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1 INTRODUÇÃO 

 

A Programação Orçamentária Anual (POA) é o documento elaborado pela Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças que consolida a proposta orçamentária das macrounidades da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana para o exercício subsequente (2021). 

Tem por objetivo detalhar a programação do custeio discricionário, ou seja, os créditos não 

vinculados, de modo a orientar os processos de tomada de decisão e imprimir visibilidade às 

atividades desenvolvidas pelas diversas áreas da Universidade. 

Sua elaboração respeita as diretrizes e a forma de rateio dos recursos de custeio estabelecidas 

pela Reitoria, conforme Instrução Normativa nº 2, de 26 de junho de 2018, publicada no Boletim de 

Serviços nº 361, de 29 de junho de 2018. 

É importante informar que a programação interna da UNILA vincula-se aos limites da Lei 

Orçamentária Anual da Universidade (Projeto de Lei – 28/2020-CN), e se constitui, quase que 

exclusivamente, por Fonte de Recursos do Tesouro Nacional. Tais limites são definidos pelo Governo 

Federal com base em informações sobre a estimativa de gastos com pessoal, expectativas para 

programas específicos e pela aplicação da Matriz ANDIFES (Decreto nº 7.233 de 19 de julho de 

2010). 

Desse modo, ao contrário do que se possa imaginar, os limites de custeio e investimento são 

definidos segundo critérios previamente estabelecidos (indicadores de qualidade e produtividade, 

especialmente pelo cálculo de aluno equivalente) e não em função das demandas apresentadas. 

A fim de esclarecer sobre a composição integral do orçamento da UNILA, e dar maior 

transparência ao processo interno, também serão descritas e agrupadas por Grupo de Natureza de 

Despesa (GND), as Ações Orçamentárias com destinação específica, indicando, ainda, a(s) 

macrounidades responsáveis pela respectiva execução. 

A programação aqui apresentada leva em consideração os limites do Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) e as estimativas das despesas contratuais e continuadas com a 

manutenção da universidade, o prosseguimento dos programas acadêmicos, incluindo a concessão de 

bolsas, e o estabelecimento de margem de segurança para atendimento de demandas emergenciais e 

prioritárias. 

Finalizada a apresentação, enviamos para apreciação do Conselho Universitário as 

codificações e detalhamento das ações, bem como a conexão destas com a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) que, em última instância, representam a conexão do planejamento da Unila com o Plano 

Plurianual (PPA) do governo. 

Deste modo, o presente documento possui quatro seções contando com a presente introdução. 

A segunda seção explica sobre os créditos orçamentários para 2021 e as características das despesas 



5 

 

vinculadas. A terceira seção apresenta as ações orçamentárias de todas as macrounidades da Unila. 

Por fim, a última seção apresenta um resumo do orçamento de custeio da Unila para 2021 e o 

cronograma para remanejamento. 

 

2 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS UNILA 2021 

 

Em linguagem técnica, Ações Orçamentárias são “operações da qual resultam produtos (bens 

e serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa” (MTO, 2020). Na base do 

sistema do governo federal, as Ações são identificadas por código alfanumérico de quatro dígitos e 

possuem atributos como o Título, a Descrição e o Produto, a fim de tornar fácil a identificação pela 

sociedade, na Lei Orçamentária Anual. 

No âmbito da UNILA, a Programação Orçamentária Anual (POA) constituir-se-á no 

detalhamento dessas Ações Orçamentárias em Sub-ações, que corresponderão à programação das 

macrounidades da universidade. Convém destacar que essa programação será exclusiva de custeio, 

ou seja, “dotações destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive para atender 

obras com conservação e adaptação de bens imóveis” (Art.12, Lei 4.320/64). 

Assim, ela inclui o pagamento de diárias e passagens, fornecimento de água e energia elétrica, 

telefonia, contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, auxílios aos 

estudantes e pesquisadores, e apoio às atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, pesquisa 

e extensão. 

Em 31 de agosto de 2020, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Lei 

Orçamentária para 2021, estimando a receita da União em R$ 4.291.872.437.622,00 (quatro trilhões, 

duzentos e noventa e um bilhões, oitocentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, 

seiscentos e vinte dois reais). 

O projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021 está distribuído, novamente, em dois 

volumes (IV e V), que, somados, representam uma redução de 15,92% do valor total de créditos 

discricionários (custeio e capital - fontes do tesouro) aprovados em 2020. 

Assim, o orçamento previsto no Volume IV – Tomo II – Programações Condicionadas à 

Aprovação Legislativa (CF - Artigo 167 - Inciso III), dependerá de aprovação do Congresso Nacional, 

posterior a sanção da LOA (volume V). O referido artigo preceitua vedação à “realização de 

operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas 

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta” (quebra da regra de ouro). No volume IV, a previsão créditos 

orçamentários à UNILA ocorre em Unidade Orçamentária (UO) distinta da usual – 93944, conforme 

apresenta o Quadro 1.
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Quadro 1 – Comparativo orçamento UNILA 2020 e PLOA 2021 

 
 

Nesse contexto, devemos assumir que até a Aprovação Legislativa do tomo II – Volume IV, 

o orçamento da UNILA para 2021 é de R$ 80.953.800 ,00(oitenta milhões, novecentos e cinquenta e 

três mil, oitocentos reais). Deste valor, R$ 56.746.608,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e 

quarenta e seis mil, seiscentos e oito reais) são para despesas obrigatórias: pessoal e encargos sociais; 

R$ 9.283.816,00 (nove milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais), referem-

se a outras despesas correntes (incluindo benefícios aos servidores, receitas próprias e PASEP); R$ 

1.237.128,00 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, cento e vinte oito reais) referem-se a despesas 

com investimentos (fontes do tesouro), e R$ 231.893,00 (Duzentos e trinta e um mil, oitocentos e 

noventa e três) também classificados no GND 4 - Investimentos, porém vinculados à fonte 50 - 

Receitas Próprias, oriundos de cobrança de taxas, multas, prestação serviços, dentre outros. 

De forma concreta, a Universidade contará inicialmente, na ação de Funcionamento, de R$ 

8.494.422,00 (oito milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte dois reais) para 

suas despesas com a manutenção da universidade, como aluguel, terceirizados, água, energia elétrica, 

internet etc. Na ação de Fomento, terá o equivalente a R$ 1.978.369,00 (um milhão, novecentos e 

setenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais) para despesas com atividades finalísticas como 

pagamento de bolsas e correspondentes para o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão; e R$ 2.858.278,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta oito) 

para ações relacionadas à Assistência Estudantil. 
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Assim, neste documento será feito o detalhamento das Ações Orçamentárias de 

responsabilidade das diferentes macrounidades envolvendo as despesas de Funcionamento e Fomento 

(não vinculadas), que poderão ser executadas com os créditos disponíveis no volume V e que juntas 

totalizam R$ 10.472.791,00 (dez milhões, quatrocentos e setenta dois mil, setecentos e noventa e um 

reais). Também serão detalhadas, como ações não prioritárias, aquelas que dependerão da liberação 

dos recursos disponíveis no volume IV, tomo II, as quais atingem o valor de R$ 14.702.185,00 

(quatorze milhões, setecentos e dois mil, cento e oitenta e cinco reais). 

