
CARTA DE PROPOSTAS DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UFU PARA O FÓRUM DE 

ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

O Diretório Central dos Estudantes da UFU vem, por meio deste, colocar pontos que acredita 

ser de grande imporância para discussão no Fórum de Assuntos Estudantis. Esse espaço, o 

qual, segundo a Resolução do Conselho Universitário n⁰06/2016 (Link 1) que dispõe sobre a 

criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que foi criado para ser um órgão convocado 

no mínimo semestralmente para que os esudantes proponham, negociem e reinvidiquem as 

políticas públicas que achem necessárias para a universidade e poder encaminhar as 

demandas diretamente para os conselhos superiores, mas já estamos há mais de um ano sem. 

Por conta disso, entendemos a importância do espaço, sobretudo sobre um tema como 

orçamento participativo, mas criticamos o fato de que seja feito apenas no final do período 

letivo, de forma a dificultar a ampla participação discente, pois é um período no qual estamos 

muito mais atarefados que o normal.  

Primeiramente, para contextualizar, temos o entendimento de que assistência estudantil – ou 

seja, todas as políticas que ajudem na manutenção do estudante na universidade como versa a 

lei n⁰7234, de julho de 2010 (Link 2), incluindo mas não se restringindo sobre moradia, 

alimentação, transporte, atenção à saúde, cultura e esporte, não pode ser vista como gasto, 

mas como um investimento social. A popularização da universidade por medidas como a 

expansão pelo REUNI (instituído nacionalmente pelo Decreto N⁰ 6096, de 24 de Abril de 2007 

[Link 3], e na UFU acatado pela resolução do Conselho Universitário 13/2007 [Link 4]) ou a 

implementação da política de cotas (Instituída nacionalmente pela Lei N⁰ 12711 de 29 de 

agosto de 2012, Link 5) conseguiram inserir no ambiente do Ensino Superior toda uma faixa da 

população pra qual, até então, o acesso à universidade era negado.  

Esse importante cenário de reposicionamento social da universidade pública trouxe, consigo, a 

necessidade de repensarmos sobre o ambiente universitário. Assistência Estudantil se tornou, 

com a entrada de pessoas de menor renda, muito mais necessária do que era e viu a sua 

demanda ascender exponencialmente, enquanto o investimento não acompanhava o ritmo de 

crescimento. Sabemos, também, que o projeto de precarização do setor público 

implementado pelo governo federal ameaça gravemente, dentre muitos outros fatores, a 

manutenção desse cenário de democratização do acesso ao ensino superior e, portanto, a 

gestão da UFU não pode deixar de se posicionar publicamente sobre qualquer ameaça de 

redução dessa verba. 

Posto isso, segue algumas demandas já levantadas pelo Diretório Central dos Estudantes sobre 

temas a serem deliberados pelo Fórum de Assuntos Estudantis, assim como propostas para 

serem levados para os Conselhos Superiores. 

1. Transporte intercampi 

O Diretório Central dos Estudantes disponibilizou, do dia 1 de setembro de 2017 até o dia 19 

de outubro, pesquisa online através da plataforma de formulários (link 6) para averiguar sobre 

a utilização do transporte intercampi. Considerando que a própria institucionalização do 



Intercampi foi feita a partir de pesquisa feita em formulário semelhante, cujo resultado foi 

entregue na forma do MI nº 072/2013 pela gestão do DCE, parte integrante da resolução  Nº 

04/2013 do Conselho Diretor (Link 7), assim como a inexistência até o momento de ação 

melhor efetiva para mapeamento de demanda por parte da universidade, mantém-se o 

mesmo método para pesquisa. A pesquisa recebeu um total de 435 respostas de pessoas de 53 

cursos e setores diferentes da universidade e estão disponibilizadas de maneira organizada no 

Anexo I desse documento. 

