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• Informes:

• A regional Centro-Oeste realizou uma reunião 
no dia 23/02/2017 por videoconferência com 
a participação da UFG, UnB, UFMT, UFMS e 
UFGD às 14h e 30 min;
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• Pauta da Reunião:

– Recomposição da Coordenação da Regional 
Centro Oeste;

– Custo com publicações no Diário Oficial (ano 
2015) das IFES da Regional Centro Oeste;

– Política Ambiental nas Universidades;

– Sustentabilidade na manutenção das IFES neste 
novo cenário político e econômico;
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• Recomposição da Coordenação da Regional Centro 
Oeste:
– Mudanças na regional Centro-Oeste;
– Coordenadora: Jaqueline Severino da Costa (UFGD) e 

representante na coordenação nacional; 
– Vice-Coordenador: Bruno Cesar Souza (UFMT)
– Comissão de Modelos: Carlito Lariucci (UFG) e Dulce Maria 

Tristão (UFMS);
– Comissão de Planejamento e Avaliação: Geci José Pereira 

da Silva (UFG) e suplente Tereza Christina Mertens
Aguiar (UFMT);

– Comissão de Administração: Cláudio Cesar da 
Silva (UFMS) e suplente Maria Lucilia dos Santos (UnB)
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• Custo com publicações no Diário Oficial (ano 2015) das IFES 
da Regional Centro Oeste:
– Em 2016 foi acordado entre as IFES da Região Centro Oeste que 

fizesse um levantamento dos custos de cada instituição com a 
Imprensa Nacional nos anos de 2014 e 2015 seguindo um uma 
planilha apresentada pela Universidade Federal do Ceará no 
fórum de Ouro Preto em novembro de 2015;

– A análise feita pelo prof. Carlito (UFG) mostrou que os itens de 
maiores gastos correspondem aos itens Concursos e Portarias -
mais de 60% do total;

– Após discussão do tema foi sugerido e aceito por todos que as 
IFES da regional deve continuar com os levantamentos incluindo 
2016;

– Ademais ficou acordado entre as IFES discutir uma metodologia 
para reduzir gastos com este item no orçamento;
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• Política Ambiental nas Universidades:

– Este item da pauta buscou fazer um levantamento 
junto as IFES sobre o panorama da gestão 
ambiental;

– Ficou acordado que ao longo deste primeiro 
semestre uma ampliação da discussão sobre o 
tema, bem como boas práticas que poderiam ser 
compartilhadas entre as IFES. 
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• Sustentabilidade na manutenção das IFES neste novo cenário 
político e econômico:
• Foi discutido a preocupação com a publicação da portaria 28 do MPOG, a 

qual é uma repetição da portaria 67 do ano passado, a qual restringe 
gastos com diárias e passagens, por exemplo e proíbe despesas com 
locação de veículos e equipamentos dentre outras;

• Esta portaria pode impactar no orçamento de 2018, visto que estará em 
andamento a Emenda Constitucional 95 - item II do art. 107 da EC 95, no 
qual diz “.... despesa primária paga no exercício de 2016.....” e não do 
orçamento;

• A portaria vai limitar a execução orçamentária em 2017 das IFES e por 
consequência provocar uma redução ainda maior no orçamento em 2018;

• Ex: imagine um orçamento de 20 milhões – com a portaria 28 em 
andamento – só conseguiríamos executar 10 milhões – resultado para 
orçamento de 2018 – 10 milhões + IPCA;

• Gostaríamos de nos antecipar a esta discussão e mitigar seus efeitos  
abrindo uma discussão via Forplad nacional junto ao Mec. 
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“Eu sei o preço do sucesso: 
dedicação, trabalho duro, e uma 

incessante devoção” 

Frank Lloyd Wright
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