 

2.1 RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Inicialmente, é importante destacar que os créditos com destinação específica, ou seja, 

vinculados, não são objeto de programação neste documento. São os créditos orçamentários 

referentes a pessoal, encargos sociais, investimentos e custeio vinculados, quais sejam: folha de 

pagamento, encargos sociais e benefícios aos servidores, assistência estudantil, capacitação de 

servidores, ao Programa Incluir, créditos para pagamento de contribuições a entidades 

representativas, e àqueles provenientes de fontes próprias (50 – Diretamente arrecadados; 81 – 

Convênios). O Quadro 2 apresenta o detalhamento dos créditos vinculados previstos no orçamento 

da UNILA. 

A título de esclarecimento, também não serão objeto de discussão, os valores oriundos de 

parcerias, projetos, acordos com órgãos federais, pois estão consignados no orçamento do órgão 

concedente, ou seja, não pertencem ao orçamento da UNILA. Tais recursos vinculam-se a um Plano 

de Trabalho que fundamenta a formalização de um documento denominado Termo de Execução 

Descentralizada (TED), e deve obedecer à programação aprovada pelo Órgão concedente do recurso. 
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Quadro 2 – Créditos orçamentários vinculados LOA 2020 e PLOA 2021 

Fonte: LOA 2020 - Leis 13.978/14.008 / Ministério da Economia - Orçamentos Anuais (PLOA 2021) 

 

O Quadro 2 apresenta os valores aprovados conforme volumes V e IV - Tomo II da Lei 

Orçamentária Anual nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 e Lei nº 14.008, de 03 de junho de 2020. 

Com a previsão do orçamento de 2020 distribuída em dois volumes, os desafios impostos à 

universidade foram superiores, dada a incerteza quanto à aprovação do volume IV. Além disso, do 

valor inicialmente discutido na Programação Orçamentária Anual de 2020, denominada então “peça 

orçamentária”, quando da sanção da LOA, foram cancelados R$ 1.338.932,00 (um milhão, trezentos 

e trinta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais) do custeio discricionário, sendo que as ações 

discutidas na “peça” (20GK e 20RK) foram impactadas com um corte total de R$ 1.035.674,00 (um 

milhão, trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais), além do corte de R$ 290.551,00 

(duzentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e um reais) no PNAES, os quais tiveram que ser 

descontados no orçamento da PROAGI, uma vez que esta macrounidade teve redução nas despesas 

de manutenção. 

Todavia, com a suspensão das atividades acadêmicas, o desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão também foram impactadas, ocasionando eventuais sobras orçamentárias 
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nas demais macrounidades. 

Observando o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais especificamente, sobre o art. 

62, o qual estabelece em seu caput que “A administração tem o dever de executar as programações 

orçamentárias” complementando em seu parágrafo 3º, que este dever de execução “corresponde à 

obrigação do gestor de adotar as medidas necessárias para executar as dotações orçamentárias 

disponíveis”, a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças realizou um levantamento com 

as macrounidades, a fim de dar melhores direcionamentos às sobras orçamentárias. 

As sobras indicadas pelas unidades foram incluídas na Reserva Técnica, sendo uma parcela 

direcionada à complementação do valor aprovado na Programação Orçamentária Anual, então 

denominada “Peça Orçamentária” (R$ 4.227.004,49 - quatro milhões, duzentos e vinte sete mil, 

quatro reais, quarenta e nove centavos) a ser remanejado para investimento. Neste contexto, a UNILA 

solicitou o remanejamento de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) do GND 3 - outras 

despesas correntes para o GND 4 - investimentos, a fim de atender demandas de capital, incluindo a 

possibilidade de licitar uma obra. Além dessa solicitação, a UNILA aguarda a efetivação da 

complementação do PNAES em R$ 300.000,00 devido ao corte já explanado anteriormente. 

Com relação aos recursos apresentados no Quadro 2, na coluna PLOA 2021, aqui tratados 

como recursos com destinação específica (R$ 148.421.751,00 - cento e quarenta e oito milhões, 

quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e um reais), estes representam a parcela mais 

significativa do orçamento da UNILA, 85,50% do valor total (somatório do volume V e IV), pois 

contemplam as despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. 

A respeito dos recursos para investimentos, eles também não serão objeto de análise do 

presente documento. A previsão no PLOA 2021 de créditos para investimento é de R$ 1.469.021,00 

(um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, vinte um reais), os quais ficarão centralizados na 

Reitoria a fim de serem alocados posteriormente de acordo com as prioridades da universidade. 

Destes, R$ 231.893,00 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e três reais) 

dependerão de arrecadação financeira na respectiva fonte (50). 

 

3 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO 2021 

 

A Programação Orçamentária de 2021 envolve apenas os créditos de custeio discricionário, 

vinculados à fonte 100 – Recursos do Tesouro. De modo semelhante aos anos anteriores, em 2021 

serão também duas ações orçamentárias a serem detalhadas (20RK – Funcionamento de Instituições 

Federais de Ensino Superior e 20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós- Graduação, Ensino, 

Pesquisa e Extensão). 

Como a UNILA, novamente, dependerá de aprovação legislativa para execução do orçamento 
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integral previsto para 2021, o que gera incerteza sobre a liberação dos recursos contidos no Volume 

IV, tomo II, a PROPLAN orientou que as Ações Orçamentárias das macrounidades fossem elencadas 

na forma de Prioridade 1 (com base nos recursos contidos no volume V) e Prioridade 2 (com base 

nos recursos contidos no volume IV), ou seja, 40% e 60% respectivamente. Esta proporcionalidade 

inverte a lógica do ano anterior, no qual a parcela que dependeria de aprovação legislativa equivalia 

a 40% do total. 

O volume V contempla o detalhamento das ações vinculadas ao Ministério da Educação, e 

consigna R$ 80.953.800,00 (oitenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos reais) à 

UO 26267 – UNILA. Desse montante, R$ 16.351.803,00 (dezesseis milhões, trezentos e cinquenta e 

um mil, oitocentos e três reais) são referentes às despesas discricionárias. O volume IV soma R$ 

92.642.927,00 (noventa e dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte sete 

reais), sendo R$ 18.888.424,00 (dezoito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte 

quatro reais), referentes a despesas discricionárias para a unidade UO 93944, conforme Quadro 3. 

