência e Tecnologia em Prol do Conhecimento Humano.

Participaram aproximadamente 215 pessoas.
II Empreebico - Empreendedores do Bico

Oevento aconteceu no dia 16/11/2017 com o objetivo de debater as idéias de empreendimentos inovadores na
gestão contábil, com foco no planejamento municipal voltado aos acadêmicos e profissionais interessados.

Este evento é uma iniciativa do Curso de Ciências Contábeis do câmpus de Augustinópolis integrado à
programação da Casa Práxis. Teve como público alvo discentes, docentes e comunidade externa,

aproximadamente 102 pessoas participaram.
III Jornada de Enfermagem da Unitins

A III Jornada de Enfermagem da Unitins - Câmpus de Araguatins aconteceu nos dias 30 e 31 de maio,
contando com palestras, debates e oficinas. Ajornada de Enfermagem tem como finalidade proporcionar um
espaço ampliado para discussão sobre as principais práticas de enfermagem nos serviços intra-hospitalares e
as dificuldades encontradas no desenvolvimento destas. Participaram da ação: acadêmicos da Unitins,
usuários (as) do sistema de saúde edemais pessoas da comunidade externa, totalizando 126 pessoas.
Oficina de Aproveitamento de Alimentos no Encontro de Cultura em Lajeado/TO
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_objetivos_regionalizadas/
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No dia 21 de outubro, foi realizada uma oficina no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS em

Lajeado/TO. A atividade consistiu na realização de uma oficina junto às associadas da Associação de
Mulheres Artesãs e Empreendedoras - AMAE. Durante a atividade foram abordados os seguintes temas: boas
práticas na manipulação de alimentos, aproveitamento integral dos alimentos, segurança alimentar e
nutricional sustentável. Para o preparo da alimentação as artesãs utilizaram a cozinha do CRAS, ta
mm
suco de abóbora, tapioca colorida, bolo de beterraba e soja, farofa nutritiva, etc.
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E CULTURA

rJléí

£L

A assistência estudantil consiste na construção de estratégias no âmbito da Universidade para garantir o

acesso, a permanência e conclusão do curso superior, com condições dignas e respeitosas, para melhoria do
desempenho acadêmico e da qualidade de vida, entendida como parte do processo educativo, associado à
pesquisa, ensino e extensão. Sentido atribuído também a cultura que, para além disso, é um campo de
oportunidades para se produzir e compartilhar saberes em diferentes níveis de aprendizagem, possibilitando o
desenvolvimento acadêmico com vistas ao respeito e sua valorização.
Estágio Não Obrigatório

O estágio não obrigatório é uma atividade educativa de natureza opcional, e visa a articulação da teoria com a
prática, como instrumento de integração, por meio da vivência de situações reais de trabalho, aperfeiçoando o
conhecimento técnico, cultural, científico e o relacionamento interpessoal humanizado. O estágio não
obrigatório foi fortalecido e intensificado como uma estratégia para permanência estudantil.
Bm

2017 foram 60 novos estudantes encaminhados para campo de estágio não obrigatório; acompanhamento
sistemático de 120 acadêmicos (as) em campos de estágio não obrigatório, incluindo os que iniciaram em
2016; celebração de 08 (cinco) novos convênios de estágio, firmando parcerias com a Justiça Federal Ia
instância, Secretaria Estadual da Fazenda, IEL Maranhão, a COAPA - Cooperativa Agroindustrial do
Tocantins, a UNILAR LTDA - ME, a Valduga & Franco Advogados Associados, a Dixbpo Outsourcing &
Tecnologia Aplicada e a Prefeitura Municipal de Dianópolis, possibilitando assim novas oportunidades de

estágio para os (as) acadêmicos (as) da Unitins; realização de campanha de promoção e divulgação do estágio
não obrigatório; acompanhamento administrativo por meio de atendimentos e orientações as concedentes e
estagiários (as); mobilização dos acadêmicos (as) para regularização da documentação de estágio; produção
de materiais de divulgação como: Manual de procedimentos e orientações, banner e flayers; visitas aos
campos de estágio não obrigatório, que até o momento contemplou 04 concedentes; organização dos Termos
de Convênio de Estágio Não Obrigatório; intensificação, acompanhamento e monitoramento do estágio não
obrigatório por meio da atualização dos instrumentos de avaliação e criação de uma nova ferramenta de
controle. Além disso, a Unitins foi premiada em Io lugar no Prêmio IEL, com as Melhores Práticas de
Estágio do ano de 2017.
Fortalecimento Estudantil

O fortalecimento estudantil tem como objetivo a inclusão e participação qualificada dos (as) estudantes nos
debates e deliberações no âmbito da Universidade, fomentando e fortalecendo as ações de assistência
estudantil. Nesse sentido, em 2017 foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Escuta e diálogo com acadêmicos (as), cujo objetivo é ser um espaço de aproximação com os (as) acadêmicos
(as) desta IES para apreender suas demandas, proposições e apontamentos. Foram realizados 12 encontros no

Câmpus de Palmas, entre abril e dezembro, onde participaram 39 acadêmicos (as). Nos Câmpus de
Araguatins, de Augustinópolis e de Dianópolis, em 03, 04 e 19 de outubro, respectivamente, foram realizados
03 encontros onde participaram ao todo 25 acadêmicos (as).

Formação Política Acadêmica com Centros Acadêmicos - CA's e representantes de turma, com intuito de
fortalecer e potencializar o movimento estudantil da IES. A atividade aconteceu no dia 12 de maio, no
Câmpus Graciosa, e teve como tema "Participação Social no âmbito da Universidade". Estiveram presentes
12 acadêmicos/as dos CA's e representantes de turmas.
Fórum de Assistência Estudantil, com objetivo de construir a Política de Assistência Estudantil da Unitins, foi
realizado em duas etapas. A primeira etapa foi o Fórum Local de Assistência Estudantil, realizado em cada

um dos Câmpus da IES, em novembro de 2017, visando que a definição de princípios norteadores, as
diretrizes e as principais ações que os/as estudantes consideram importantes para superação dos obstáculos
que os impedem de permanecer na universidade e ter bom desempenho acadêmico. A segunda etapa,
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_objetivos_regionalizadas/
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consistiu na realização do Fórum Estadual de Assistência Estudantil, em Palmas, durante a II Mostra de

Extensão Balaio dos Saberes, no dia 23 de novembro de 2017, com a finalidade de apresentar, acresbej^F.-^

pactuar as ações para compor Política de Assistência Estudantil da IES. Participam desse processo igpaJfe
200 acadêmicos (as).

"~ ~

Sistematização do perfil socioeconômico dos/as acadêmicos/as. a finalidade da atividade foi tabular ki mm
levantados por meio dos questionários elaborados e aplicados aos estudantes do Câmpus Palmas. A tabulação
revelou o perfil dos (as) acadêmicos da UNTINS, orientando para as ações necessárias referentes à política de
Assistência Estudantil e outras.

Articulação com parceiros, objetivando possibilitar meios para melhorar a qualidade de vida dos

acadêmicos/as da Unitins foram realizadas diversas ações: diálogos com parceiros para viabilizar o acesso à

moradia, transporte e alimentação (Casa do Estudante, Poder Executivo Municipal e Universidade Federal do
Tocantins - UFT); realização de 03 reuniões com a rede de saúde mental do município de Palmas; elaboração
de um projeto de pesquisa e extensão com objetivo de fomentar a temática sobre saúde mental na IES; roda
de conversa sobre gênero e participação social.
Cultura, Integração e Esporte

A cultura, integração e esporte são ações desenvolvidas para promover o fortalecimento de vínculos, o
respeito às diversidades, o compartilhamento dos saberes, a qualidade de vida e a inclusão social no âmbito
da Universidade. Deste modo foram desenvolvidas em 2017 as seguintes ações:

CalourAção. o evento foi realizado no dia 24 de fevereiro e é destinado aos acadêmicos (as), matriculados/as
nos 04 (quatro) Câmpus Universitários, situados nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e
Palmas, com o objetivo de acolher, ampliar a participação, integração, e proporcionar aos novos estudantes
atividades que vislumbrem não só o cotidiano do Curso que escolheu, mas também o cotidiano universitário.
A atividade foi realizada nos Câmpus no mês de fevereiro tendo como tema central "A universidade e a
participação do acadêmico à luz da democracia". As programações contaram com atividades de acolhimento
e integração. Participaram aproximadamente 1.000 acadêmicos/as.

Caipiritins. é a festa junina da Unitins que aconteceu no dia 14 de junho com o objetivo de dar visibilidade e
fomentar a expressão cultural no ambiente da Universidade, bem como promover a integração entre a
comunidade acadêmica. A festa junina já é tradição no Estado.. Em Palmas, este evento contou com presença

de cerca de 500 pessoas. O Caipiritins também aconteceu no Câmpus de Augustinópolis, na mesma data, com
participação de toda a comunidade acadêmica.

Jogos Internos da Unitins (Jiuni). esse evento tem como finalidade promover a integração entre a comunidade
acadêmica dos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, por meio de atividades de
1formação profissional e desportivas, além de proporcionar o desenvolvimento integral e incentivo à prática de
atividades físicas. O Jiuni aconteceu em duas Etapas: Etapa Local, em cada Câmpus da IES entre os dias 13 a
28 de maio, ao todo 803 pessoas participaram, entre discentes, docentes, técnicos administrativos da Unitins e
comunidade externa. E Etapa Estadual, que foi sediada pelo Câmpus de Augustinópolis, nos dias 05 e 06 de
outubro, proporcionando a integração entre todos os Câmpus da IES. Participaram desta segunda etapa os
acadêmicos (as) e servidores da instituição classificados nas etapas locais de seus respectivos Câmpus. Foram
inscritos no evento 154 atletas nas modalidades de futsal masculino/feminino, vôlei masculino/feminino,

handebol masculino/feminino, xadrez e truco (misto) além de 267 acadêmicos/as torcedores/as.

Acolhida para o Segundo Semestre (#Partiu 2o Semestre 2017). o evento contou com a participação da
comunidade acadêmica, sendo realizado nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.

Aconteceu no período matutino e noturno. Essa ação surgiu a partir de demanda dos (as) acadêmicos (as)
durante diálogos que aconteceram no Io semestre de 2017. Participaram da atividade aproximadamente 1500
pessoas.

Projeto Unidiversidade. é uma ação de extensão da Untins, que tem como objetivos promover um espaço de
troca, visibilidade e disseminação das múltiplas expressões culturais existentes no Estado do Tocantins, bem
como agregar à comunidade acadêmica da Unitins a diversidade cultural das comunidades locais. Tem como
público alvo docentes, discentes, servidores técnico-administrativos, comunidade local, com ênfase para os
grupos e/ou expressões culturais existentes e comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas). Este
Projeto foi realizado no Câmpus Palmas de forma integrada à programação da II Mostra de Extensão Balaio
dos Saberes, no dia 23 de novembro, e contou com oficinas de Graffite, batucada, e fanzine, além de
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apresentações culturais eroda de conversa sobre acultura eopapel da Universidade com apartidrx^ão.de^
atores de diversas expressões culturais.

PI _____

CERTIFICAÇÃO
_•

AUnitins/Proex implantou em 2016 o Sistema de Certificação Digital (Sistema Eventos), o qual encontra-se
em pleno funcionamento contribuindo sobremaneira para aagilidade dos processos de certificação.
Em 2017, foram emitidos foram emitidos 4.274 certificados referentes às ações de extensão desenvolvidas no
âmbito desta IES.

CÂMARA DE EXTENSÃO

A Câmara de Extensão é uma instância técnica, consultiva e deliberativa do Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão - CONSEPE, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão. Em 2017, a Câmara de Extensão realizou ao

todo 11 (onze) reuniões, contando com o recebimento de 29 (vinte e nove) ações de extensões, deliberou e
aprovou 19 (dezenove) destas.

Assinatura

Responsável - Obietivo/Metà/lndicador
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anual de 2017

Universidade Estadual do Tocantins
Órgão:
20330

Universidade Estadual do Tocantins

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Meta:

Região

Descrição

Estadual

Adquirir equipamentos necessários para revitalizar editora.
Referência

2016-2019

6,00

Unidade
Unidade

Sigla

Ano

un

2017

Período
3o Quadrimestre

Execução Acumulada

% Execução Acumulada

6,00

100

análise:

Ameta do objetivo foi alcançada com êxito, pois adquiriu os 06 (seis) equipamentos e outros móveis e
eletrônicos, partir do exercício financeiro de 2017, visto que, nos anos anteriores não foram disponibilizado
recursos para investimento.

Diante disto, na intenção de atender a revitalização das instalações da editora da Universidade, para melhor
atender as demandas solicitadas com mais eficiência, buscou recurso, através das emendas parlamentares,

para obtenção de móveis eequipamento necessários para realizar da primeira fase de estruturação da editora
com a aquisição de mobiliário, sendo: 06 mesas, 03 armários, 05 gaveteiros, 02 estantes e 14 poltronas, 05
computadores específicos, 01 data show, 06 notebooks e 01 TV 52 polegadas.