A partir da análise das respostas pode-se observar vários fatores. Observa-se, por exemplo, 

que as pessoas que mais utilizam o transporte intercampi são da categoria discente locados 

em cursos sediados no campus Umuarama, representando aproximadamente 77,37% das 

respostas computadas. Além disso, percebe-se que mais da metade (aproximadamente 

51,72%) dos usuários necessitam do transporte em algum horário no qual o mesmo não se 

encontra disponível. Os pedidos de novos horários se concentram em dois pontos, sendo 

novos horários no meio do período da manhã e também um pico um pouco menor de 

necessidade do intercampi no período noturno. Solicitamos, portanto, que seja levado aos 

Conselhos Superiores sobre a adição de, no mínimo, um horário noturno para a rota do 

intercampi entre os campi Umuarama e Santa Mônica e vice-versa. 

Sobre a linha do ônibus que leva ao campus Glória, os Diretórios Acadêmicos dos cursos de 

Agronomia e de Engenharia Ambiental, os quais têm ambos aula no campus, solicitaram ao 

DCE que reanalisasse os horários dos ônibus pois os mesmos não coincidem em nada com os 

horários de aulas, chegando horas mais cedo ou saindo do campus horas após o término das 

aulas. Solicitamos, portanto, avaliação juntamente à PROGRAD ou outro órgão que tenha a 

informação sobre os locais das aulas para que os dados sejam cruzados e os horários do 

transporte intercampi entre o Umuarama e o Glória sejam melhor planejados, ao invés de 

aparentemente serem escolhidos a esmo. 

2. Restaurante Universitário 

Desde o mês de setembro, o DCE vem se posicionando contrário aos fechamentos exporádicos 

que vêm ocorrendo nos Restaurantes Universitários (Link 8). Considerando que, de acordo 

com o aditivo do contrato com a empresa prestadora de serviço (Link 9), mesmo sem o 

funcionamento do Restaurante Universitário em dias anteriores ou posteriores a feriados, 

mesmo que o dia seja letivo, a universidade efetiva pagamento de valor de 15% das refeições 

que seriam servidas – ou seja, a empresa NUTRIR recebe pagamento mesmo quando não 

efetua nenhum serviço à universidade. Consideramos isso um péssimo uso da verba pública 

que, além de encarecer o processo, não garante acesso dos estudantes ao direito à 

alimentação. Muitas vezes, ao serem questionados, a gestão da universidade alega que esse é 

um problema advindo de contratos assinados por gestões passadas, no entanto quem assina o 

documento que dá direito à empresa de não abrir o RU é o reitor Valder Steffen Júnior. 

Questionados sobre o caso, a PROAE solicitou que o DCE fizesse estudo de demanda sobre a 

utilização do RU, sendo que seria muito mais simples a utilização do sistema de catracas que já 

utiliza-se de documento de identificação dos estudantes que acessam o RU para contabilizar 

com exatidão a quantidade de pessoas que utiliza o Restaurante num determinado dia. 



O mínimo necessário é que, ao final do contrato com a empresa, que será dia 29/09/2018, o 

mesmo não seja automaticamente prorrogado e que muitas partes problemáticas, como essas 

já levantadas, sejam revistas. Uma vez que a resolução 01/2014 do CONSEX (Link 10) coloca 

que o Restaurante deverá funcionar de acordo com o calendário administrativo, com excessão 

de casos previstos nos contratos com as empresas, também solicitamos que o caso seja levado 

para discussão no CONSEX para detalhamento do contrato e busca de soluções a curto e longo 

prazo. 

Foi feita pesquisa de satisfação com o Restaurante Universitário. Tal pesquisa poderia ter 

perguntado se havia, por parte daquele estudante que respondia o questionário, a vontade ou 

necessidade de, por exemplo, tomar café-da-manhã no Restaurante Universitário, sendo essa 

uma refeição que já é servida, mas apenas para bolsistas. A partir disso, poder-se-ia fazer 

estudo de demanda para implemetação de algo simples. 