Quadro 3 – Comparativo do Orçamento Discricionário do PLOA2021 com a LOA2020 

Fonte: DPCO (2020) - Leis 13.978/14008 / Ministério da Economia - Orçamentos Anuais (PLOA 2021) 

 

De modo geral, o orçamento discricionário que parece ser exequível para o início do ano de 

2021 representa apenas 41,60% do valor total. Verifica-se, ainda, que os limites das ações 

discricionárias sofreram redução de 18,2%, quando comparadas aos valores previstos em 2020. Como 

o percentual reduzido é menor na ação 20RK, a redução total, incluindo investimentos, é de 15,92% 

em relação ao aprovado em 2020. 

Na sequência, no capítulo 4, serão apresentadas as programações das macrounidades, 

alinhados às finalidades das referidas Ações Orçamentárias (20RK e 20GK) que, no âmbito da Unila, 

são tratadas de forma abrangente e desmembradas em ações orçamentárias para cada macrounidade. 

Para distribuição dos limites às macrounidades, a PROPLAN estabeleceu um cronograma ao longo 

do mês de setembro. Dentro do cronograma, foram realizadas duas reuniões de gestão nos dias 8 e 15 
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de setembro, tratativas juntos aos gestores das macrounidades e uma reunião com o Conselho de 

Diretores no dia 16 de setembro para definição dos limites. Ao longo deste período e até 25 de de 

setembro as macrounidades puderam detalhar a programação de seus limites orçamentários, com 

apoio da Proplan/DPCO. Em seguida a Proplan/ DPCO consolidou as programações ora apresentadas 

neste documento. 

 

4 DIVISÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO ENTRE AS MACRO UNIDADES DA 

UNILA 

 

Considerando o cenário de desmembramento do orçamento em dois volumes, as 

macrounidades foram orientadas a estabelecer prioridades na sua programação orçamentária. Desse 

modo, ações de prioridade 1 estarão vinculadas ao orçamento constante no volume V do PLOA, 

enquanto qualquer ação de prioridade 2 dependerá da aprovação legislativa dos recursos 

constantes no volume IV, tomo II, sendo 40% e 60% respectivamente. Os percentuais foram 

arredondados a fim de facilitar a distribuição e o controle das macrounidades. 

Destaca-se que as ações classificadas como Prioridade 2 poderão ser revistas quando da 

liberação dos recursos no decorrer da execução anual do exercício de 2021. 

De forma a ajustar as demandas das macrounidades à disponibilidade de recursos a nível 

institucional, informa-se que não será permitido o remanejamento de recursos diretamente entre 

as unidades de qualquer valor programado nas ações orçamentárias e não utilizados por algum 

motivo, inclusive o remanejamento de custeio para investimentos. Os valores remanescentes 

deverão ser direcionados para a PROPLAN, a qual, em conjunto com a Reitoria, analisará caso 

a caso qualquer pedido de recursos orçamentários ao longo do exercício. 

A respeito da execução orçamentária, em havendo cortes e remanejamentos orçamentários, 

esses deverão ser praticados em razão da: 

1. Segurança institucional e jurídica; e 

2. Priorização das ações diretamente relacionadas às atividades finalísticas, garantindo a 

manutenção das bolsas/auxílios de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, já implementadas, 

prezando pelas ações da PROGRAD, PRPPG e PROEX, além de outros auxílios de forma a anteferir 

as condições de permanência dos estudantes na Universidade. 

Para facilitar a leitura da Programação Orçamentária Anual, as ações orçamentárias de cada 

unidade são apresentadas por meio de quadros resumo. Nos Quadros, estão previstas as ações 

orçamentárias, cadastradas com código alfanumérico (Ex.: Ação 2 – Código C.2) e apenas as ações 

com códigos alfanuméricos são objetos da Programação Orçamentária Anual. Apesar dos créditos 

vinculados (VINC) não serem objeto de discussão, eles também estão sendo descritos no Quadro, 
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com o intuito de dar maior transparência ao orçamento. O descritivo detalhado das despesas de cada 

ação de 2021 consta no Anexo I. Considerando o desmembramento da LOA em dois volumes, o que 

gera aumento nos códigos orçamentários, as macrounidades foram instruídas a consolidar despesas 

correlatas em uma única ação orçamentária, a fim de facilitar o controle. 

O Quadro 4.1 detalha o orçamento da Reitoria para 2021, incluindo os créditos vinculados 

como investimento e contribuições a entidades/organizações nacionais e internacionais. A ação 

Gestão Administrativa, objeto desta Programação Orçamentária, tem previsão de despesas com 

diárias e passagens, fretamento, realização de eventos e assinatura de softwares, as quais somam R$ 

266.533,60 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais, sessenta centavos) em 

P1&P2. 

Quadro 4.1 – Ações da Reitoria 

 

A Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura – PROAGI, por ser a responsável 

pela manutenção de toda a infraestrutura física e de diversos serviços para toda universidade, destina-

se o maior volume de créditos orçamentários - R$ 14.791.739,44 (quatorze milhões, setecentos e 

noventa e um mil, setecentos e trinta e nove reais, quarenta e quatro centavos). 

A ação C.1 – Imóveis envolve o pagamento de aluguéis de todos os imóveis ocupados pelas 

diversas unidades da Unila, além do seguro dos imóveis e impostos (IPTU). 

A ação C.2 – Serviços compreende as despesas com os contratos de serviços terceirizados de 

vigilância, limpeza e conservação, apoio administrativo (jardineiros, auxiliares administrativos, 

auxiliares bibliotecários, recepcionistas), combustíveis e manutenção de veículos, manutenção 

predial, manutenção de aparelhos de ar-condicionado e manutenção de elevadores (Unidade Almada), 

publicidade legal, Correios, despesas com água/esgoto e energia elétrica, serviços de importação, 

cartão de suprimentos de fundos, aquisição de lâmpadas e cortinas, concessão de diárias e passagens, 

material de consumo, dentre outras. 
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A ação C.3 – Tecnologia da Informação refere-se ao pagamento dos contratos de impressão, 

telefonia móvel e internet, mais a previsão de recursos para manutenção do Sistema Integrado de 

Gestão (SIG), material de consumo da TI, registro de diplomas digitais e outros serviços de 

manutenção em geral. 

Quadro 4.2 – Ações da Pró-reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI) 

 

As ações da PRPPG somam R$ 2.904.058,45 (Dois milhões, novecentos e quatro mil, 

cinquenta e oito reais, quarenta e cinco centavos), os quais, em sua maioria, estão vinculadas à 

concessão de bolsas, sendo (38%) de mestrado/doutorado (C.2), (11%) de iniciação científica (C.1) e 

(48%) para Fomento à Pesquisa e Atividades Integradas (C.3) que incluem os Programas: Apoio aos 

Grupos de Pesquisa, Apoio aos Grupos de Pós Graduação (PROAP-Unila), Agenda Tríplice, Apoio 

à Participação de Eventos na Unila, Auxílio à Integração de Docentes e Técnicos Administrativos às 

Atividades de Pesquisa (PAIP), Apoio à Publicação Científica e Unila de Excelência Científica. 