Assinatura

KXXC/X)
Objetivo/Meta/Indicador
lpnmalTiMMiirfnnl.iistosa
Diretora de Adm. Acadêmica
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anu

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Meta:

Região

Descrição
Adquirir livros, revistas e jornais por meio físico e digital.

Estadual

Referência
2016-2019

Unidade

Sigla

Ano

8.500,00

Unidade

un

2017

Período
3o Quadrimestre

Execução Acumulada

% Execução Acumulada

7.607,00

89,49

análise:

A meta do objetivo foi alcançada, conforme informado no ano anterior, tendo em vista a aquisição de 7.607
livros didáticos para suprir a biblioteca universitária distribuídos nos câmpus de Palmas, Augustinópolis,
Dianópolis e Araguatins.
Com o propósito de contribuir com o ensino aprendizagem dos alunos, a Universidade adquiriu 29.304
apostilas para atender os cursos de graudação, na modalidade a distância, da Universidade Aberta do Brasil UAB.

Para o próximo ano, está tramitando a aquisição de 160 livros e assinatura de anuidade de revista virtual,
para o acesso de todos os acadêmicos do curso de Enfermagem/Câmpus de Augustinópolis.
Assinatura

<yuO
Responsável - Oqjetivo/Meta/Indicador

Lcomara Maurício l.usfnsi
Diretora de Adm. Acadêmica
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anual de 2017

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

FI.-SA

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Meta:

Descrição

Implantar do programa Institucional de bolsas de monitoria e iniciação a docência para apoiar os estudantes dos cursos
de graduação da Unitins.

Região
Estadual

Referência
2016-2019

20,00

Unidade

Porcentagem

Sigla

Ano

Período

Execução Acumulada

2017

3o Quadrimestre

0,00

% Execução Acumulada

Análise:

A meta do objetivo foi alcançada parcialmente, tendo em vista que foi lançado edital com oferta de vagas
para monitoria voluntária no semestre 2018/1. Existe a previsão de recursos para custeio de 31 bolsas de
monitoria e iniciação a docência para o ano de 2018/2019.

Leowara Maurício LüsfÕsã
Diretora de Adm. Acadêmica
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: A m M M

Fl.JUà

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

cL

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Meta:

Descrição
Implantar os laboratórios para os cursos de Enfermagem (Anatomia, Fundamentos de Enfermagem e Multidisciplinar), e
implementar os laboratórios do sistemas de informação (Multimídias) e Laboratórios para outros cursos.

Região
Estadual

Referência
2016-2019

Unidade

Sigla

Ano

Período

Execução Acumulada

% Execução Acumulada

4,00

Unidade

un

2017

3o Quadrimestre

5,00

125

Análise:

A meta do objetivo foi alcançada, tendo em vista a implantação de 03 laboratórios para os câmpus de
Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. Foi mantida a locação do Laboratório de Anatomia e realizada a
locação de 02 salas para o funcionamento de 01 Laboratório Multidisciplinar e 01 Laboratório de Semiologia

e Semiotécnica para o Curso de Enfermagem no Centro Educacional de Cursos Profissionalizantes Santa
Rita. Foram adquiridas lâminas preparadas de: (bactérias, patologia, parasitologia e histologia) para uso nas
aulas práticas do Laboratório Multidisciplinar. Destaca-se que se encontra em tramitação a aquisição de
material permanente e de consumo para estruturação dos laboratórios de Semiologia e Semiotécnica de
Enfermagem (equipamentos permanentes: 01 item de modelo anatômico e 02 itens de materiais

hospitalares), Multidisciplinar (01 geladeira frost free-300 litros); Anatomia, Multidisciplinar e de
Semiologia (material permanente:46 itens de modelos anatômicos, 13 itens de materiais hospitalares e 05
itens de equipamentos laboratoriais); Laboratórios de Anatomia, Multidisciplinar e de Semiologia (182
itens de materiais de consumo hospitalares e laboratoriais). Ressalta-se ainda que, para o ano de 2018, existe
a previsão da aquisição de outros materiais permanentes para os referidos laboratórios de Enfermagem no
Câmpus de Augustinópolis. Ressalva-se que estão sendo ampliados os 02 laboratórios do curso de Sistemas
de Informação, o Laboratório de Práticas para desenvolvimento de Dispositivos (MAC) e o Laboratório
para aulas práticas (Banco de dados e Sistema Operacional), e que está sendo estruturado o laboratório
de aulas práticas para todos os cursos do Câmpus de Palmas. Nesse sentido, estão sendo adquiridos
monitores, teclados, kit desenvolvimento FPGA, kit arduíno, servidores de rede, dentre outros.

Assinatura

(Máaxc^o
Responsável^ Obj 5tivo/Meta/lndicador

Leomara Maurício Lwsfosa
Diretora de Adm. Acadêmica
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anual de 2017

UNITINS
Fl. £3

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

_É

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Meta:

Descrição

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 modalidade presencial. Manter os cursos de graduação a

Região
Estadual

distância programa UAB.
Referência

í

2016-2019

,00

Unidade

Sigla

Ano

Período

Execução Acumulada

Unidade

un

2017

3o Quadrimestre

0.00

% Execução Acumulada

Análise:

A meta do objetivo foi alcançada parcialmente, tendo em vista que foi mantida todas as ofertas de vagas
(anualmente) para os 12 cursos da modalidade presencial, nos câmpus de Araguatins (Letras e Pedagogia),
Augustinópolis (Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem), Dianópolis (Administração, Ciências Contábeis
e Direito) e Palmas (Direito, Eng. Agronômica, Serviço Social e Sistemas de Informação), tendo atualmente
um total de 1.651 alunos regularmente matriculados na modalidade presencial; e mantida a continuidade das
turmas já existentes nos 05 cursos da modalidade à distância (Administração Pública, Computação, Letras,
Matemática e Pedagogia) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil/UAB com 280 alunos
matriculados.

Ressalta-se que não foi realizada a oferta de novos cursos na modalidade à distancia, durante o exercício de

2017, em virtude da necessidade de autorização junto ao Ministério da Educação.
Assinatura

AXUcaX?
Respons

)jetivo/Meta/lndicador

bêomahi Maurício Lustosa
Direto/a de Adm. Acadêmica
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anual de 2017

unitiní;

Universidade Estadual do Tocantins

FLJSl

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

23È

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Meta:

Região

Descrição
Realizar concurso público para efetivação de professores

Estadual

Referência

2016-2019
260,00

Unidade

Sigla

Ano

Período

Execução Acumulada

Unidade

un

2017

3o Quadrimestre

0,00

% Execução Acumulada

Xnálise:

A meta foi realizada parcialmente, tendo em vista que foram constituídas duas comissões de estudo para
realização do Concurso Público. A primeira comissão (Portaria/Unitins/GRE/N. 042/2016), de 05 de
fevereiro de 2016, para levantar o quantitativo necessário de docentes; e a segunda (Portaria/Unitins/GRE/N.
539/2016), 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. A Comissão vigente esta dando prosseguimento aos trabalhos relativos ao concurso com previsão de
realização em 2018.
Assinatura

\)jC^O
Responsável - Objetivo/Meta/Indicador

Leomanf Maurício Lusfosa
Diretuid UtfAdm. Ai:adóiiiim
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TOCANTINS

Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Aniial rip ?,Q1L

UNITINS
Universidade Estadual do Tocantins

Fl.__££

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Produzir pesquisas aplicadas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Meta:

Região

Descrição

Estadual

Manter os Núcleos e Fomentar a Pesquisa Científica e as Ações da Pós Graduação

Referência
2016-2019

Unidade

Sigla

Ano

10,00

Unidade

un

2017

Período
3o Quadrimestre

Execução Acumulada

% Execução Acumulada

5.00

50

Análise:

A meta foi alcançado com êxito, tendo em vista que foram realizadas diversas atividades de pesquisas e pós
graduação a saber:

Quanto a fomento de Pesquisas: i) Manutenção de 54 projetos de pesquisas nas áreas de Ciências Agrárias,
Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e
Lingüística, Letras e Artes; ii) Aprovação de 55 projetos de Iniciação, sendo que 45 das modalidades PIBIC
e PIBITI, sendo 10 desenvolvidos por estudantes voluntários (PIVIC); iii) I Mostra de Pesquisa Científica
nos Câmpus.

Quanto a Manutenção de Núcleos: i) Manutenção do Núcleo de Meteorogia e Recusros Hídricos onde
foram disponibizadas 41 Resenhas Agrometeorológicas: parceria UNITINS/SEAGRO disponíveis na
plataforma ii) Manutenção do Núcleo Tocantinense de Arqueologia - NUTA onde foram realizadas de
atividades de Educação Patrimonial; iii) Manutenção do Núcleo de Desempenho Ambiental em que foram

realizadas expedições científicas à Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (EESGT) para subsidiar a
elaboração de proposta de pesquisa com Manejo Integrado do Fogo (MIF) em Unidades de Conservação
Federal do estado do Tocantins e nas áreas de cerrado rupestre e ambientes de "carrasco" nos municípios de
Palmas, Miracema e Porta Nacional, além da restauração ecológica nas bordas do remanescente de Cerradão
do CCA, onde foram plantadas 470 mudas de 20 espécies arbóreas nativas do bioma Cerrado e da

Implantação de uma unidade agroecológica com espécies com potencial econômico na propriedade rural da
UNITINS no município de MIRANORTE; iv) Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
visando o fortalecimento e desenvolvimento tecnológico do Estado v) Participação da 17a edição da Feira de

Tecnologia Agropecuária do Tocantins (AGROTINS 2017); vi) Realização da II Mostra de Pesquisa de
Arroz Irrigado; vii) realização de 03 cursos de aperfeiçoamento.

Quanto a ações da Pós-graduação: As ações se concentraram principalmente em planejamento para a
definição de propostas de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para o ano de 2018, atingindo
assim a meta prevista comas seguintes atividades: i) Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Gestão Pública e Qualidade no Serviço com 37 alunos; ii) Aprovação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu
em Educação, Sociedade e Violência no Consuni, a ser iniciado em 2018; iii) Elaboração duas (02)
propostas de Curso de Mestrado, sendo uma na área de Ciências Agrárias e outro Interdisciplinar em
Educação, Sociedade e Violência; iv) Reformulação de propostas de cursos em nível de especialização em

"Produção Agrícola em Ambiente Tropical" eeiri "Çxtens|^ural eAgricultura Familiar",

Assinatura

http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_objetivos_regionaiiza
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Metas do Objetivo Regionalizadas
Período: Anual

Universidade Estadual do Tocantins

Órgão:
20330

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

UNITíf

FLflU
AL-

Programa:
1157

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

Objetivo:

Produzir pesquisas aplicadas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Meta:

Região

Descrição
Atender no mínimo 50% das demandas de Pesquisas do Estado

Estadual

Referência

2016-2019

50,00

Unidade

Porcentagem

Sigla

Ano

%

2017

Período
3o Quadrimestre

Execução Acumulada

% Execução Acumulada

30,00

60

Análise:

A meta foi alcançado com êxito, tendo em vista que foram realizadas diversas atividades de pesquisas que
atingiu-se pelo menos 50% das demandas no biênio prevista na meta: i) 06 Ensaios de melhoramento
genético da cultura de arroz irrigado onde foram obtidos 07 linhagens no Ensaios Regional, 60 linhagens do
Ensaio Preliminar, 900 linhagens de Observação; ii) 08 Ensaios de melhoramento genético com a cultura do
feijão-caupí onde foram obtidas 40 linhagens no Ensaio Regional e 02 linhagens selecionadas para
multiplicação e lançamento de novas variedades; iii) 02 experimentos de nutrição e adubação com a cultura
do milho avaliando fontes e doses de nitrogênio e fósforo; iv) 01 Experimento de nutrição e adubação com
pastagem de Marandú avaliando fontes e doses de fósforo; v) 01 Experimento de soja avaliando fontes e
doses de Enxofre.
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Ações Temáticas
Período: Anual de 2017

UNITIN 3

Universidade Estadual do Tocantins

FLjdk

Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

£L

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

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

4137

Prioritária
Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial
521.000,00

A

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

438.571

959.571,00

836.158,98

834.339,83

Pago
834.339,83

Saldo

123.412,02

% E/A
87,13

% L/E

% P/L

99,78

100,00

0225

Recursos de Convênios Federais

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

%UE

% P/L

191.000,00

180.746

371.746,00

261.410,21

261.410,21

261.410,21

110.335,79

70,31

100

100

Detalhamento:

Funcional-

Ore.

