
Dados do Projeto 

 

Título: Gestão Patrimonial: contribuição para o controle dos bens permanentes móveis do Instituto de 
Ciências exatas e Tecnológicas 

 

Resumo da Proposta: 

Com a finalidade de aprimorar os mecanismos de governança, proporcionar uma melhor utilização de 
seus recursos e promover a eficiência na gestão, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET 
propõe o desenvolvimento e implementação de processos de trabalho que auxiliem no controle e 
fiscalização da gestão da sua carga patrimonial.  
 
O projeto tem como intuito colaborar com as chefias e com os agentes patrimoniais dos 
departamentos que compõem o ICET, bem como de sua sede, oferecendo auxílio em processos 
administrativos básicos para assim buscar a consolidação da eficiência na gestão patrimonial dos bens 
permanentes móveis.  
 
O trabalho proposto estará sob a orientação e responsabilidade da Coordenadoria de Gestão 
Estratégica - CGE, que atuará delineando as atividades a serem efetuadas, bem como identificando 
dificuldades estruturais no tratamento dos bens, tanto nas questões mais básicas, como a simples 
conferência patrimonial, quanto ao acompanhamento de movimentações internas e externas, 
atualização de planilhas de controle, transferências para outros setores/departamentos ou mesmo 
solicitação de baixas contábeis. 

 

Data de Início: 01/01/2023 

Data de Término: 31/12/2023 

 

Locais de Realização: 

O projeto será realizado no âmbito do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET, composto por: 
 
- Sede (ICET);  
- Departamento de Computação Aplicada (DAC);  
- Departamento de Ciência da Computação (DCC);  
- Departamento de Estatística (DES);  
- Departamento de Educação em Ciências Físicas e Matemática (DFM);  
- Departamento de Matemática e Matemática Aplicada (DMM). 

 

Instituições Parceiras: Não se aplica. 

 

Contextualização: 

No ano de 2020, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) passou a contar com uma nova estrutura 
administrativa, organizando-se em escolas, faculdades e/ou institutos. Por meio desta reestruturação, 
foi criado o Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET, composto pela união dos departamentos 
de Ciência da Computação (DCC); Matemática e Matemática Aplicada (DMM); Educação em Ciências 
Físicas e Matemática (DFM); Estatística (DES) e Computação Aplicada (DAC).  

 
Desde sua criação, o ICET conta com o suporte de uma Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), à 
qual compete auxiliar o Diretor no planejamento, organização, direção e controle de todas as 
atividades administrativas no âmbito do Instituto; atuando de forma a colaborar para que o ICET tenha 
as condições adequadas para seu funcionamento, dando apoio aos departamentos de sua composição. 
 
Desenvolvendo várias atividades em colaboração com os departamentos, a CGE identificou uma série 
de dificuldades administrativas relacionadas à gestão do patrimônio que necessitam de apoio 
constante para serem analisadas e solucionadas. Desde então, a Coordenadoria de Gestão Estratégica 
tem-se prontificado a contribuir com o Instituto propondo soluções para os problemas encontrados e 



buscando prestar o auxílio administrativo adequado.  
 
Foi neste contexto que o projeto foi concebido, buscando ser uma ferramenta a mais para auxiliar na 
gestão patrimonial do ICET. 

 

Introdução: 

A correta gestão do patrimônio é condição sine qua non para se alcançar a eficiência no controle e 
gerenciamento de bens de uma organização e, quando se trata de instituições públicas, essa questão 
se torna ainda mais relevante.  
 
O controle patrimonial é uma forma de controle interno, cujo objetivo é assegurar melhores resultados 
quanto à existência de informações verdadeiras e confiáveis quanto à localização física, ao agente 
responsável, às movimentações, ao estado de conservação, bem como ao histórico, desde os detalhes 
iniciais referentes à aquisição aos detalhes finais por ocasião do desfazimento do bem. 
 
Nesse sentido, o propósito do projeto é aprimorar o controle patrimonial interno do Instituto, 
garantindo o cumprimento de normas técnicas, administrativas e legais por meio de uma abordagem 
adequada da gestão patrimonial na Administração Pública, conscientizando os membros da 
comunidade acadêmica do ICET das vantagens e da importância de gerir os bens permanentes móveis 
com responsabilidade e zelo. 

 

Objetivos: 

- Capacitar os envolvidos no projeto sobre a legislação do Patrimônio Público;  
- Conscientizar os membros do ICET sobre a responsabilidade da utilização e gestão adequada do 
patrimônio público;  
- Aprimorar ferramentas, mecanismos e processos de gestão do patrimônio no ICET;  
- Evitar a ociosidade de bens no âmbito do ICET, orientando a melhor utilização de seus recursos; 
- Auxiliar no controle de movimentações patrimoniais;  
- Auxiliar na fiscalização da utilização adequada de bens em situação de acautelamento;  
- Auxiliar no direcionamento bens ao Recolhimento/ Desfazimento;  
- Auxiliar na fiscalização para a garantia da segurança dos bens públicos do ICET;  
- Promover a doação de bens entre os departamentos do ICET. 

 

Justificativa: O projeto se justifica na medida em que contribuirá com o reconhecimento da 
importância de uma gestão patrimonial responsável e eficiente, atuando de forma a efetivar a 
propagação de conhecimentos para o controle do patrimônio público, contribuir para a consolidação 
das boas práticas administrativas e para o aperfeiçoamento das estratégias de gestão dentro do 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET. 

 

Metodologia e Avaliação: 

O projeto consiste em um estudo exploratório, de atuação prática, tendo como foco principal a 
resolução de problemas e o apoio administrativo relacionados à gestão patrimonial . 
 
A avaliação ocorrerá por meio da análise e monitoria da Coordenadoria de Gestão Estratégica, que fará 
acompanhamento permanente das atividades a serem executadas nas etapas planejadas para o 
desenvolvimento do projeto. 

 

Impactos à comunidade: 

- Conscientização da preservação do patrimônio público;  
- Destinação correta dos materiais permanentes;  
- Estímulo do reaproveitamento de bens (doação);  
- Otimização do uso dos recursos públicos. 

 

Resultados Esperados: 



- Desenvolvimento de competências essenciais de capacitação, cooperação e conscientização; 
- Contribuição nas atividades administrativas de modo a eliminar os gargalos no que tange a questão 
do patrimônio do Instituto;  
- Alcance na eficiência esperada na gestão patrimonial do Instituto. 

 

Cronograma: 

Etapa 1 (primeiro mês) - Aprendendo sobre patrimônio público e conhecendo as normas vigentes; 
Etapa 2 (etapa contínua) - Verificação de pendências patrimoniais a serem sanadas ; 
Etapa 3 (etapa contínua) - Auxílio na resolução de problemas;  
Etapa 4 (etapa contínua) - Auxílio na fiscalização do uso consciente do patrimônio público;  
Etapa 5 (etapa contínua) - Conferência de bens ociosos que possuem possibilidade de doação;  
Etapa 6 - (etapa contínua) - Acompanhamento das movimentações patrimoniais;  
Etapa 7 - (etapa contínua) - Auxílio nas solicitações e demandas dos departamentos;  
Etapa 8 - Conferência de itens a serem recolhidos (desfazimento). 

 

Observações: Não definido 

 

Coordenador do Projeto: Alan Gabriel Fernandes 

Área de Atuação Comunitária: PIB-UFLA - Programa de Aprendizado Técnico - PROAT 

 