A ação C.4 – Gestão Administrativa contempla despesas com diárias e passagens, produção 

de indicadores de pesquisa e pós-graduação, realização de evento de Iniciação Científica, seguro para 

estagiários e serviços de gestão. 

Quadro 4.3 – Ações da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) 

 

No Quadro 4.4, apresenta-se a programação das ações da PROGRAD no total de R$ 

1.117.026,34 (um milhão, cento e dezessete mil, vinte seis reais, trinta e quatro centavos). A ação C.1 

– Programas de Apoio Acadêmico aos Discentes da Graduação envolve a concessão de bolsas de 

monitoria, entre outros programas como apoio à acessibilidade e inclusão, apoio a estudantes com 

deficiência, indígenas e refugiados, apoio ao desenvolvimento de trabalho de conclusão de cursos de 

graduação e apoio à participação de discentes em eventos. 



14 

 

A ação C.2 – Gestão Administrativa refere-se a atividades de apoio à graduação, como seguro 

estudantil, despesas com a Mostra de Cursos (SIEPE) e viagens administrativas. 

O Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares PVCC/PROGRAD vincula-

se à ação C.3 - Programas de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação. 

Quadro 4.4 – Ações da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

 
 

O Quadro 4.5 apresenta os créditos orçamentários para as ações da PROEX. A Ação C.1 – 

envolvem as bolsas e auxílios aos estudantes. As ações C.2 e C.4 são referentes a recursos para diárias 

e passagens, auxílios para eventos, material de consumo e auxílios a estudantes no desenvolvimento 

de atividades culturais e eventos. A ação C.3 é voltada para o fomento e apoio de outras ações 

extensionistas e de cultura, e incluem a concessão de auxílio financeiro a pesquisadores, material de 

consumo e serviços. 

Quadro 4.5 – Ações da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

 

Na PRAE, as ações principais referem-se aos auxílios estudantis de caráter assistencial como 

auxílio moradia, alimentação, transporte, dentre outros. Esses auxílios possuem crédito orçamentário 

específico, no caso, o PNAES, aqui denominados créditos vinculados. 

Em 2021, além do corte de 18,2% nos valores do PNAES, a inversão nos percentuais a serem 

disponibilizados com a sanção da Lei Orçamentária Anual (40%) comprometem a concessão dos 

auxílios no primeiro semestre. Desse modo, a universidade optou por alocar R$ 1.528.724,00 (um 

milhão, quinhentos e vinte oito mil, setecentos e vinte e quatro reais) do custeio discricionário 

(Prioridade 1), que corresponde a ação C.1 - Auxílio Estudantil. Já a ação C.2 – Gestão Administrativa 

inclui créditos para realização de viagens. As ações da PRAE somam R$ 1.545.540,00 (um milhão, 
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quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais). Acrescenta-se, conforme Quadro 4.6, 

os valores disponibilizados para o PNAES, sendo R$ 2.858.278 (dois milhões, oitocentos e cinquenta 

e oito mil, duzentos e setenta e oito reais) no Volume V (P1) e R$ 4.012.582,00 no volume IV (P2). 

Quadro 4.6 – Ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

 

O Quadro 4.7 detalha as ações C.1 e C.2 da PROGEPE, no total de R$ 368.975,35 (trezentos 

e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais, trinta e cinco centavos), além dos créditos 

vinculados como Capacitação e Pessoal, Encargos sociais e Benefícios. As Despesas com a folha de 

pagamento são obrigatórias e correspondem à parcela mais representativa do orçamento da 

Universidade. 

Na ação C.1 - Gestão Administrativa está previsto orçamento para concursos de docentes e de 

TAE’s, contratação e seguros de estagiários. A ação C.2 é destinada às atividades de saúde do 

servidor, como aquisição de vacinas, Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Materiais de 

Primeiros Socorros. 

Quadro 4.7 – Ações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) 

 

O Orçamento da PROPLAN refere-se basicamente à reserva de valor para o pagamento de 

multas por possíveis atrasos em pagamentos das despesas de toda universidade, bem como despesas 

com taxas ou outros encargos, além de diárias e passagens para viagens administrativas. Ainda, 

alocado na PROPLAN constam os créditos vinculados de Receitas Próprias e Pis/Pasep. 

Apesar de estar alocada na PROPLAN, a Reserva Técnica não faz parte do orçamento desta 

macrounidade. A PROPLAN, junto com a Reitoria, faz a gestão deste valor, solicitando eventuais 

remanejamentos para atendimento de despesas com investimento ou novas demandas. O orçamento 

não vinculado da PROPLAN é de R$ 144.647,62 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta 
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e sete reais, sessenta e dois centavos) que corresponde ao total da ação C.1 - Gestão Administrativa. 

Quadro 4.8 – Ações da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 

 
 

A programação orçamentária da PROINT compreende as ações C.1 - Gestão Administrativa 

e C.2 - Programas de Mobilidade Acadêmica. Na Gestão Administrativa estão previstas despesas com 

diárias, passagens, seguro internacional e o pagamento de Gratificação por Encargo de Curso e 

Concurso (GECC) referente ao processo seletivo. A ação C.2 inclui os Programas de Mobilidade 

Discente e Docente (OUT). 

Quadro 4.9 – Ações da Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais (PROINT) 

 

 

O orçamento da SACT é integralmente reservado à manutenção dos laboratórios de ensino e 

pesquisa, e inclui a aquisição de materiais de consumo diversos como EPI’s, gases, vidrarias, 

reagentes, dentre outros, além das despesas decorrentes de serviços de manutenção corretiva dos 

equipamentos laboratoriais, manutenção de pianos, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

de resíduos. 

Quadro 4.10 – Ações da Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico (SACT) 
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A SECOM prevê a realização de despesas com serviços de impressão gráfica, gestão de 

publicações digitais, assinaturas anuais de softwares, renovação de suprimentos de equipamentos de 

audiovisual e para viagens institucionais e visitas de imprensa. 

Quadro 4.11 – Ações da Secretaria de Comunicação Social (SECOM) 

 

As atividades da SECIC compreendem despesas com o pagamento de ART's para a elaboração 

de projetos e orçamentos, recarga de extintores, portão do acesso ao bloco de aulas, projeto estrutural, 

laudo de avaliação de imóveis, sondagem e compra de trafo - JU. 

Quadro 4.12 – Ações da Secretaria de Implantação do Campus (SECIC) 

 

A programação das atividades da Editora inclui a manutenção do contrato de serviço de 

impressão de livros e serviços de tradução e revisão de textos, além da reserva de valor para 

participação na Reunião Anual da ABEU. 