Aplicação
Pago

Saldo

%
E/A

%L/E

% P/L

75,43

100,00

100,00

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

86.000,00

25.800,00

111.800,00

84.340,50

84.340,50

84.340,50 27.459,50

0225

30.000,00

11.150,00

41.150,00

41.101,81

41.101,81

41.101,81

0225

5.000,00

7.950,00

12.950,00

2.122,45

2.122,45

2.122,45 10.827,55

130.538,76

130.538,76 72.000,24

64,45 100,00 100,00

3.306,69

0,31

99,99 100,00 100,00

Elemento

Fonte

12.364.1157

33.90.14

0225

12.364.1157

33.90.30

12.364.1157

33.90.33

programática

Percentual de

Orçamento -12/2017

Classificação

Inicial

12.364.1157

33.90.39

0225

70.000,00

132.539,00

202.539,00

130.538,76

12.364.1157

33.90.92

0225

0,00

3.307,00

3.307,00

3.306,69

Recursos Próprios

48,19 99,88 100,00 100,00

3.306,69

16,38

100,00

100,00

0240

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

330.000,00

257.825

587.825,00

Empenhado
574.748,77

Liquidado
572.929,62

Pago
572.929,62

Saldo final

% E/A

% L/E

13.076,23

97,77

99,68

% P/L
100

Detalhamento:

Funcional-

Ore.

Aplicação

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

30.000,00

•13.665,00

16.335,00

16.335,00

16.335,00

16.335,00

0240

100.000,00

-90.920.00

9.080,00

6.277,97

4.458.82

4.458,82

2.802,03

69,14

71,02

100,00

0240

0,00

1.261,00

1.261,00

1.254,00

1.254,00

1.254,00

7,00

99,44

100,00

100,00

0,00

0,00

96,70

100,00

100,00

99,99

100,00

100,00

Elemento

Fonte

12.364.1157

33.90.14

0240

12.364.1157

33.90.30

12.364.1157

33.90.32

programática

Percentual de

Orçamento-12/2017

Classificação

Inicial

%L/E

% P/L

0,00 100,00 100,00

100,00

Saldo

12.364.1157

33.90.33

0240

40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

12.364.1157

33.90.36

0240

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.364.1157

33.90.39

0240

136.000,00

175.389,00

311.389,00

301.122,99

301.122,99

301.122,99

10.266,01

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249.760,00

249.760,00

249.758,81

249.758,81

249.758,81

12.364.1157

33.90.47

0240

4.000,00

12.364.1157

33.90.92

0240

0,00

1,1!

% E/A

Meta Física:
2016

2017

2018

18

18

18

2019
18

Unidade

Sigl<

Unidade

un

Referência:
Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Execução
17

% Execução
94,44

Análise:

A ação foi realizada parcialmente, uma vez que foram ampliadas 480 vagas, por meio de processo seletjVoMtf festibular
distribuídas nas três regiões de atuação da Unitns, sendo 160vagas para o Câmpus Graciosa em Palmas, entre os cursos de Direito
(40), Engenharia Agronômica (40), Serviço Social (40) e Sistemas de Informação (40); 120 vagas para o Câmpus de Dianópolis,
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_fisicas/

1/20

09/02/2018

Ações Temáticas

Administração (40), Ciências Contábeis (40) e Direito (40); 80 vagas para Câmpus de Araguatins, Letras (40) e Pedagogia (40) e
120 vagas para oCâmpus de Augustinópolis, Ciências Contábeis (40), Direito (40) eEnfermagem (40). Na modalidade adistância
UAB/Unitins, foi garantida a continuidade dos cursos de Administração Pública, Computação, Letras, Matemática e Pedagogia
nos pólos de Alvorada, Ananás, Araguatins, Cristalândia, Dianópolis, Guaraí, Mateiros e Nova Olinda, beneficiando 280
acadêmicos por meio do projeto de repercurso. Foram solucionadas também, por meio da regularização EAD, pendências
acadêmicas de alunos da Unitins EAD/EDUCON.

UNITNS

Fb#íl

Assinatura

LwmuU Muanuo msrosa
Diretora òe Adm. Acadêmica
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Universidade Estadual do Tocantins
Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:
Código

Título

Prioritária

3050

Realização de Concurso público

Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

200.000,00

-145.918

54.082,00

Empenhado
54.074,51

Liquidado

Pago

Saldo

% E/A

% L/E

% P/L

54.074,51

54.074,51

7,49

99,98

100,00

100,00

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

200.000,00

-145.918

54.082,00

Empenhado
54.074,51

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

54.074,51

54.074,51

7,49

99,98

%L/E
100

% P/L
100

Detalhamento:

Funcional-

Percentual de

Orçamento -12/2017

Classificação
Ore.

Alterações

Empenhado

Pago Saldo

Liquidado

Elemento

Fonte

12.364.1157

33.90.39

0240

200.000,00

199.993,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

12.364.1157

33.90.92

0240

0,00

54.075.00

54.075,00

54.074,51

54.074,51

54.074,51

0,49

programática

Inicial

Autorizado

Aplicação
%
E/A

%L/E

% P/L

0,00
99,99 100,00 100,00

Meta Física:
2016

2017

2018

2019

Unidade

Siglc

1

1

1

0

Unidade

un

Referência:
Ano

Período

Execução

2017

3o Quadrimestre

0

% Execução Estágio
0,00

Concluída

Análise:

A ação foi alcançada parcialmente, tendo em vista que não foram autorizados recursos para realização do concursos para os
Docentes. Ressalta-se ainda que, a gestão, com fundamento no referido artigo buscará a realização do concurso para o ano de
2018.

No entanto, no ano de 2016, foi realizado o concurso público de pessoal técnico-administrativo, para os câmpus de
Augustinópolis, Dianópolis e Araguatins, empossados em 2017, por meio do edital n° 012/2017.
As despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua
competência, por insuficiência de recurso orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.
Durante muitos anos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercício financeiro, no
entanto, com a diminuição da receita dos recursos próprios a Instituição passou a ser completamente dependente dos recursos do
Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo com a previsão de receita.

Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes para arcar
com despesas essenciais, como folha de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu as
despesas essenciais da atual demanda da Instituição, portanto, os recursos disponibilizados não foram suficientes para arcar com
todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.

Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são
insuficientes para a manutenção mínima da Instituição, conforme OFICIO/UNITINS/GRE/N° 1269/2016 (2016/20329/15124),

OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e OFÍCIO/UNITINS/ GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).

Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da
Instituição, a concessão insuficiente de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigi
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Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as despesas de exercício anteriores não puderam ser pagas dentro do exercício
financeiro.
As

transposições e remanejamento são mecanismos de movimentação de recursos previsto na Lei n°3.175/2017, quedispõa~sebF&~

diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, como instrumento de flexibilização orçamentária mediante autorização pari ÍNSl

as diretrizes orçamentárias para
Decreto

Essas movimentações (Remanejamento/Transposição) ocorridos no ano de 2017, sobrevieram gradativãmente como f<
adequar o orçamento as necessidades do órgão, essas movimentações de recursos forma controladas e autorizadas pel
central de planejamento, Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN

O detalhamento de despesas é organizado de acordo com o planejamento e o pagamento de despesas do ano anterior, no entanto,

durante o ano é necessário fazer as movimentações orçamentárias nas ações para organizar as despesas de exercício anterior e
ordenar os recursos de acordo com a necessidade daquele período, isso ocorreu devido a escassez de recurso disponibilizado pelo
teto orçamentário para esta unidade gestora, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu dispêndio suficiente para a
atual demanda da Instituição.

Assinatura

c^O
Responsável - Ação

Lcomara Maurício Lustosa
Diretora Be Adm. Acadêmica
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Ações Temáticas
Período: Anual de 2017

UNITNS

Universidade Estadual do Tocantins
Unidade Gestora:

3.

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

Implementação do acervo bibliográfico fisíco e
digital

3080

Prioritária
Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
Meta Física:
2016

2017

2018

2019

Unidade

SigU

0

1.500

1.500

2.000

Unidade

un

Referência:

Ano

Período

Execução

2017

3o Quadrimestre

0

% Execução Estágio
0,00 Cancelada

Análise:

A Ação Implementação do acervo bibliográfico fisíco e digital, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA, teve seus
recursos cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício
de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não são suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.
Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins.
Os recursos específicos para essas ação foram concelados, mas já foram adquiridos no ano anterior, por recursos de emenda
arlamentar 89% da demanda conforme demonstrado na meta do objetivo.

hsmm Maurício lustasa
Diretora deAdm. Acadêmica
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Período: Anual de 2017

UNITI MS

Universidade Estadual do Tocantins

R._áJ

Unidade Gestora:

ZÈ

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

Implementação de bolsas de monitoria iniciação a

4086

docência

Prioritária

Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
ri/leta Física:
2016

2017

2018

2019

Unidade

Siglí

20

20

20

25

Unidade

un

Referência:
Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Execução

% Execução Estágio
0,00 Cancelada

0

Análise:

A Ação Implementação de Bolsas de monitoria iniciação a docência, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA, teve seus
recursos cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício
de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não são suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins.

Os recursos específicos para essas ação foram concelados, mas já foram adquiridos ou estão sendo pleiteados por emenda
parlamentar, conforme demonstrado na meta do objetivo.

Bsponí ável - Ação

Icomar* Maurício Lustnsa
Diretora de Adm.Acadêmica
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Ações Temáticas
Período: Anual de 2017

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

FI.JÊ

Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

Implantação e implementação de laboratórios nos

3038

cursos de graduação

Prioritária
Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
Meta Física:
2016

2017

2011

2019

Unidade

3

1

1

0

Unidade

Referência:
Ano

Período

Execução

2017

3o Quadrimestre

0

% Execução Estágio
0,00 Cancelada

Análise:

A Ação Implantação e implementação de laboratórios nos cursos de graduação, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA,
teve seus recursos cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o
exercício de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não são suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins.

Lcomara Maurldo Lustosa
Diretora de Adm. Acadêmica
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Período: Anual de 2017

UNITINS

Universidade Estadual do Tocantins

R.___L

Unidade Gestora:
Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduação na modalidade presencial e a distância.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:

Código

Título

Prioritária

4297

Revitalização e estruturação da editora da Unitins

Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
Vleta Física:
2016

2017

2011

2019

Unidade

SigU

0

6

6

8

Unidade

un

Referência:
Ano

Período

Execução

2017

3o Quadrimestre

0

% Execução Estágio
0,00 Cancelada

Análise:

A Ação Revitalização e estruturação da editora da Unitins, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA, teve seus recursos
cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2017.
As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não são suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins.

Os recursos específicos para essas ação foram concelados, mas estão sendo adquiridos com recursos de emenda parlamentar na
Ação Construção e Implementação de Obras e EquipamentosCConforme demonstrado na meta do objetivo.
Assinatura

UAxcMJ
vel - Ação

heomaFã Maurício Luslosa
Diretora de Adm. Acadêmica
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Período: Anual de 2017

UNITIN.

Universidade Estadual do Tocantins

FI.____áL

Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

é__

Programa:
Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Produzir pesquisas aplicadas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

Fomentar as Ações da Organização Estadual de
Pesquisa Agropecuária

4117

Prioritária

Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
Meta Física:
2016

2017

2018

2019

1

2

2

2

Unidade

Sigla
Nenhum

Referência:
Ano
2017

Execução

Período
3o Quadrimestre

% Execução Estágio

0

0,00 Cancelada

Análise:

A Ação Fomentar as Ações da Organização Estadual de Pesquisa Agropecuária, apesar de está prevista no Plano Plurianual PPA, teve seus recursos cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins
para o exercício de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias

da Instituição não são suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins.

«S?^
<£>"•'
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Período: Aninly-a,?lfl17

xSCalfc

L

UNITIIJ

RjêSL

Universidade Estadual do Tocantins
Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Produzir pesquisas aplicadas para odesenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:
Título

Código

Prioritária

Construção e Implementação de Obras e

4292

Não

Equipamentos

Orçamento-12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

1.301.000,00

250.760

1.551.760,00

828.953,43

204.762,44

204.762,44

722.806,57

Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino /

% P/L
100,00

%UE

% E/A
53,42

24,70

0101

MDE

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

% L/E

% P/L

0.00

204.763

204.763,00

204.762,44

204.762,44

204.762.44

0,56

99,99

100

100

Detalhamento:

Funcional-

Ore.

Alterações Autorizado Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

204.763,00

204.762,44

204.762,44

204.762,44

0,56

99.99

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Fonte

12.364.1157

44.90.51

0101

0,00

204.763.00

12.364.1157

44.90.92

0101

0,00

0,00

Inicial

Aplicação
%
E/A

Elemento

programática

Percentual de

Orçamento-12/2017

Classificação

% P/L

% L/E

100,00 100,00

0104

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

%L/E

590.000,00

-131.000

459.000,00

447.195,00

0.00

0.00

11.805,00

97,42

0

% P/L
0

Detalhamento:

Funcional-

programática
12.364.1157

Elemento

Fonte

33.90.39

0104

44.90.51

12.364.1157

44.90.52

12.364.1157

Percentual de

Orçamento-12/2017

Classificação

0104

Ore.