Quadro 4.13 – Ações da Editora Universitária (EDUNILA) 

 
 

O Quadro 4.14 apresenta as ações do IMEA. A ação C.1 inclui o Programa de Apoio às 

Pesquisas Interdisciplinares ou Transdisciplinares: Apoio aos grupos de pesquisas interdisciplinares, 

para estudos em temáticas relacionadas à integração Sul-Americana e às dinâmicas das fronteiras 

terrestres Sul-Americanas com o Brasil, em parcerias com universidades do Paraguai, Argentina, 

Colômbia, Uruguai, Peru, Bolívia e Venezuela; e o Programa Laboratório de Ideias: Apoio aos 

pesquisadores para pesquisas aplicadas, voltadas à resolução de problemas dos governos municipais, 

estaduais ou nacionais dos países do MERCOSUL (municípios, estados federativos e União). 

Compõem a ação C.2 o Programa de Cátedras: Apoio, na forma de concessão de bolsas de 

estudos e aquisição de passagens aéreas para as cátedras. Concessão de bolsas para pesquisadores 
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seniores, de universidades latino-americanas, para atuarem junto ao desenvolvimento das cátedras 

latino-americanas; e o Programa de Apoio à Organização de Eventos: Apoio à organização de 

eventos interdisciplinares e transdisciplinares - colóquios, fóruns, seminários de pesquisa, palestras e 

conferências. 

A ação C.3 aloca recursos para a gestão administrativa com atividades de apoio à coordenação 

e viagens administrativas. 

Quadro 4.14 – Ações do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) 

 

Para distribuição dos créditos orçamentários aos Institutos Latino-americanos, utilizou- se 

a fórmula sugerida pela relatoria da “peça orçamentária” de 2019, porém com a exclusão do IMEA. 

Apesar dos cortes orçamentários no PLOA 2021, na reunião com diretores optou-se pela 

manutenção do teto de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), o qual foi dividido 

conforme segue: 

I. Cada Instituto recebe o piso orçamentário de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); e 

II. O montante residual – MR (R$ 262.000,00) é dividido para cada Instituto (i) de acordo 

com a fórmula: 

𝑅𝑖 = 𝑀𝑅𝑥 (
𝑁𝐸𝑖
𝑁𝐸𝑇

+
𝑁𝐷𝑖
𝑁𝐷𝑇

+
𝑁𝐶𝑖
𝑁𝐶𝑇

) ÷ 3, 

Na qual: 

NEi é o número de discentes matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do 

Instituto-i; 

NET é o número de discentes matriculados na UNILA; e 

NDi é o número de docentes lotados ou formalmente vinculados ao Instituto-i; NDT é o número 

de docentes lotados ou formalmente vinculados à UNILA; NCi é o número de cursos de graduação e 

de pós-graduação do Instituto-i; NCT é o número de cursos de graduação e de pós-graduação da 

UNILA. 

Os dados de cada instituto foram informados, via memorando, pela Coordenadoria de 

Informação e Regulação Institucionais – CIRI. As ações orçamentárias dos institutos destinam-se, 

basicamente, à concessão de diárias e passagens e à utilização de serviços de fretamento, destinadas 

a apoiar a gestão administrativa e as atividades acadêmicas dos institutos, incluindo apoio a eventos 
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(Semanas Acadêmicas, Seminários e Congressos), bancas e concursos docentes. Os Quadros 4.15, 

4.16, 4.17 e 4.18 apresentam os créditos para os institutos, respectivamente ILACVN, ILATIT, 

ILAESP e ILAACH. 

Quadro 4.15 – Ações do Instituto Latino-americano de Ciências da Vida e da Natureza 

(ILACVN) 

 

Quadro 4.16 – Ações do Instituto Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território 

(ILATIT) 

 

Quadro 4.17 – Ações do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política 

(ILAESP) 

 

Quadro 4.18 – Ações do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH) 
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O Quadro 4.19 apresenta a consolidação da distribuição dos créditos orçamentários por 

Macrounidades (excluídos os créditos vinculados). É possível visualizar e comparar a distribuição 

realizada pela Programação Orçamentária Anual de 2020 com a distribuição do orçamento na 

Programação de 2021, considerando a prioridade 1 (Volume V do PLOA – 2021) e a prioridade 2 

(Volume IV do PLOA 2021, bem como os totais da Programação Orçamentária Anual de 2021. 

Quadro 4.19 – Orçamento proposto, discutido e consolidado para a Unila de 2021 

 
Fonte: DPCO (2020) 

 

Os valores do orçamento de custeio discricionário, ações 20GK - Fomento às Ações de 

Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão e 20RK - Funcionamento de Instituições 

Federais de Ensino Superior, que constam nos dois volumes do Projeto de Lei Orçamentária para 

2021 soma R$ 25.174.976,00 (vinte e cinco milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e setenta 

e seis reais). Deste, se aprovado o volume IV, será direcionada uma Reserva Técnica de R$ 

1.823.309,66 (um milhão, oitocentos e vinte três mil, trezentos e nove reais, sessenta e seis centavos). 

O valor dessa reserva poderá ser utilizado para imprevistos, mas visa, principalmente, o 
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remanejamento para investimento, de modo a atender despesas com obras e aquisição de bens e 

equipamentos essenciais ao funcionamento da universidade. Havendo alteração nos valores 

aprovados no PLOA, o valor da reserva também poderá variar. 

Portanto, o valor total discutido e aprovado do orçamento da Unila para as macrounidades foi de R$ 

23.351.666,34 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais, 

trinta e quatro centavos). Além deste valor, também é mostrado no Quadro 4.19 o valor do PNAES 

para 2021 (R$ 6,87 milhões). 

 

5 RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE REMANEJAMENTO 

 

A fim de evidenciar as despesas da universidade e sua participação no total do orçamento de 

custeio foi elaborada o Quadro 5, que apresenta o valor total por unidade do orçamento para 2021 e 

o percentual de cada unidade em relação ao valor total discutido e aprovado. 

Quadro 5 – Resumo do orçamento de custeio da Unila para 2021 

 
 

Todas as informações referentes ao detalhamento realizado pelas áreas podem ser verificadas 

em detalhe no Anexo I, devido à consolidação das despesas correlatas em uma única ação 

orçamentária. 

Sobre a execução orçamentária, além de os valores orçamentários de cada unidade serem 

liberados conforme os limites liberados pelo governo federal, os remanejamentos de recursos entre 
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as suas próprias ações orçamentárias poderão ser realizados pelas unidades até o limite de 20% 

do total aprovado para a macrounidade. Isto será realizado mediante solicitação à PROPLAN, no 

período especificado pelo cronograma (Quadro 6). No caso em que o valor a ser remanejado for 

superior aos 20% da macrounidade, haverá necessidade de autorização da Reitoria. 

Quadro 6 - Períodos para solicitação de remanejamentos entre ações pelas áreas para 2021 

Remanejamentos Meses 

Primeiro período Abril 

Segundo período Junho 

Terceiro período Outubro 

 

No Quadro 6 são apresentados os períodos em que as unidades poderão solicitar 

remanejamento entre ações da própria unidade. 