Alterações Autorizado Empenhado

Inicial

Aplicação

Liquidado Pago

Saldo

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

500.000,00 -500.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

459.000,00

447.195,00

0.00

0.00

11.805.00

0.00

369.000,00

90.000,00

0104

E/A

%
L/E

97.42

0.00

%

%
P/L

0225

Recursos de Convênios Federais

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

711.000.00

176.996

887.996.00

Pago
0,00

Liquidado

Empenhado
176.995,99

0.00

Saldo final

% E/A

% L/E

% P/L

711.000,01

19,93

0

0

Detalhamento:

Funcional-

programática
12.364.1157
12.364.1157

Percentual de

Orçamento-12/2017

Classificação
Elemento

Fonte

44.90.51

0225

44.90.52

Ore.

Inicial

Alterações

Autorizado

0,00

711.000,00

711.000.00

0,00

0225

176.996,00

176.996,00

Aplicação

Empenhado Liquidado Pago
0,00

176.995,99

Saldo

%
E/A

0.00

0,00 711.000,00

0.00

0.00

0,00

0,01

99.99

%
L/E

%
P/L

0.00

Meta Física:

2016

2017

2018

2019

Unidade

Sigla

0

1

0

0

Unidade

un

Referência:
Ano

2017

Período
3o Quadrimestre

Execução
1

Análise:

CREA21053JO-TO
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A ação foi realizada com êxito, tendo em vista as atividades e ações desenvolvidas pela Equipe da Diretoria de Engenharia e

Obras, durante o ano de 2017, teve como desafio assegurar a continuidade do plano de investimentos dentro de uma perspectiva

de ecònomicidade, sustentabilidade e longevidade, em vista os recursos disponibilizados para esta ação, com a entrega da
subestação do novo Câmpus de Palmas conforme programado para essa ação.

Recursos do Estado - Fonte 0101 - R$ 204.762,44, foi destinado ao pagamento da medição da obra de construção da sube;i

do novo Câmpus de Palmas, conforme nota de empenho N° 2017NE 00331, do Contrato N° 04/2016 e Propjsso
2015/37000/0149. O valor referisse a medição final pois a obra já encontrassefinalizada.

Recursos Federal - Fonte 0225 - Convênio 748041/2010 no valor R$ 711.895,30 EMBREPA/UNITINS. Destinado a con«toçãr_

CTC-AGRO no Complexo de Ciência Agrária - CCA, referente o andamento da ação, foi atualizada as planilhas orçamentária,
cronogramas físico e financeiro, foi juntada ao processo anota de empenho da contrapartida do Governo do Estado do Tocantins.
Encaminhamos o autos a Superintendência de Licitação da Secretária de Infraestrutura do Estado do Tocantins para dá

INS
_____

_j

prosseguimento ao processo licitatório.

Os recursos da fonte 0225 - Recursos de Convênio com órgãos federais referentes ao Convênio n°: 713312/2009-

EMBREPA7UNITINS, destinado a aquisição de equipamentos e material permanente para aparelhar o laboratório do
Complexo de Ciência Agrária - CCA, no valor de R$ 176.995,99, que estão empenhado no Sistema SIAFEM e liquidado
no Sistema SICONV, aguardando liberação de recursos pelo Governo Federal.

AUnitins, preocupada em melhorar emodernizar as instalações da Universidade, proporcionando melhores condições de trabalho

aos funcionários e usuários, com mais eficiência e ecònomicidade, buscou recurso, através das emendas parlamentares, para
obtenção de móveis e equipamento.

Foram adquiridos, no exercício de 2017, 22 - Computadores estação de trabalho - NTC PRO 17 9020, 60 - Monitores de LED
LG, 01 - Servidor HP DL360 GEN9, 09- Switch, 02 - Computadores tipo I e tipo II, 06- notebooks, 10 - Gaveteiro suspenso 02
gavetas e 08 - Gaveteiro arquivo com 04 gavetões, 04 - Mesas Linear sem gavetas com calha metálica para fiação aprox.
120.500.740mm, 03 - Mesas de reunião redonda aprox. 1200.740mm, 02 - Cadeiras giratória espaldar baixo com braço regulável,
40 - Cadeiras de diálogo fixa com espaldar baixo sem braço, 01 - Espera tipo Sofanete 02 lugares, 12 - Aparelhos de ar
condiciona do tipo split 24.000 BTU's, 05 - Aparelhos de ar condicionado tipo split 36.000 BTU'S, 02 - Aparelhos de ar

condicionado split 60.000 BTU'S, 02 - Aparelhos de ar condicionado split 9.000 BTU'S, 13 - Aparelhos de ar condicionado split
12.000 BTU'S e 23 - Aparelhos de ar condicionado split 18.000 BTU'S.

As despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua
competência, por insuficiência de recurso orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.

Durante muitos anos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercício financeiro, no

entanto, com a diminuição da receita dos recursos próprios a Instituição passou a ser completamente dependente dos recursos do
Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo com a previsão de receita.

Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes para arcar

com despesas essenciais, como folha de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu as
despesas essenciais da atual demanda da Instituição, portanto, os recursos disponibilizados não foram suficientes para arcar com
todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.

Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são

•.nsuficientes para a manutenção mínima da Instituição, conforme OFICIO/UNITINS/GRE/N° 1269/2016 (2016/20329/15124),
OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e OFÍCIO/UNITINS/ GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).

Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da
Instituição, a concessão insuficiente de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigidos nos
Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as despesas de exercício anteriores não puderam ser pagas dentro do exercício
financeiro.

As transposições e remanejamento são mecanismos de movimentação de recursos previsto na Lei n°3.175/2017, que dispõe sobre
as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, como instrumento de flexibilização orçamentária mediante autorização por
Decreto.

Essas movimentações (Remanejamento/Transposição) ocorridos no ano de 2017, sobrevieram gradativamente como forma da
adequar o orçamento as necessidades do órgão, essas movimentações de recursos forma controladas e autorizadas pelo órgão
central de planejamento, Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN.

O detalhamento de despesas é organizado de acordo com o planejamento e o pagamento de despesas do ano anterior, no entanto,

durante o ano é necessário fazer as movimentações orçamentárias nas ações para organizar as despesas de exercício anterior e

ordenar os recursos de acordo com a necessidade daquele período, isso ocorreu devido a escassez de recurso disponibilizado pelo
teto orçamentário para esta unidade gestora, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu dispêndio suficiente para a
atual demanda da Instituição.
Assinatura
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Ações Temáticas

TOCANTINS

Período: Ar u_| fí|í|5JP|l|*Jc;

r.__ê

Universidade Estadual do Tocantins
Unidade Gestora:

__.

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Produzir pesquisas aplicadas para odesenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores da sociedade tocantinense.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Prioritária

Título

Código

Promoção e gestão dos cursos de Pós-Graduação

4143

Não

Orçamento-12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
Meta Física:

\T

2017

2018

2019

1

1

1

Unidade
Unidade

Sigla
un

Referência:
Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

% Execução Estágio
0,00 Cancelada

Execução
0

Análise:

A Ação Promoção e gestão dos cursos de Pós-Graduação, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA, teve seus recursos
cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não são suficientes para custearas ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, a Universidade ofertou o curso de Pós - Graduação conforme informado nas metas do objetivo, portanto, não foram
prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na medida do possível, pelo Programa de
Manutenção da Universidade do Tocantins.

"^4

Assinatura
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Ações Temáticas
Período: Anual de ?fí17.

UNITIN
Universidade Estadual do Tocantins

FI._Ü

:_z_t

Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Produzir pesquisas aplicadas para odesenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos setores dasociedade tocantmense.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

Manutenção dos Núcleos de Desenvolvimento e
Pesquisa Institucional

4274

Prioritária
Não

Orçamento-12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados
M eta Física:

2016

2017

2018

2019

Unidade

Sigla

5

5

5

8

Unidade

un

Referência:
Ano

2017

Período
3o Quadrimestre

Execução
0

% Execução Estágio
0,00 Cancelada

Análise:

A Ação Manutenção dos Núcleos de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional, apesar de está prevista no Plano Plurianual PPA, teve seus recursos cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins
para o exercício de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não sãosuficientes paracustear as ações sema contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins.
\ssinatura
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Governo do

Ações Temáticas

TOCANTINS

Período: Anual de 2017

UNITiN

Universidade Estadual do Tocantins

R.JÊZ_
_£

Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Promover a formação acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:
Título

Código

Prioritária

Promoção de conhecimento a população
vulneráveis na perspectiva dos direitos humanos

4070

Não

Orçamento-12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

278.000,00

189.794

Autorizado
467.794,00

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

367.922,11

367.922,11

367.922,11

99.871,89

Alterações

Autorizado

Empenhado

127.054

405.054,00

305.755,71

278.000,00

%L/E

% P/L

100,00

100,00

0225

Recursos de Convênios Federais

Orç. Inicial

% E/A
78,65

Liquidado
305.755,71

Pago
305.755,71

Saldo final

% E/A

% L/E

% P/L

99.298,29

75,48

100

100

Detalhamento:

Funcional-

programática
12.364.1157

Percentual de

Orçamento-12/2017

Classificação
Elemento

Fonte

31.90.04

0225

Ore.
Inicial

0,00

Aplicação
% P/L

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

5.000,00

5.000,00

2.542,45

2.542,45

2.542,45

2.457,55

50,84 100,00 100,00

224,00

224,00

1.084,00

17,12 100,00 100,00

224,00

1.308,00

% E/A

%L/E

12.364.1157

31.90.13

0225

0,00

1.308,00

12.364.1157

31.90.92

0225

0,00

2.492,00

2.492,00

2.492,00

2.492,00

2.492,00

10.000,00

10.000,00

9.827,65

9.827,65

9.827,65

172,35

98,27

100,00 100,00

24.917,03

24.917,03

15.082,97

62,29

100,00

31.90.94

12.364.1157

0,00

0225

20.000,00

40.000,00

24.917,03

0,00 100,00 100,00 100,00

100,00

12.364.1157

33.90.30

0225

20.000,00

12.364.1157

33.90.36

0225

140.000,00

-25.180.00

114.820,00

111.440,00

111.440,00

111.440,00

3.380,00

97,05

100,00 100,00

90.000,00

112.000,00

202.000,00

130.528,25

130.528,25

130.528,25 71.471,75

64,61

22.441,87

5.647,13

1.342,46

2,54

33.90.39

12.364.1157

0225

12.364.1157

33.90.47

0225

28.000,00

89,00

28.089,00

22.441,87

22.441,87

12.364.1157

33.90.92

0225

0,00

1.345,00

1.345,00

1.342,46

1.342,46

Recursos Próprios

100.00

100,00

79,89 100,00

100,00

100,00

100,00

99,81

0240

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

0,00

62.740

62.740,00

62.166,40

62.166,40

Pago

Saldo final

% E/A

%L/E

% P/L

62.166,40

573,60

99,08

100

100

Detalhamento:
Percentual de

Orçamento-12/2017

Classificação

Aplicação
%
E/A

Elemento

Fonte

Ore.
Inicial

Alterações

Autorizado

12.364.1157

31.90.13

0240

0,00

31,00

31,00

12.364.1157

33.90.30

0240

0,00

400,00

400,00

380,00

380,00

9.754,00

9.754,00

9.754,00 166,00 98,32 100,00 100,00

1.744,29

1.744,29 385,71

Funcional-

programática

Empenhado Liquidado

Pago

Saldo

30,07

30,07

0.93

380,00

20,00

30,07

12.364.1157

33.90.36

0240

0,00

9.920,00

9.920,00

12.364.1157

33.90.47

0240

0,00

2.130,00

2.130,00

1.744,29

12.364.1157

33.90.92

0240

0,00

50.259,00

50.259,00

50.258,04

50.258,04 50.258,04

%L/E

% P/L

97,00 100,00

100,00

95,00 100,00 100,00

81,89

100,00

100,00

0,96 99,99 100,00 100,00

Meta Física:
2016

2017

2018

2019

Unidade

Sigla

1.200

600

700

850

Unidade

un

Referência:
Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Execução
1.367

% Execução Estágio
227,83 Concluída

Análise:

A ação de fortalecimento das populações vulneráveis na perspectiva dos direitos humanos compreende todas as atividades
empreendidas no âmbito do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos, Programa Escola de Conselhos, Observatório Universitário
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_fisicas/
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Estadual da Criança e do Adolescente - OECA, projetos, entre outros. Desse modo, essa ação está sendo executada a contento,

tendo em vista que a meta física da ação contemplou 1.367 pessoas atendidas no ano de 2017, superando o valor desejado,

conforme detalhamento das atividades a seguir:

Programa Escola de Conselhos

AEscola de Conselhos éum Programa de Extensão coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão que tem como objetivo proí loyeraj^
formação continuada para Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares, visando agarlnrrrrrtr
direitos humanos de crianças e adolescentes.
Detalhamento sucinto das atividades

Curso de Formação Básica eEspecífica: Este Curso de Formação foi desenvolvido apartir de matriz curricular específica cujo

10 módulos, a saber: Fundamentos em direitos humanos; Direito da criança e do
m
conteúdo programático é dividido e.......

adolescente: gênese, histórico e fundamentos; Estado, Democracia e Políticas Públicas; Marco Legal de Proteção a Infância; A

política de atendimento eoSistema de Garantia de Direitos; Medidas de prevenção, proteção emedidas 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. Acarga horária total do Curso e
de 200 horas, sendo 160 horas presenciais divididas em 4 encontros presenciais de 40 horas cada, e 40 horas a distancia
destinadas àelaboração do TCC. Em 2017 foram capacitados 320 conselheiros/as, por meio de 8turmas com 40 alunos cada.
Evento de Certificação: O Evento de Certificação aconteceu no dia 28 de setembro, contando com a presença de

aproximadamente 150 conselheiros (as) tutelares e de direitos (turmas 12, 13, 14 e 15), oriundos de 82 municípios, que
participaram do Curso de Formação Básica e Específica. Durante o evento foi realizada uma palestra sobre "Comunicação nao

violenta como estratégia nas relações interpessoais".

Cursos de Formação Teórico-práticos: Os Cursos de Formação Teórico-práticos tiveram como objetivo oferecer subsídios teórico,
conceituai e prático para as ações dos conselheiros (as) Tutelares e de Direitos, referenciando municípios pólos para atuação
qualificada e exemplar quanto a organicidade e funcionalidade dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselhos Tutelares. Os cursos possuem carga horária de 60 horas cada, ofertados na modalidade presencial (encontros locais e
regionais) e à distância (assessoria técnica online). Os encontros locais foram realizados de forma descentralizada e simultânea
em 8(oito) municípios pólos, sendo: Pedro Afonso, Araguaína, Wanderlândia, Guaraí, Arraias, Dianópolis, Gurupi e Ponte Alta
do Tocantins, nos meses de setembro a novembro. Os encontros regionais foram centralizados em Palmas, nos períodos de 16 a
18/11 e de 23 a 25/11. Opúblico alvo são os Conselheiros Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares, tendo participado
aproximadamente 450 Conselheiros (as).
Núcleo de Estudos em Direitos Humanos - NEDIH

O NEDIH desenvolve atividades em direitos humanos na área de ensino, pesquisa e extensão; promove o intercâmbio técnicocientífico entre Universidades, centros de pesquisas e de ensino e entidades de defesa e promoção em direitos humanos, públicos

e privadas, em nível estadual; organiza e 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.
Detalhamento sucinto das atividades:

Projeto de Extensão Cine nas Escolas: 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. Oreferido projeto tem adotado práticas pedagógicas, participativas,
que proporcionam aos educandos eeducadores, da rede pública de ensino, momentos de reflexão sobre a afirmação e defesa dos
Direitos Humanos e sua importância na prática educativa. O público beneficiado foram 159 alunos (as) das Turmas do 8o e 9o
ano, de escolas da rede pública de ensino de Palmas/TO à saber: Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos, Escola
Estadual Maria dos Reis, Escola Municipal Mestre Pacifico Siqueira Campos Alves.

Ciclo de Debate: Os direitos humanos e a reforma trabalhista e previdenciária: O Ciclo de Debate aconteceu no dia25 de maio de

2017 e teve como objetivo fomentar uma ampla e fundamentada reflexão a respeito do impacto das reformas trabalhista e
previdenciária na vida do cidadão e cidadã, bem como fazer um chamamento à mobilização em favor dos direitos das pessoas
trabalhadoras, da melhor condição de trabalho e de amparo. O evento teve como publico 98 pessoas entre docentes, discentes e
comunidade externa.

Ciclo de Debate "Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos": Este evento acontece anualmente e tem como proposta

proporcionar conhecimentos aos acadêmicos (as) no que se refere ao universo da pesquisa, bem como suscitar questões
contemporâneas que desafiam a pesquisa e o respeito a dignidade dos seres humanos. Configura-se como um espaço de
aprofundamento de discussões sobre ética e pesquisa envolvendo seres humanos, por intermédio da troca de informações entre os
(as) profissionais que estudam e militam sobre a temática. Este ano de 2017 foi realizado no dia 15 de setembro, no Auditório do
Câmpus Graciosa em Palmas/TO. Participaram aproximadamente 70 pessoas entre docentes, discentes e comunidade externa.
Grupo de Estudo em Direitos Humanos: OGrupo 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 atemática dos direitos humanos, entre outras. Tal processo se efetiva por meio da socialização
das vivências entre os profissionais da IES e acadêmicos que juntos constróem um embasamento mais profundo na contribuição
de seu próprio processo de reflexão-ação. Desta maneira em 2017 foram realizados 9 (nove) encontros com a realização de
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estudos teórico e a exibição de cinema transgressivo, com a participação de 20 acadêmicos (as). Os encontros aconteceram no
Câmpus Graciosa, em Palmas/TO.

1Io A Mostra de Cinema em Direitos Humanos: O Núcleo de Estudo em Direitos Humanos - NEDIH, participou do circuito da

1Ia Mostra de Cinema em Direitos Humanos, que é uma iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SDH/MJ), em

parceria com Instituto Cultura em Movimento - ICEM etem por objetivo criar espaço de debate ereflexão crítica, independente c
plural sobre diferentes temáticas relacionadas aos Direitos Humanos, por meio da linguagem audiovisual. O público «HffNS
tyftffi

constituiu de adolescentes em idade entre 13 e 16 anos. Participaram 40 adolescentes do 6o ano da escola Jorge ariadojtel
Palmas/TO.

' "

Projeto Direito Humano à Educação de Pessoas com Deficiência: O Núcleo de Estudos em Direitos Humanos (NED H) estaúA
desenvolvendo o projeto de extensão sobre acessibilidade com foco no direito humano à educação de pessoas com deficiência. O
projeto é integrado à Escola de línguas da Unitins e conta com o apoio de discentes integrantes do Grupo de Estudos em Direitos
Humanos e egressas com pesquisa sobre acessibilidade. No período que compreende setembro a novembro de 2017, ocorreram
em médias 5 reuniões, sendo 3 para planejamento e 2 para atividades práticas como visitas à Escola Castro Alves para^ escuta
ativa de professores (as) e alunos (as). As escutas originaram a elaboração de um Diagnóstico e o detalhamento das ações que
devem compor o plano de ação na referida escola em 2018.

Observatório Universitário Estadual da Criança e do Adolescente - OECA

O Observatório Universitário Estadual da Criança e do Adolescente (OECA) tem como objetivo contribuir para a disseminação

dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto na comunidade acadêmica quanto na comunidade em
geral e se constituir em um espaço de referência para a elaboração e sistematização de indicadores sociais, tendo em vista o
monitoramento das políticas públicas destinadas à criança e ao adolescente no Estado do Tocantins, com foco especial nas
políticas de enfrentamento ao trabalho infantil, Conselhos de Direitos e Tutelares da Criança e do Adolescente, e Fundo para a
Infância e Adolescência. Nesse aspecto, foram desenvolvidas as atividades a seguir:

Roda de Diálogo: 27 anos do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, realizado no dia 11 dejulho emalusão aos 27 anos do
ECA, em parceria com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone (CEDECA/TO), e teve
como objetivo promover reflexões acerca da situação da infância e adolescência frente a atual conjuntura política do país, bem

como apresentar o Mapada Violência contraCrianças e Adolescentes do Estadodo Tocantins - 2015/2016.

Curso online "Orçamento Criança e Fundo da Infância e Adolescência", iniciado em 03 de abril, com objetivo de fortalecer a
atuação de 90 atores sociais no controle social sobre o orçamento, bem como nas políticas públicas de atendimento à criança e ao

adolescente. O curso superou seu público alvo previsto, que era de 60 pessoas, alcançando 90 inscritos. O curso foi finalizado em
04 de agosto

Site do OECA. em janeiro o site institucional do OECA foi atualizado. De janeiro a agosto de 2017 foram publicizadas 31

matérias sobre assuntos diversos da área da criança e adolescente, sendo disponibilizadas na plataforma publicações e artigos
sobre a infância e adolescência.

Projeto Câmpus no Campo

O Projeto Câmpus no Campo é uma ação institucional coordenada por meio das Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa, que

vem sendo desenvolvido desde 2015. Seu principal objetivo é fortalecer as comunidades do campo por meio de uma ação

articulada e propositiva de forma a promover o desenvolvimento sustentável e humano. Tem como público alvo agricultores (as)

familiares dos municípios de Palmas e Porto Nacional, atendendo aproximadamente 200 famílias moradoras dos assentamentos e

reassentamentos rurais: Brejo verde, Entre Rios, Córrego do Prata e Serra do Taquaruçu.

Neste ano foram realizadas as seguintes atividades: Finalização dos Diagnósticos Rápido Participativos (DRPs) das 4 quatro
comunidades: PA Entre Rios, Córrego do Prata, Serra do Taquaruçu e Brejo Verde, bem como a publicação dos documentos no
site da Unitins; realização de oficina de Aproveitamento de Alimento e Compostagem no PA Serra do Taquaruçu; publicação de
Edital de Seleção de Ações de Extensão para apoiar o projeto; Entrega dos DRPs nos Assentamentos Brejo Verde em Porto
Nacional e PA Entre Rios em Palmas; roda de diálogo com os agricultores (as) do PA Entre Rios com a participação do Sebrae e
Seagro; reunião de planejamento com a equipe de docentes e discentes extensionistas do projeto; reunião no assentamento
Córrego do Prata com a presença de parceiros; 03 visitas aos assentamento Serra do Taquaruçu e entre Rios para planejamento e
mobilizações das ações selecionadas. Adicionalmente, foi firma Termo de Parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do
Tocantins - Ruraltins, com o intuito de favorecer as comunidades atendidas pelo projeto bem como outras comunidades rurais.
Projeto Casa Práxis

A Casa Práxis é uma ação institucional permanente promovida pela Pró-Reitoria de Extensão. Atualmente está presente nos

Câmpus de Augustinópolis e Dianópolis e tem o objetivo de influir nas transformações sociais de grupos vulneráveis por meio de
atividades prático-críticas interdisciplinares, envolvendo discentes e docentes de cada um dos Câmpus. O projeto tem como
público alvo: agricultores (as) familiares, crianças, adolescentes e populações tradicionais. No semestre 2017/1 foram realizados 2
(dois) momentos de formação com a equipe do Projeto nos Câmpus de Dianópolis e Augustinópolis. No semestre 2017/2 foi
realizada seleção de 60 alunos (as) para estágio voluntário no âmbito do projeto. Destaca-se também o processo inicial de
implantação da Casa Práxis em Palmas, tendo sido firmado um Termo de Parceria com o Centro de Defesa de Direitos de
Crianças e Adolescentes - Cedeca Glória de Ivone e Faculdade Católica do Tocantins, cujas ações encontram-se em fase de
planejamento.

As despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua
competência, por insuficiência de recurso orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica
http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_metas_fisicas/
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consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.

Durante muitos anos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercício finanyirn, BO.

entanto, com a diminuição da receita dos recursos próprios a Instituição passou aser completamente dependente dos rec itsiNIdbl
Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo com aprevisão de receita.
pj ^*3t
Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes p; ra arcar/ \/

com despesas essenciais, como folha de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que nãop_g_ffl BE —
despesas essenciais da atual demanda da Instituição, portanto, os recursos disponibilizados não foram suficientes para arcar com
todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.

Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são
insuficientes para a manutenção mínima da Instituição, conforme OFICIO/UNITINS/GRE/N° 1269/2016 (2016/20329/15124),
OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e OFÍCIO/UNITINS/ GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).

Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da

Instituição, a concessão insuficiente de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigidos nos

Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as despesas de exercício anteriores nãopuderam ser pagas dentro do exercício
financeiro.

Assinatura

Responsável - Ação ^
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Período: Anual de 2017

uni™

Universidade Estadual do Tocantins
Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Promover a formação acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:

Código

Título

Prioritária

4032

Desenvolvimento de ações de extensão

Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% E/A

% L/E

% P/L

Registros não encontrados

1

eta Física:

2016

2017

2011

2019

Unidade

Sigl<

20

25

25

25

Unidade

un

Referência:

Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

% Execução Estágio

Execução

0,00 Canceladí

0

Análise:

A Ação Desenvolvimento de Ações de Extensão, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA, teve seus recursos cancelados conforme a Lei N°
3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias da Instituição não são
suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo assim, as metas do objetivo
não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na medida do possível, pelo Programa de Manutenção da
Universidade do Tocantins, conforme demonstrado na análise da meta do objetivo deste relatório.
Assinatura

Responsável - Ação
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Período: Anual de 2017

UNITIN

Universidade Estadual do Tocantins
Unidade Gestora:

____

Universidade do Estado do Tocantins

20330

-__Z

Programa:

Educação Tecnológica, Profissional e Superior

1157

Objetivo:

Promover a formação acadêmico-profissional por meio das atividades de extensão.
Iniciativa:

Iniciativa geral
Ação:

Código
4138

Título

Prioritária

Promoção de política e atividade acadêmica

Não

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

% L/E

% E/A

% P/L

Registros não encontrados
/leta Física:

2016

2017

2018

500

700

50

2019
70

Sigla

Unidade
Unidade

un

Referência:
Ano
2017

Execução

Período
3o Quadrimestre

% Execução Estágio
0,00

0

Cancelada

Análise:

A Ação Promoção de Política e Atividade Acadêmica, apesar de está prevista no Plano Plurianual - PPA, teve seus recursos
cancelados conforme a Lei N° 3.177/2016, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2017.