Os saldos orçamentários não empenhados até a data limite para empenho e reforço de dotações 

orçamentárias, estabelecidas por meio de Portaria do Ministério da Educação, serão automaticamente 

remanejados para a reserva técnica. Havendo prorrogação do prazo de empenho, a liberação de 

orçamento deverá ser analisada pela Gestão. 

Eventuais solicitações de remanejamentos fora dos períodos estipulados no Quadro 6 poderão 

ser realizados mediante necessidade justificada.
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6 ANEXO I – DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

 

Quadro 7 – Detalhamento das despesas 

Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

REITORIA 
C.1 

Gestão Administrativa 
PDI - 3.2 

Assinaturas (software) 5.000,00   0,00 5.000,00 

Bolsas de Extensão 20.400,00 0,00 20.400,00 

Diárias e Passagens 52.623,44 99.340,16 151.963,60 

Eventos 25.590,00 60.580,00 86.170,00 

Fretamento 3.000,00 0,00 3.000,00 

C.1 Total 106.613,44 159.920,16 266.533,60 

REITORIA Total 106.613,44 159.920,16 266.533,60 

PROAGI 

C.1 Aluguéis PG - 4.20 

Almoxarifado Portal da Foz 80.000,00 160.000,00 240.000,00 

Edifício Lorivo - Vila A 375.563,59 940.169,38 1.315.732,97 

Edifício Rio Almada 34.361,84 191.397,80 225.759,64 

Fundação PTI 0,00 2.772.530,66 2.772.530,66 

IPTU – Imóveis Locados 279.300,43 0,00 279.300,43 

IPTU – Imóveis Próprios 2.841,27 0,00 2.841,27 

Jardim Universitário 0,00 2.624.581,52 2.624.581,52 

Seguro de Imóveis 40.000,00 0,00 40.000,00 

C.1 Total 812.067,13 6.688.679,36 7.500.746,49 

C.2 Serviços PG - 5.6 Água e Esgoto - Sanepar 88.357,95 0,00 88.357,95 
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Unidade    Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PROAGI C.2 Serviços PG - 5.6 

Aquisição de Cortinas 0,00 30.000,00 30.000,00 

Aquisição de Lâmpadas 0,00 50.000,00 50.000,00 

Assinatura do Portal Sollicita 0,00 5.990,00 5.990,00 

Cartão de Suprimento de Fundos 15.000,00 0,00 15.000,00 

Combustível e Manutenção de Frota de Veículos 309.930,86 119.285,50 429.216,36 

Diárias para Servidores 8.750,00 0,00 8.750,00 

Energia Elétrica - Copel 478.750,35 0,00 478.750,35 

Licenciamento e Seguro Obrigatório da Frota de Veículos 3.245,82 0,00 3.245,82 

Material de Consumo Essencial 0,00 10.000,00 10.000,00 

Passagens Internacionais, Nacionais e Seguro 8.750,00 0,00 8.750,00 

Publicidade Legal 3.000,00 27.000,00 30.000,00 

Serviço de Dedetização de Espaços 34.240,00 0,00 34.240,00 

Serviço de Importação - Transporte de Cargas Intern. e 

Despachos aduaneiros 13.750,00 41.250,00 55.000,00 

Serviço de Limpeza - Copeira/ Aux. de Serviços Gerais/ 

Encarregados das Auxiliares 993.289,74 323.808,15 1.317.097,89 

Serviço de Manutenção de Aparelhos de Ar-Condicionado 228.943,65 229.534,56 458.478,21 

Serviço de Manutenção de Elevadores 21.175,00 0,00 21.175,00 

Serviço de Manutenção Predial 409.346,49 361.823,23 771.169,72 

Serviço de Monitoramento de CFTV 74.400,00 111.600,00 186.000,00 



25 

 

 

Unidade    Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PROAGI 

C.2 Serviços PG - 5.6 

Serviço de Motoristas 474.892,78 100.465,85 575.358,63 

Serviço de Realização de Eventos - Sonorização, Tradução, 

Projeção 18.737,33 37.581,60 56.318,93 

Serviço de Segurança - Vigilância Armada 666.630,16 186.371,35 853.001,51 

Serviços de Chaveiro 0,00 17.000,00 17.000,00 

Serviços Gerais - Op. de Máquina Costal/ Vigia/ Auxiliar de 

Almoxarifado 837.941,10 289.868,49 1.127.809,59 

Serviços Postais Exclusivos (Correios) 2.773,45 6.868,79 9.642,24 

Serviços Postais Não-Exclusivos (Correios) 9.470,55 18.110,15 27.580,70 

Tratamento de Água e Esgoto - JU 18.534,58 0,00 18.534,58 

C.2 Total 4.719.909,81 1.966.557,67 6.686.467,48 

C.3 T. I. PG - 5.6 

Cooperação SIG - UFRN 52.011,96 0,00 52.011,96 

Impressão Corporativa 106.749,49 54.538,60 161.288,09 

Internet MPLS 196.401,19 87.317,96 283.719,15 

Registro de Diplomas Digitais 30.000,00 0,00 30.000,00 

Suprimentos de TI 5.000,00 25.000,00 30.000,00 

Telefonia Fixa 41.069,76 0,00 41.069,76 

Telefonia Móvel 6.436,51 0,00 6.436,51 

C.3 Total 437.668,91 166.856,56 604.525,47 

PROAGI Total 5.969.645,85 8.822.093,59 14.791.739,44 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PRPPG 

C.1 
Bolsas de Iniciação 

Científica PG - 5.6 Pagamento de Bolsas de Iniciação Científica 322.300,00 0,00 322.300,00 

C.1 Total 322.300,00 0,00 322.300,00 

C.2 
Bolsas de Mestrado e 

Doutorado PG - 5.6 

Pagamento de Bolsas de Doutorado 123.200,00 0,00 123.200,00 

Pagamento de Bolsas de Doutorado (novembro e dezembro) 0,00 26.400,00 26.400,00 

Pagamento de Bolsas de Mestrado 819.000,00 0,00 819.000,00 

Pagamento de Bolsas de Mestrado (novembro e dezembro) 0,00 144.000,00 144.000,00 

C.2 Total 942.200,00 170.400,00 1.112.600,00 

C.3 
Fomento à Pesquisa e 

Atividades Integradas PG - 5.6 

Edital de Apoio a Participação de Eventos na UNILA 0,00 65.000,00 65.000,00 

Edital de Apoio a Publicação Científica 0,00 250.000,00 250.000,00 

Programa Agenda Tríplice 0,00 240.000,00 240.000,00 

Programa Apoio aos Grupos de Pesquisa 0,00 250.000,00 250.000,00 

Programa de Apoio aos Grupos de Pós Graduação (PROAP- 

UNILA) 0,00 200.000,00 200.000,00 

Programa de Auxílio à Integração de Docentes e Técnicos 

Administrativos às Atividades de Pesquisa (PAIP) 0,00 350.000,00 350.000,00 

Programa UNILA de Excelência Científica 0,00 50.000,00 50.000,00 

C.3 Total 0,00 1.405.000,00 1.405.000,00 

C.4 Gestão Administrativa PG - 5.6 

Despesas para Diárias 2.000,00 1.258,00 3.258,00 

Despesas para Passagens 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

Pagamento de Seguro dos Estagiários 0,00 5.000,00 5.000,00 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PRPPG 
C.4 Gestão Administrativa PG - 5.6 