As ações finalística são custeadas com recursos próprias, mediante arrecadação da Universidade, no entanto, as receitas próprias
da Instituição não são suficientes para custear as ações sem a contrapartida de outros recursos.

Diante disso, informo que esta ação foi cancelada por inexistência de recursos do tesouro, conforme a lei acima citada, mesmo
assim, as metas do objetivo não foram prejudicadas pois os recursos mínimos necessários para esta ação foram custeadas, na
medida do possível, pelo Programa de Manutenção da Universidade do Tocantins, conforme demonstrado na análise da meta do
objetivo deste relatório.
Assinatura

_ç___gs_a, N^x. __^2__3g_â-S)
Responsável - Ação ^
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Período: Anual de 2017

Universidade do Estado do Tocantins

UNITINS

Unidade Gestora:
20330

Universidade do Estado do Tocantins

a

Programa:

a&

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

1100

Ação:

Manutenção de Serviços de Tranporte

4245

Orçamento-12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

235.000,00

2.025

237.025.00

226.894,33

222.607,31

Pago
222.607,31

Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE

Saldo

% E/A

%L/E

% P/L

10.130,67

95,72

98,11

100,00

0101

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

% L/E

% P/L

235.000,00

2.025

237.025,00

226.894,33

222.607,31

222.607,31

10.130,67

95,72

98,11

100

Detalhamento:

Classificação

Percentual de Aplicação

Orçamento-12/2017

Funcional-programática

Elemento

Fonte

Ore. Inicial

Alterações Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

12.122.1100

33.90.30

0101

90.000,00

24.033,00

% E/A

%L/E

% P/L

114.033,00

104.462,58

104.064,58

104.064,58

9.570,42

91,60

99,61

100,00

12.122.1100

33.90.39

0101

115.000,00

12.122.1100

33.90.47

0101

30.000,00

•17.865,00

97.135,00

96.769,53

92.880,51

92.880,51

365,47

99,62

95,98

100,00

•13.573,00

16.427,00

16.232,65

16.232,65

16.232,65

194,35

98,81

100,00

100,00

12.122.1100

33.90.92

0101

0,00

9.430,00

9.430,00

9.429,57

.429,57

9.429,57

0,43

99,99

100,00

100,00

Referência
Ano

Período

Estágio

2017

3o Quadrimestre

Concluída

Análise:

As ações realizadas foram executadas de forma satisfatória, tendo em vista o desenvolvimento das atividades e serviços exercidos pela Coordenadoria de Transporte e
Logística da Universidade que atende toda a demanda desta IES.
A UNITINS possui uma frota de 53 (cinqüenta e três) veículos, incluído inservíveis, os cedidos para a Redesat e os recebidos, ambos através de convênios, cooperação
técnica e termos de cessão. Desse montante, apenas 30 estão segurados, uma vez que não justifica pagarmos 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 Câmpus Graciosa, a Universidade Aberta do Brasil - UAB, Centro de Ciências Agrárias - CCA, em Palmas, Centro de Pesquisas de Arroz de Várzeas - CPAV,
em Formoso do Araguaia, Núcleo Tocantinense de Arqueologia - NUTA, em Porto Nacional e nos Câmpus de Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis.
Foram aplicados os recursos com aquisições de combustíveis através do Sistema Gestão de Frotas - BRASILCARD, que fornece, de forma satisfatória, suporte técnico,
auxiliando no controle de forma eficaz, 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 no abastecimento desses automóveis, minimizando com isso os custos financeiros.

Informo que o quantitativo maior de veículos utilizados está na Sede Administrativa e outros nas demais dependências desta IES localizadas no Câmpus de
Augustinópolis, Dianópolis, centro de Ciências Agrárias (CCA), no Centro de Plantio de Arroz de Várzeas (CPAV) em Formoso do Araguaia e na REDESAT.
*Jo referido período, parte ínfima de manutenção preventiva e corretiva, ainda se deu através de recursos de dispensa de licitação, com base no art. 24,
8.666/93 e suprimentos de fundos, devido ainda estarmos finalizando o processo de manutenção de forma definitiva.

da Lei n°

Informamos que os valores aplicados no custeio de manutenção preventiva e corretiva, gerenciamento de combustível/lubrificantes e seguros dos veículos, durante o
referido ano, totalizaram o valor de R$ 166.775,57 (cento e sessenta e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), sendo que as despesas
originadas de combustível/lubrificantes somam um valor de R$ 90.784,70 (noventa mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos; as realizadas em serviços
de manutenção somam um valor de R$ 13.279,88 (treze mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e com seguros dos veículos R$ 62.710,99

(sessenta e dois mil setecentos e dez reais e noventa e nove centavos).

Informamos ainda que devidoà redução do teto orçamentário ocorrido no ano de 2016 e seguintes, o aumento das despesas e custos devidoa situação econômica do
país, com a crescente inflação e diminuição da arrecadação da Instituição, fato que, os recursos disponibilizados não são suficientes para arcar com todos os
compromissos essenciais dentro do exercício corrente, mediante isso, foram necessário o pagamento de despesas referente ao exercício de 2016, no exercício de 2017,
para cumprir o atendimento do art. 37, da Lei n° 4.320/64, uma vez que os serviços forma executados e é dever legal de remunerar os seus contratos na conformidade do
art. 59 da Lei n° 8.666/93.

Temos procurado manter o maior controle, tanto nos abastecimentos quanto na manutenção de todos os veículos que compõem a frota desta Universidade de Ensino
Superior, objetivando sempre minimizar os custos e evitar possíveis desperdícios.

As despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua competência, por insuficiência de recurso
orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.

Durante muitosanos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercíciofinanceiro, no entanto, com a diminuição da receita dos
recursos próprios a Instituição passou a ser completamente dependente dos recursos do Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo com a previsão de
receita.

Comoocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentáriosdisponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes para arcar com despesas essenciais, comofolha
de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu as despesas essenciais da atual demanda da Instituição, portanto, os recursos
disponibilizados não foram suficientes para arcar com todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.

Todosos anos a Universidade contesta o valordo teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são insuficientes para a manutenção mínima

da Instituição, conforme OFlCIO/UNITINS/GRE/N0 1269/2016 (2016/20329/15124), OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e OFÍCIO/UNITINS/
GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).
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Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da Instituição, a concessão insuficiente
de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigidos nos Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as despesas de
exercício anteriores não puderam ser pagas dentro do exercício financeiro.
As transposições e remanejamento são mecanismos de movimentação de recursos previsto na Lei n° 3.175/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2017, como instrumento de flexibilização orçamentária mediante autorização por Decreto.
Essas movimentações (Remanejamento/Transposição) ocorridos no ano de 2017, sobrevieram gradativamente como forma da adequar o orçamento as necessidades do
órgão, essas movimentações de recursos forma controladas e autorizadas pelo órgão central de planejamento, Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN.

O detalhamento de despesas é organizado de acordo com o planejamento e o pagamento de despesas do ano anterior, no entanto, durante o ano é necessário fazer as
movimentações orçamentárias nas ações para organizar as despesas de exercício anterior e ordenar os recursos de acordo com a necessidade daquele período, isso
ocorreu devido a escassez de recurso disponibilizado pelo teto orçamentário para esta unidade gesjpra, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu dispêndio
suficiente para a atual demanda da Instituição.

UNITINS

Assinatura

fonas han
Coord. de Ti

*ilva júnior
e Logística

Responsável - Ação
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Período: Anual de 2017

UNITINi:

Universidade do Estado do Tocantins

R.-S2.

Unidade Gestora:
20330

3B.

Universidade do Estado do Tocantins

Programa:

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

1100

Ação:

Manutenção de Recursos Humanos

4219

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

% E/A

%L/E

% P/L

32.103.159,00

4.141.647

36.244.806.00

36.224.762,83

36.188.526,75

35.109.656,50

20.043,17

99,94

99,89

97,01

Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE

0101

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo final

%E/A

%L/E

% P/L

32.103.159.00

4.141.647

36.244.806,00

36.224.762,83

36.188.526,75

35.109.656,50

20.043.17

99,94

99,89

97,01

Detalhamento:

Classificação
Funcional-

Percentual de

Orçamento -12/2017
Alterações

Empenhado

Aplicação
Liquidado

Pago

Saldo

13.804.141,49 13.804.141,49

13.606.768,32

205,51

%
E/A

Elemento

Fonte

12.122.1100

31.90.04

0101

8.300.000,00

12.122.1100

46.90.71

0101

0,00

12.122.1100

32.90.21

0101

0,00

8.657,00

8.657,00

658,00

658,00

12.122.1100

31.91.92

0101

0,00

372.293,00

372.293,00

372.292,54

372.292,54

126.930,39

0,46 99,99 100,00

34,09

12.122.1100

31.91.13

0101

0,00

145.733,00

145.733,00

145.731,26

145.731,26

145.731,26

1,74 99,99 100,00

100,00

programática

Ore. Inicial

Autorizado

5.504.347,00 13.804.347,00
213.275,00

213.275,00

206.580,72

206.580,72

206.580,72 6.694,28
658,00 7.999,00

% L/E

99,99 100,00
96,86

100,00

% P/L

98,57
100,00

7,60 100,00 100,00

12.122.1100

31.90.94

0101

200.000,00

70.282,00

270.282,00

270.281,43

270.281,43

270.281,43

0,57

99,99

12.122.1100

31.90.92

0101

0,00

3.060.160,00

3.060.160,00

3.060.159,30

3.023.923,22

3.023.923,22

0,70

99,99

98,81

100,00

12.122.1100

31.90.13

0101

4.965.159,00

-3.616.477,00

1.348.682,00

1.348.677,88

1.348.677,88

1.346.675,08

4,12

99,99 100,00

99,85

12.122.1100

31.90.11

0101

18.638.000,00

•1.624.192,00

17.013.808.00

17.011.572,08

99,98

96,27

12.122.1100

31.90.05

0101

0.00

4.669,00

4.669,00

4.668,13

4.668,13

12.122.1100

46.90.92

0101

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

0,00

17.011.572,08 16.377.439,95 2.235,92
4.668,13

0,87

0,00 2.900,00

100,00 100,00

100.00

99,98 100,00 100,00
0,00

Referência
Ano

Período

Estágio

2017

3o Quadrimestre

Concluída

Análise:

A ação foi realizada com êxito, tendo em vista o excelente desenvolvimento das atividades produzidas pela equipe de recursos humanos, no decorrer do exercício
financeiro, na execução dos recursos públicos disponibilizados a esta ação.

A Ação de Recursos Humanos, no âmbito da Universidade Estadual do Tocantins é desenvolvida pela Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas que é

organizada por 05 (cinco) coordenadorias, que atuam nas competências de Desenvolvimento de pessoas, Normatizações, Posses e Contratações, Gestão de Folha de
Pagamentos e Controle de Benefício.

Com essa estruturaorganizacional, as atividades se mantiveram em esclarecer sobre os direitos aos servidores nos procedimentos de licença para tratamento de saúde,
por motivo de doença em pessoa da família, maternidade, para capacitação, para tratar interesses particulares, para atividade política, entre outros, que tiveram o fluxo
alterado em virtude da mudança de regime jurídico da Universidade, priorizando o atendimento personalizado com o recebimento de documentação para
encaminhamento ao setor ou órgão responsável pela análise e concessão, dentro dos prazos legais.

As práticas de desenvolvimento de pessoal e aperfeiçoamento dos servidores da Instituição foram promovidas por intermédio de divulgação dos cursos ofertados pela
UNICET, na plataforma digital que são voltados ao treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da Administração Pública Estadual; no Programa Hermes de Educação
Continuada com a oferta de curso de capacitação - fiscalização de contratos (42 inscritos), Relações Humanas com ênfase na Qualidade dos Serviços Públicos (37
inscritos); Conteudista - Noções sobre o Perfil, o Papel do Conteudista e Noções Gerais de Direitos Autorais (14 inscritos); Redação Oficial (48 inscritos) e o curso de
Tutoria Online em Instituições Públicas (21 inscritos).

A Universidade observou o cumprimento da Instrução Normativa 03/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE, evidenciando a adequação de envio de

documentos para regulamentar o sistema SICAP-AP.

Com a alteraçãodo regime jurídico da Instituição, atravésda Lei 3.124/2016, procederam a reformulação e atualização das normasinternas da Unitins.

No anode 2017 ocorreram a admissão de pessoal técnico-administrativo emrazão de aprovação emconcurso público realizado noanode 2016, na Ação de Realização
de Concursos Público, para substituição dos contratos temporários no preenchimento das vagas nos câmpus de Augustinópolis, Araguatins e Dianópolis, por meio do
edital 012/2017.

Devido à admissão dos novos concursados e contratados foi elaborado cartilha informativa com a finalidade de esclarecer acerca do funcionamento da Universidade,
bemcomo questõesrelacionadas ao estágio probatório e os procedimentos para requerimento que podem ser formulados pelos servidores.
A folha de pagamentos da Universidade, conta atualmente com 632 (seiscentos e trinta e dois) servidores entre efetivos, comissionados e contratados, conforme

demonstrado no Resumo Quadro de Pessoal anexo.

A Unitins possui 240 (duzentos e quarenta) contratações temporárias de docentes para todas as unidades administrativas observando o cumprimento da Lei n°
1.978/2008, 158 (cento e cinqüenta e oito) servidores comissionados, servidores efetivos com cargo comissionados 60 (sessenta), servidores efetivos com função

comissionada 12 (doze) e servidores efetivos 162 (cento e sessenta e dois), considerando a necessidade de atender a demanda das diversas Unidades Administrativas
da Universidade.

Esta Universidade atendeu a inserção da data base dos servidores nas competências de janeiro, maio e setembro do corrente ano, na forma da Lei n° 3.174/2016 e

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

http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_acoes_de_gestao_nao_fisica/
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A universidade findou as homologações de rescisões no regime CLT em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério do Trabalho e
Emprego - TEM, restando apenas os empregados afastados pelo INSS para tratamento de saúde.

A universidade implantou o sistema de registro de ponto, o WEBPONTO, para os servidores administrativos, visando assim um maior controle e praticidade para os
servidores.

A Instituição está em processo de migração ao Sistema PROTHEUS para o Sistema ERGON, utilizado pelo Poder Executivo Estadual, no processamento da folha de
pagamento e nas movimentações de recursos humanos, em atendimento a PORTARIA CONJUNTA SECAD/UNITINS/N. 47/2016 e PORTARIA CONJUNTA
SECAD/UNITINS N. 52/2017.

As despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua competência, por insuficiência de recurso
orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.

Durante muitos anos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercício financeiro, no entanto, com a diminuiçãoda receita
dos recursos próprios a Instituição passou a ser completamente dependente dos recursos do Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo com a previsão
de receita.

Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes para arcar com despesas essenciais, como
folha de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu as despesas essenciais da atual demanda da Instituição, portanto, os
recursos disponibilizados não foram suficientes para arcar com todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.

Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são insuficientes para a manutenção

mínima da Instituição, conforme OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1269/2016 (2016/20329/15124),
OFÍCIO/UNITINS/ GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).

OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e

Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da Instituição, a concessão insuficiente
de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigidos nos Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as despesas de
exercício anteriores não puderam ser pagas dentro do exercício financeiro.

As transposições e remanejamento são mecanismos de movimentação de recursos previsto na Lei n° 3.175/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2017, como instrumento de flexibilização orçamentária mediante autorização por Decreto.

Essas movimentações (Remanejamento/Transposição) ocorridosno ano de 2017, sobrevieram gradativamentecomo forma da adequar o orçamento as necessidades do
órgão, essas movimentações de recursosforma controladas e autorizadas peloórgão central de planejamento, Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN.
")detalhamento de despesas é organizado de acordo com o planejamento e o pagamento de despesas do ano anterior, no entanto, durante o ano é necessário fazer as

.novimentações orçamentárias nas ações para organizar as despesas de exercício anterior e ordenaros recursos de acordo com a necessidade daquele período, isso
ocorreu devido a escassez de recurso disponibilizado peloteto orçamentário para esta unidade gestora, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu dispêndio
suficiente para a atual demanda da Instituição.

tf>*v
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Período: Anual de 2017

UNITINS

Universidade do Estado do Tocantins
Unidade Gestora:

w.

a

Universidade do Estado do Tocantins

20330

tk

Programa:

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

1100

Ação:
Manutenção de Serviços de Informática

4234

Orçamento -12/2017:

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

336.500,00

-23.770

312.730,00

Empenhado
291.825,99

Liquidado

Pago

Saldo

289.826,99

289.826,99

20.904,01

Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

336.500,00

-23.770

312.730,00

Empenhado
291.825,99

% E/A

%L/E

% P/L

93,31

99,31

100,00

0101

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

%L/E

289.826,99

289.826,99

20.904,01

93,31

99,31

% P/L
100

Detalhamento:

Classificação

Orçamento -12/2017

Funcional-programática Elemento Fonte Ore. Inicial

Alterações Autorizado Empenhado

Percentual de Aplicação

Liquidado

Pago

Saldo

% E/A

%L/E

% P/L

0101

25.000,00

•18.040,00

6.960,00

6.088,00

6.088,00

6.088.00

872,00

87,47

100,00

100,00

33.90.39

0101

311.500,00

-95.058,00

216.442,00

196.410,34

194.411,34

194.411,34

20.031.66

90,74

98,98

100,00

33.90.92

0101

0,00

89.328,00

89.328,00

89.327,65

89.327,65

89.327,65

0,35

99,99

100,00

100,00

12.126.1100

33.90.30

12.126.1100

12.126.1100
Referência
Ano

Período

Estágio

2017

3o Quadrimestre

Concluída

Análise:

Aação foi executada com êxito neste terceiro quadrimestre de 2017, tendo em vista os registros dos resultados obtidos com execução das metas planejadas
parao período. Ratificando que as metas planejadas inicialmente parao exercício foram readequadas ao orçamento e disponibilidade financeira, sendo
liberado aproximadamente 20% do necessário para cumprircom os projetosnecessários para garantir a qualidades dos serviços envolvendo tecnologia
na Instituição. Os limites orçamentários são definidos pela gestão do poder executivo estadual, obervadas suas limitações, não sendo possível a
interferência neste quisito.

De forma sucinta foram empenhados e liquidados, conforme cronograma do setor financeiro, os seguintes serviços:
1) fornecimento de links de dados para a rede UNITINS na região metropolitana de Palmas;
2) fornecimento de suprimentos e equipamentos para impressão;
3) licenciamento de software para área administrativa e acadêmica.

No mesmo período as seguintes ações foram implementadas utilizando os recursos internos de pessoal e equipamentos disponíveis:
1) Implantação do sistema de Gestão de Capital Humano no Setor Público - ERGON
Objetivos:

Implantar o sistema ERGON utilizado pelo Estado, visando a padronização dos processos e a centralização das informações na SECAD.
2) Aplicativo para smartphones UNIGRESSO
Objetivos:

Aproximar os discentes egressos,bemcomo a socialização dos profissionais em buscade maior envolvimento junto a Universidade.
3) Ferramenta para inscrições de eventos e emissões de certificados online
Objetivos:

Ferramenta para inscrições de eventos, realizados pela Universidade, bem como a emissão de certificado, >nline para osparticipa\es. Visando as reduções

de custos de papeis, impressões e espaço físico para armazenamento dos certificados.

4) SIPP • Sistema para Institucionalização de Projetos de Pesquisa
Objetivos:

Ferramenta para submissões e gestão de projetos Institucionais e Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
5) SIEX - Sistema para Institucionalização de Projetos de Extensão
Objetivos:

Ferramenta para submissões e gestão de projetos de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão

http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_acoes_de_gestao_nao_fisica/
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6) FOCA - Plataforma online para formação e capacitação

R.jgl__

Objetivos:

Ferramenta de capacitação EAD, para desenvolvimento profissional dos Servidores da Instituição.

O

7) Atualização do ambiente pedagógico Educ@
Objetivos:

Atualização das ferramentas pedagógicas online utilizados por docentes e discentes, visando a correção de falhas, melhorias e novas funcionalidades.

8) Atualização da plataforma utilizada pela UNICET
Objetivos:

Atualização das ferramentas utilizadas pela UNICET, visando a correção de falhas, melhorias e novas funcionalidades.

9) Ferramenta GDOC - Gestão de Documentos Institucionais

Objetivos:

Armazenamentos centralizado e consultas dos documentos institucionais, referentes a legislação da Universidade.

10) Capacitações Presenciais nos câmpus do Interior(Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis)
Objetivos:

Capacitar os novos servidores no uso das ferramentas acadêmicas e bibliotecárias.

11) Ferramenta de Análise Curricular de Discentes
Objetivos:

Suporte aos coordenadores de curso, visando identificar pendências de disciplinas dos discentes.

12) Cursos online de capacitação e aperfeiçoamento para os Servidores
Objetivos:

Capacitar os servidores nos processos acadêmicos, bibliotecários e SGD e uso correto das ferramentas.

13) Desenvolvimento de ferramenta para Questionários
Objetivos:

Oferecer ferramenta personalizável para aplicação de pesquisas e enquetes

14) Regularização acadêmica turmas do projeto EAD-Nacional
Objetivos:

Apoio a Pró-reitoria de Graduação nas ações de regularização das turmasdo projeto EAD nacional.
15) Serviços estruturantes de TI no Câmpus Palmas
Objetivos:

Investimento para interligação dos blocos (A.B.C) do câmpus por meio de Fibra Óptica e cabeamento paratelefonia Fixa
16)Serviços estruturantes de TIno CCA- Centro de Ciências Agrárias
Objetivo:

Reduzir os problemas delink de internet e problemas com as linhas telefônicas doCCA e mudança doCPD
17) Projeto piloto Webconf - sistema de reuniões online
Objetivo:

Implantar um sistema que possibilite arealização de reuniões online com as unidades da instituição;
Reduzir gastos com viagens e ligações interurbanas;

OirSÕr de Tecnologia da I
DoVt./UnMnS/G*-

Estreitar as relações entreas pessoas de todasas unidades da instituição.

18) Parceria com Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_acoes_de_gestao_nao_fisica/
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Objetivos:

Doação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins de equipamentos de informática

As despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua competência, por insuficiência de
recurso orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.

Durante muitos anos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercício financeiro, no entanto, com a diminuição da
receita dos recursos próprios a Instituição passou a ser completamente dependente dos recursos do Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo
com a previsão de receita.

Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes para arcar com despesas essenciais,
como folha de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu as despesas essenciais da atual demanda da Instituição,
portanto, os recursos disponibilizados não foram suficientes para arcar com todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.
Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são insuficientes para a manutenção

mínima da Instituição, conforme OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1269/2016 (2016/20329/15124), OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e
OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).
Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da Instituição, a concessão
insuficiente de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigidos nos Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as
despesas de exercício anteriores não puderam ser pagas dentro do exercício financeiro.

As transposições e remanejamento são mecanismos de movimentação de recursos previsto na Lei n° 3.175/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício de 2017, como instrumento de flexibilização orçamentária mediante autorização por Decreto.

Essas movimentações (Remanejamento/Transposição) ocorridos no ano de 2017, sobrevieram gradativamente como forma da adequar o orçamento as
necessidades do órgão, essas movimentações de recursos forma controladas e autorizadas pelo órgão central de planejamento, Secretaria de Planejamento e
Orçamento - SEPLAN.

O detalhamento de despesas é organizado de acordo com o planejameqto e o pagamento de despesas do ano anterior, no entanto, durante o ano é necessário

fazer as movimentações orçamentárias nas ações para organizais despesas de exercício anfe\or e ordenar os recursos de acordo com a necessidade daquele

período, isso ocorreu devido a escassez derecurso disponibilizafío pelo teto\rçamentário para/estç unidade gestora, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não

previu dispêndio suficiente para a atual demanda da Instituiçi
Assinatura

•onsável - Ação

/
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Período: Anual de 2017

UNITINS

Universidade do Estado do Tocantins

B *">

Unidade Gestora:

Universidade do Estado do Tocantins

20330

_á

Programa:

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

1100

Ação:

Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

4188

Orçamento -12/2017:
Orç. Inicial
1.664.382,00

Alterações

Autorizado

Empenhado

898.184

2.562.566,00

2.452.187,52

Pago
2.276.222,44

Liquidado
2.302.582,73

Recursos do Tesouro • Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE

% E/A
95,69

Saldo

110.378,48

%L/E

% P/L

93,89

98,85

0101

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

1.664.382,00

367.434

2.031.816,00

1.980.759,96

1.968.945,99

Pago
1.949.597,56

Saldo final

% E/A

%L/E

% P/L

51.056,04

97,48

99,40

99,01

Detalhamento:

Funcional-

Elemento

programática

Percentual de

Orçamento -12/2017

Classificação

Ore. Inicial

Fonte

Alterações

Autorizado

Aplicação

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo % E/A

% L/E

% P/L

0,00 100,00 100,00

100,00

99,99 100,00

100,00

12.122.1100

33.90.08

0101

2.500,00

11.000,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

12.122.1100

33.90.91

0101

5.000,00

72.809,00

77.809,00

77.808,49

77.808,49

77.808,49

0,51

12.122.1100

33.90.49

0101

3.500,00

•1.452,00

2.048,00

1.708,00

1.708,00

1.708,00

340,00

12.122.1100

33.90.47

0101

10.000,00

-4.955,00

5.045,00

5.044,47

5.044,47

5.044,47

0,53

12.122.1100

33.90.39

0101

1.110.495,00

-55.993,00

1.054.502,00

1.013.783,03

12.122.1100

33.90.36

0101

30.000,00

31.232,00

30.945,81

1.232,00

7.500,00

1.010.337,69 995.938,14 40.718,97

30.945,81

30.945,81

7.500,00

3.750,00

3.337,50

35.902,39

35.902,39

35.902,39

100,00

50,00

,00

93,81

100,00

100,00

0,00

7.500,00

0101

40.000,00

-1.729,00

12.122.1100

33.90.31

0101

0,00

900,00

900,00

570,30

570,30

570,30

329,70

12.122.1100

33.90.30

0101

130.000,00

64.706,00

194.706,00

189.119,39

184.500,76

179.964,38

5.586,61

12.122.1100

33.90.20

0101

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.90.11

0101

76.000,00

86.001,00

162.001,00

162.000,00

33.90.14

0101

35.000,00

62.594,00

97.594,00

97.410,53

12.122.1100

33.90.92

0101

216.887,00

129.821,00

346.708,00

345.467,55

Recursos Próprios

63,36 100,00 100,00

1,00

97.410,53

183,47

345.467,55 345.467,55

97,55

97,54

99,99 100,00

100,00

99,81

100,00

100,00

99

100,00 100,00

97,13

162.000,00 162.000,00

97.410,53

98,57

99,08 100,00 100,00

0,00

0101

33.90.33

12.122.1100

100,00

99,66

2.368,61

33.90.35

12.122.1100

12.122.1100

99,98 100,00
96,13

286,19

12.122.1100

38.271,00

83,39 100,00 100,00

1.240,45

0240

Orç. Inicial

Alterações

Autorizado

Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo final

% E/A

%L/E

% P/L

0,00

530.750

530.750,00

471.427,56

333.636,74

326.624,88

59.322,44

88,82

70,77

97,89

Detalhamento:

programática

Percentual de Aplicação

Orçamento -12/2017

Classificação
Funcional-

Elemento

Fonte

Ore. Inicial

Alterações Autorizado Empenhado

Liquidado

Pago

Saldo

% E/A

%L/E

% P/L

12.122.1100

33.90.14

0240

0,00

65.437,00

65.437,00

65.166,00

65.166,00

65.166,00

271,00

99,58

100,00

100,00

12.122.1100

33.90.18

0240

0,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

100,00

100,00

100,00

12.122.1100

33.90.30

0240

0,00

30.953,00

30.953,00

25.853,42

25.853,42

25.853,42

5.099,58

83,52

100,00

100,00

12.122.1100

33.90.36

0240

0.00

15.632,00

15.632,00

15.631.25

15.631,25

15.559,75

0,75

99,99

100,00

99,54

12.122.1100

33.90.39

0240

0,00

152.909,00

152.909,00

134.822,92

134.342,00

133.801,64

18.086,08

,17

99,64

99,59

12.122.1100

33.90.49

0240

0,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

0,00

100,00

100,00

100,00

12.122.1100

44.90.52

0240

0,00

245.929,00

245.929,00

210.063,97

72.754,07

66.354,07

35.865,03

85,41

34,63

91,20

Referência
Ano

Período

Estágio

2017

3o Quadrimestre

Concluída

Análise:

As ações de Coordenação e Manutenção dos serviços Administrativos Gerais por meio da Diretoria Administrativa foram executadas com êxito, tendo em vista as
atividades desenvolvidas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, principalmente observando os Decretos Estaduais: n° 5.571/2017, que dispõe sobre a
execução orçamentario-financeira do Poder Executivo para o exercício de 2017, n° 5.644/2017, o qual estabelece o contingenciamento de despesas do orçamento anual
para o exercício de 2017, n° 5.644/2017, que estabelece o contingenciamento de despesas do orçamento anual para o exercício de 2017, n° 5.654/2017, o qual
estabelece medidas para contenção dos gastos do Poder Executivo Estaduais no exercício de 2017 e n° 5.756/2017, que dispõe sobre o encerramento do exercício
financeiro de 2017.

Foram realizadas aquisições de bens e serviços necessários ao atendimento das solicitações provenientes da sede administrativa e demais unidades desta universidade,
como segue: Sede Administrativa em Palmas, Câmpus Graciosa - Palmas, Câmpus Universitário de Dianópolis, Câmpus Universitário de Araguatins, Câmpus
Universitário de Augustinópolis, Complexo de Ciências Agrárias - Agrotins, Centro de Pesquisa Agro ambiental de Várzea Formoso do Araguaia-TO, Núcleo
Tocantinense de Arqueologia - Nuta e Museu em Porto Nacional.

http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_acoes_de_gestao_nao_fisica/
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Ações de Gestão Financeira

A Coordenadoria de Patrimônio procedeu ao controle dos bens patrimoniais através do cadastro no SISPAT e as devidas movimentações para as respectivas unidades

quando solicitadas dos devidos bens adquiridos com recursos do Tesouro e Emenda Parlamentar (fonte - 104), sendo: 02 veículos; 64 condicionadores de ar; 78
armários; 16 arquivos; 03 escaninhos; 04 balcões de atendimento; 161 cadeiras fixas; 250 cadeiras giratórias; 06 esperas tipo sofanete; 39 estações de estudo; 09
estantes bibliotecárias; 02 motores para portões; 08 leitores biométricos; 04 longarinas; 147mesas;94 microcomputadores; 94 monitores; 38 nobreaks; 30 notebooks; 06
pedestais e 12projetores; 06quadros brancos; 06switches e 07 televisores. Pordoações: 01 purificador de água; 40 microcomputadores; 40 monitores e; 40 nohrpaka
Os recursos disponibilizados foram na ordem de R$ 2.562.556,00 e liquidado de R$ 2.302.510,73, ou seja, foram utilizados 99% dos recursos financeiros ai t<
sendo estas despesas essenciais para o funcionamento da Universidade.

Registra-se que as despesas com diáriasforam executadas na maior parte com recursos do tesouro, tendo um valor de R$ 97.410,53. Ainda, com recursos
valor de R$65.166,00.

Aação de almoxarifado fora executada com êxito, levando-se em conta quetoda a entidade foi provida com os meios necessários para implementação e execução das
metas estabelecidas nos seus programas de gestão, ou seja, todos os setores da Unitins foram atendidos a contento pelo setor de Almoxarifado, que supriu as
necessidades de materiais de limpeza, expediente e produtosde higienização e outros, que teve valorexecutado de R$ 77.984,18.

Os custoscom Suprimento de Fundos tiveram o montante de R$ 75.511,04 com recursos do tesouro e R$15.816,96 recursos próprios, paradespesa de pequeno vulto e
pronto pagamento.

Consta instar que os gastos com locação de imóveis com recursos do tesouro foram na ordem de R$ 78.987,60 e recursos próprios de R$ 9.417,60. Ainda, que esta
Instituição de Ensino Superior não possui sede própria nos Câmpus de: Araguatins; Augustinópolis; e Dianópolis.

Asdespesas comserviços de postagens,água e esgoto, energiaelétrica, telefonia e sentenças indenizatórias, somaram um montante de R$ 815.307,93.

A execução mensal do contrato de outsourcing mediante demanda fora paga com recursos do Tesouro o montante de R$38.152,17 erecursos próprios o valor de R$
12.833,08.

Esta Universidade prima pela ecònomicidade, e por meio da Comissão Própria de Licitação, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2017, promoveu 26 (vinte
e seis) certames, sendo todos eletrônicos, que resultaram em uma economia de R$ 406.878,86, em comparação com os valores inicialmente orçados.
Por restrições orçamentario-financeira, afetadas pelos contingenciamentos de despesas, houve acúmulos das despesas de 2016 para o exercício de 2017, que obteve
um valorequivalentede R$345.467,55. Lembramos que apesar da restrição orçamentario-financeira do Estado, e da burocraciaexistente na autuação dos processos de
contratações, a execução das ações desta unidade apresentou resultados satisfatórios.

Ressaltarmos ainda, que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidorpúblico e de atendimento ao público em geral.
vs despesas de exercício anterior são despesas de exercícios encerrados que não puderam ser pagas, no exercício de sua competência, por insuficiência de recurso
orçamentário ou financeiro, podendo ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, conforme prevê a Lei n° 4.320/64.
Durante muitos anos esta Universidade não utilizou essa prerrogativa pagando suas despesas dentro do exercício financeiro, no entanto, com a diminuição da receita
dos recursos próprios a Instituiçãopassou a ser completamente dependente dos recursos do Tesouro Estadual, que estipula teto orçamentário de acordo com a previsão
de receita.

Como ocorreram nos anos anteriores, os tetos orçamentários disponibilizados a esta unidade gestora foram insuficientes para arcar com despesas essenciais, como
folha de pagamento e despesa de custeio, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu as despesas essenciais da atual demanda da Instituição, portanto, os
recursos disponibilizados não foram suficientes para arcar com todos os compromissos essenciais dentro do exercício corrente.
Todos os anos a Universidade contesta o valor do teto orçamentário disponibilizado, informando que os recursos concedidos são insuficientes para a manutenção

mínima da Instituição, conforme OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1269/2016 (2016/20329/15124), OFÍCIO/UNITINS/GRE/N0 1294/2016 (2016/20329/15366) e

OFÍCIO/UNITINS/ GRE/N0 1387/2016 (2016/20329/16079).

Mesmo utilizando todos os meios de minimizar os custos e mantendo apenas o extremamente necessário para o funcionamento da Instituição, a concessão insuficiente
de recursos e as medidas de vedação, redução, contenção e controle dos gastos exigidos nos Decretos n°s 5.532/2016, 5.654/2017 e 5.678/2017, as despesas de
exercício anteriores não puderam ser pagas dentro do exercício financeiro.

As transposições e remanejamento são mecanismos de movimentação de recursos previsto na Lei n° 3.175/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2017, como instrumento de flexibilização orçamentária mediante autorização por Decreto.

Essas movimentações (Remanejamento/Transposição) ocorridos no ano de 2017, sobrevieram gradativamente como forma da adequar o orçamento as necessidades do
órgão, essas movimentações de recursos forma controladas e autorizadas pelo órgão central de planejamento, Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN.
O detalhamento de despesas é organizado de acordo com o planejamento e o pagamento de despesas do ano anterior, no entanto, durante o ano é necessário fazer as
movimentações orçamentárias nas ações para organizar as despesas de exercício anterior e ordenar os recursos de acordo com a necessidade daquele período, isso
ocorreu devido a escassez de recurso disponibilizado pelo teto orçamentário para esta unidade gestora, conforme definiu a Lei n° 3.177/2016, que não previu dispêndio
"uficiente para a atual demanda da Instituição.
Assinatura

&a<^
Diretora Administrativas

http://www.gestao.cge.to.gov.br/ppageral/slide_acoes_de_gestao_nao_fisica/
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5.7 - PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENUNCIA DE
RECEITA

A Universidade não desenvolveu projetos no Plano Plurianual - PPA 2016-

2019, as ações do PPA são todas consideradas atividades.

5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Os convênios foram firmados em estrita observância às normas estaduais e

federais, em observância a Lei Federal n° 8.666/93, ao Decreto Federal n°. 6.170/07, a
Portaria Interministerial n°. 507/11 MP/MF/CGU e a IN STN n° 01/97.

Em 2017, 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 em 2017;
b) Não foram concedidos convênios;

c) Os convênios executados em 2017, 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 2017 e estão em fase de
prestação de contas.

f) Não ocorreram prestação e análise das contas de convênios, [portanto, não "tiveram suas
contas reprovadas;

g) Não houve Tomada de Contas Especial;
h) Não ocorreu devolução de recursos.

5.9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório evidencia os recursos disponibilizados e as açòçs desenvolvidas
na decorrer do ano de 2017, as ações, atividades e trabalhos desenvolvidos pela equipe de

108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Caixa Postal 173, Palmas - Tocantins
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servidores visando à promoção humana com o propósito em atender as expectativas e
necessidades da sociedade Tocantinense.

É correto enfatizar que este documento evidencia os serviços de maior
relevância, pois 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
í

i

mecanismo de aferição consegue mensurar, com justiça, os benefícios e efeitos trazidos
através da instrução e conhecimento, proporcionado ao ser humano, por uma universidade
comprometida como a UNITINS.

Este órgão público tem o compromisso rígido com a prática da lei, conforme
vislumbrado na legislação 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.
Novamente, como vem ocorrendo todos os anos, ocorreram dificuldades na

execução de algumas ações e metas, por outro lado, outras ações ultrapassaram as
expectativas planejadas, assim, o mais importante é que o objetivo foi alcançado e a sociedade
atendida, ou seja, compromisso reconhecido, assumido e realizado.
Confiantes de ter desenvolvido e fornecido um serviço público de qualidade ao

povo Tocantinense, na Gestão de 2017, encaminhamos, este documento, para 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° 006/2003.

Palmas - TO, 08 de Fevereiro de 2018.

HfcíiE
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