Realização de Evento de IC - passagens e diárias 6.063,38 13.837,07 19.900,45 

Serviço de gestão (Fóruns e Conselhos) 0,00 10.000,00 10.000,00 

Serviço de produção de indicadores de pesquisa e de pós- 

graduação (softwares) 0,00 20.000,00 20.000,00 

C.4 Total 11.063,38 53.095,07 64.158,45 

PRPPG Total 1.275.563,38 1.628.495,07 2.904.058,45 

PROGRAD 

C.1 

Programas de Apoio 

Acadêmico aos 

Discentes da 

Graduação 

PDI - 13.2 

PADA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico 

dos Estudantes com Deficiência 40.000,00 0,00 40.000,00 

Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos 

(atende discentes da graduação, extensão e IC) 8.730,90 40.000,00 48.730,90 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Graduação 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

Programa Institucional de Monitoria de Apoio à 

Acessibilidade e a Inclusão 80.000,00 0,00 80.000,00 

Programa Institucional de Monitoria Acadêmica 208.000,00 208.000,00 416.000,00 

Programa Institucional de Monitoria Apoio Estudantes 

Indígenas e Refugiado 80.000,00 0,00 80.000,00 

C.1 Total 426.730,90 288.000,00 714.730,90 

C.2 Gestão Administrativa PDI - 27.2 

Despesas com Diárias e Passagens 0,00 22.715,80 22.715,80 

Mostra de Cursos (SIEPE) - Apoio aos cursos de graduação 

para atividades dos estandes 0,00 14.500,00 14.500,00 

Mostra de Cursos (SIEPE) - Contratação de estandes 0,00 20.000,00 20.000,00 

Mostra de Cursos (SIEPE) - Fretamento de transporte 

rodoviário 0,00 25.000,00 25.000,00 

Seguro estudantil 20.079,64 0,00 20.079,64 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PROGRAD 

C.2 Total 20.079,64 82.215,80 102.295,44 

C.3 

Programas de Apoio à 

Melhoria da Qualidade 

do Ensino de 

Graduação 

PDI - 30.1 
PVCC - Programa de Apoio à Vivência dos Componentes 

Curriculares - PROGRAD 
0,00 300.000,00 300.000,00 

C.3 Total 0,00 300.000,00 300.000,00 

PROGRAD Total 446.810,54 670.215,80 1.117.026,34 

PROEX 

C.1 

PROBEX - Programa 

de Bolsas de Extensão PDI - 20.3 Auxílio financeiro a estudantes 0,00 191.057,28 191.057,28 

PROBEX - Programa 

de Bolsas de Extensão PDI - 20.3 Auxílio financeiro a estudantes 340.000,00 0,00 340.000,00 

C.1 Total 340.000,00 191.057,28 531.057,28 

C.2 

Apoio à organização e 

participação em eventos 
PDI - 20.3 

Auxílio financeiro a estudantes 20.000,00 0,00 20.000,00 

Diárias e passagens 11.454,78 0,00 11.454,78 

Serviços de Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00 

Apoio à organização e 

participação em eventos PDI - 20.3 

Auxílio financeiro a estudantes 0,00 40.000,00 40.000,00 

Diárias e passagens 0,00 17.500,00 17.500,00 

Material de consumo 0,00 5.000,00 5.000,00 

Serviços de Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 15.000,00 

C.2 Total 46.454,78 77.500,00 123.954,78 

C.3 Fomento e apoio às 

Ações de Extensão 
PDI - 20.3 

Auxílio financeiro a pesquisadores 0,00 100.000,00 100.000,00 

Materiais de consumo 0,00 16.000,00 16.000,00 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PROEX 

C.3 
Fomento e apoio às 

Ações de Extensão PDI - 20.3 Serviço de Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 10.000,00 

C.3 Total 0,00 126.000,00 126.000,00 

C.4 
Apoio às atividades 

culturais PDI - 20.3 

Auxílio Financeiro a estudantes (bolsas de curta duração) 0,00 10.000,00 10.000,00 

Diárias e passagens 0,00 10.000,00 10.000,00 

Materiais de consumo 0,00 17.124,90 17.124,90 

Serviço de Pessoa Jurídica 0,00 28.000,00 28.000,00 

C.4 Total 0,00 65.124,90 65.124,90 

PROEX Total 386.454,78 459.682,18 846.136,96 

PRAE 

C.1 Auxílio Estudantil PDI - 15.1 
Auxílio Estudantil Subsídio Financeiro 1.428.724,00 0,00 1.428.724,00 

Auxílio Estudantil Transporte Unico 100.000,00 0,00 100.000,00 

C.1 Total 1.528.724,00 0,00 1.528.724,00 

C.2 Gestão Administrativa PDI - 8.3 Diárias e Passagens 6.726,40 10.089,60 16.816,00 

C.2 Total 6.726,40 10.089,60 16.816,00 

PRAE Total 1.535.450,40 10.089,60 1.545.540,00 

PROGEPE C.1 Gestão Administrativa PDI - 9.3 

Concurso Docente 0,00 35.000,00 35.000,00 

Concurso TAE 0,00 25.000,00 25.000,00 

Contratação de Estagiários - UNILA 78.000,00 82.000,00 160.000,00 

Seguro estagiários - (previsão para pagar seguro de 

aproximadamente 35 estagiários) 600,00 600,00 1.200,00 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

PROGEPE 

C.1 Total 78.600,00 142.600,00 221.200,00 

C.2 Saúde do Trabalhador PDI - 6.4 
Aquisição de EPI's 18.991,74 31.008,00 49.999,74 

Materiais de 1º Socorros - SAST 5.000,00 47.779,61 52.779,61 

C.2 Saúde do Trabalhador PDI - 6.4 Vacinas 45.000,00 0,00 45.000,00 

C.2 Total 68.991,74 78.787,61 147.779,35 

PROGEPE Total 147.591,74 221.387,61 368.979,35 

PROPLAN 

C.0 Reserva Técnica PDI - 33.1 Reserva técnica 0,00 1.823.309,66 1.823.309,66 

C.0 Total 0,00 1.823.309,66 1.823.309,66 

C.1 Gestão Administrativa Não se aplica 

Diárias e Passagens 30.000,00 0,00 30.000,00 

Juros e Multas 27.859,04 86.788,58 114.647,62 

C.1 Total 57.859,04 86.788,58 144.647,62 

PROPLAN Total 57.859,04 1.910.098,24 1.967.957,28 

PROINT 

C.1 Gestão Administrativa PDI - 28.1 
Diárias, Passagens e Seguro Internacional 28.430,08 11.645,12 40.075,20 

Processo seletivo - Pagamento GECC 20.000,00  20.000,00 

C.1 Total 48.430,08 11.645,12 60.075,20 

C.2 Programas de 

Mobilidade Acadêmica 
PDI - 28.1 

Mobilidade Discente 0,00 46.000,00 46.000,00 

Mobilidade Docente - OUT 0,00 15.000,00 15.000,00 

C.2 Total 0,00 61.000,00 61.000,00 

PROINT Total 48.430,08 72.645,12 121.075,20 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

SACT 
C.1 

Manutenção dos 

laboratórios de ensino e 

Pesquisa 
PDI - 33.3 

Aquisição de EPI's 20.000,00 0,00 20.000,00 

Aquisição de gases 20.000,00 0,00 20.000,00 

Aquisição de materiais de consumo em geral 20.000,00 50.961,56 70.961,56 

Aquisição de reagentes 11.974,37 0,00 11.974,37 

Serviço de afinação, entonação e regulagem de pianos 29.000,00 0,00 29.000,00 

Serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 

resíduos 8.000,00 0,00 8.000,00 

Serviço de manutenção corretiva de equipamentos 

laboratoriais (equipamentos de alta complexidade) 0,00 100.000,00 100.000,00 

Serviço de manutenção corretiva de equipamentos 

laboratoriais (equipamentos de baixa complexidade) 25.000,00 50.000,00 75.000,00 

C.1 Total 133.974,37 200.961,56 334.935,93 

SACT Total 133.974,37 200.961,56 334.935,93 

SECOM 
C.1 Gestão Administrativa PDI - 12.1 

Aquisição de assinaturas anuais de softwares 6.000,00 5.558,85 11.558,85 

Contratação de serviços de impressão gráfica 36.039,24 80.000,00 116.039,24 

Gestão de publicações digitais 25.000,00 20.000,00 45.000,00 

Renovação de suprimentos de equipamentos de audiovisual 4.000,00 5.000,00 9.000,00 

Viagens institucionais e visitas de imprensa 8.000,00 8.000,00 16.000,00 

C.1 Total 79.039,24 118.558,85 197.598,09 

SECOM Total 79.039,24 118.558,85 197.598,09 

SECIC C.1 Gestão Administrativa PDI - 33.1 Compra de Trafo - JU - sem instalação 0,00 30.000,00 30.000,00 
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Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

SECIC 
C.1 Gestão Administrativa PDI - 33.1 

Laudo de Avaliação de Imóveis 0,00 25.000,00 25.000,00 

Pagamento de ART's - referente a 

elaboração de projetos e orçamentos 3.500,00 0,00 3.500,00 

Portão do Acesso ao Bloco de Aulas 15.000,00 0,00 15.000,00 

Projeto Estrutural 29.049,43 0,00 29.049,43 

Recarga de Extintores das unidades 5.620,00 0,00 5.620,00 

Sondagem 0,00 24.754,15 24.754,15 

C.1 Total 53.169,43 79.754,15 132.923,58 

SECIC Total 53.169,43 79.754,15 132.923,58 

EDUNILA 

C.1 Gestão Administrativa PG - 4.10 

Participação na Reunião Anual da ABEU 0,00 5.000,00 5.000,00 

Serviços de impressão de livros 20.095,12 10.142,68 30.237,80 

Tradução e revisão de textos de obras a 

serem publicadas 
0,00 15.000,00 15.000,00 

C.1 Total 20.095,12 30.142,68 50.237,80 

EDUNILA Total 20.000,00 30.237,80 50.237,80 

IMEA 

C.1 Fomento a pesquisas/estudos avançados PDI - 18.1 

Programa de Apoio às Pesquisas 

Interdisciplinares ou Transdisciplinares 21.509,00 0,00 21.509,00 

Programa Laboratório de Ideias 12.184,59 0,00 12.184,59 

C.1 Total 33.693,59 0,00 33.693,59 

C.2 Fomento à promoção de conhecimentos 

avançados 
PDI - 18.5 

Programa de Apoio à Organização de 

Eventos 
0,00 8.835,41 8.835,41 

Programa de Cátedras 0,00 35.890,00 35.890,00 
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Unidade    Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do 

PDU 
Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

IMEA 
C.2 Total 0,00 44.725,41 44.725,41 

C.3 

 

Gestão Administrativa PDI - 19.2 Atividades de apoio à coordenação, viagens a trabalho. 0,00 5.814,98 5.814,98 

 C.3 Total 0,00 5.814,98 5.814,98 

IMEA Total 33.693,59 50.540,39 84.233,98 

ILACVN C.1 Apoio às atividades 

Acadêmicas 
PDI - 16.1 

Diárias e passagens para bancas de concursos 9.000,00 3.375,00 12.375,00 

Diárias e passagens para cursos de graduação 11.250,00 13.500,00 24.750,00 

Diárias e passagens para cursos de pós graduação 11.250,00 15.525,00 26.775,00 

Diárias e passagens para edital PSAP ILACVN 9.000,00 8.100,00 17.100,00 

Diárias e passagens reserva Direção 4.500,27 3.375,00 7.875,27 

Fretamento cursos de graduação 0,00 22.000,00 22.000,00 

Fretamento diárias transporte extraordinários (bancas) 0,00 1.625,40 1.625,40 

 C.1 Total 45.000,27 67.500,40 112.500,67 

ILACVN Total 45.000,27 67.500,40 112.500,67 

ILATIT 

C.1 
Apoio às Atividades 

Acadêmicas 
PDI - 13.1 

Apoio a eventos 21.154,81 0,00 21.154,81 

Concursos docentes 20.000,00 0,00 20.000,00 

Semana Acadêmicas, Palestras e Congressos 0,00 61.732,22 61.732,22 

C.1 Total 41.154,81 61.732,22 102.887,03 

ILATIT Total 41.154,81 61.732,22 102.887,03 



34 

 

 

Unidade     Código da 

ação 
Nome da ação Objetivo do PDU Despesa (descrição) 

VALOR (R$) 

Prioridade 

1 (alta) 2 (secundária) Total 

ILAESP 
C.1 

Apoio às Atividades 

Acadêmicas 
Não informado pela 

Macrounidade 
Não informado pela Macrounidade 42.586,36 63.879,54 106.465,90 

C.1 Total 42.586,36 63.879,54 106.465,90 

ILAESP Total 42.586,36 63.879,54 106.465,90 

ILAACH 

C.1 
Apoio às Atividades 

Acadêmicas 
PDI - 30.4 

Diárias e passagens para eventos, bancas, apresentações e 

semanas acadêmicas dos cursos/ núcleos do ILAACH 0,00 74.487,84 74.487,84 

Fretamento 49.658,56 0,00 49.658,56 

C.1 Total 49.658,56 74.487,84 124.146,40 

ILAACH Total 49.658,56 74.487,84 124.146,40 

Total geral 10.472.616,16 14.702.359,84 25.174.976,00 

 