Além disso, nota-se que o Restaurante Universitário, mesmo não tendo sua lotação máxima 

atingida, as longas filas formam-se. Como não há estudantes que ficam sem comer porque não 

há lugar para sentar, aparentemente o processo mais demorado e que, portanto, aumenta as 

filas, é o fluxo de entrada. Solicitamos, portanto, novamente, que seja criada mais uma pista 

para serviço da comida, de maneira a agilizar o processo. 

3. Segurança 

A segurança na UFU é um tema que gera polêmica por, muitas vezes, as opiniões serem 

embasadas em senso comum ou apenas em opiniões, sem critérios numéricos para embasar 

as argumentações. No entanto, num rápido acesso ao Portal de Transparência da UFU (Link 

11), percebe-se que o contrato com a Empresa de Segurança da UFU é um dos maiores ralos 

por onde escorre a verba da universidade. E grande investimento não tem significado serviço 

bem executado. 

Num comparativo (melhor detalhado no Anexo II) entre o valor investido pela UFU, a segunda 

maior universidade federal de Minas Gerais, desde 2009, com outras universidades federais do 

mesmo estado, pelo portal de transparência, facilmente verificamos que a UFMG, a maior 

universidade federal do estado (Link 12), que possui o dobro de estudantes matriculados que a 

UFU tem gasto e, sobretudo, contrata a mesma empresa prestadora de serviço que a UFU 

(ARQ Serviços), faz um investimento quase igual ao da UFU, sendo muitos anos inclusive 

menor. A UFJF, a terceira maior universidade federal mineira e com uma quantidade de 

estudantes mais próxima da UFU, investe valor muito menor. Solicitamos, portanto, nesse 

cenário comparativo estranho, maiores explicações e detalhamento sobre o contrato da 

universidade com as empresas de segurança, de forma que possamos tomar mais cuidado com 

o dinheiro público e propor soluções embasadas na realidade. 

Além disso, já recebemos várias reclamações de estudantes e até de professores que estão 

sendo barrados na entrada da João Naves da universidade aos finais de semana, mesmo 

havendo no local placa informativa de que a portaria está aberta 24h. Muitos vigilantes, 

também, se negam a abrir as portarias para saída dos estudantes depois de dado horário, 

mesmo supostamente havendo orientação para que a portaria seja aberta, para saída, em 



qualquer horário. Dentre várias outras denúncias que recebemos de vigilantes que criam 

normas inexistentes para justificar suas ações, incluindo proibição de pessoas de estarem no 

Centro de Convivência, nas sedes das entidades estudantis ou cobrando carteirinha de 

estudante (mesmo quando o discente apresenta outro documento como grade horária) para 

permitir a permanência do estudante na universidade. 

Isso indica que todo o dinheiro que está sendo gasto pela UFU serve, na verdade, não para 

torná-la segura, mas para torná-la inacessível. Solicitamos, portanto, a criação de um 

Regimento de Segurança Interna da UFU, que inclua treinamento da própria universidade para 

que os vigilantes conheçam as normas da universidade antes de começarem a trabalhar e 

funcionamento 24h das portarias. 

4. Utilização do espaço público 

O Estatuto da UFU (Link 14) coloca, em seu Art. 4⁰, que são princípios norteadores do 

funcionamento da instituição “IV - universalidade do conhecimento e fomento à 

interdisciplinaridade; V - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; (...) IX - democracia e desenvolvimento cultural, artístico, 

científico, tecnológico e sócioeconômico do País;”. Também no Estatuto, o Art. 5 coloca que 

são objetivos da universidade “III - promover a formação do homem para o exercício 

profissional, bem como a ampliação e o aprofundamento dessa formação; IV - desenvolver e 

estimular a reflexão crítica e a criatividade;(...) VI - desenvolver o intercâmbio cultural, 

artístico, científico e tecnológico; (...) e VIII - preservar e difundir os valores éticos e de 

liberdade, igualdade e democracia”. Já no Regime Geral da UFU (Link 15), o Art. 169 coloca 

sobre os 3 segmentos da universidade: “A Comunidade Universitária é constituída de 

docentes, técnicoadministrativos e discentes, diversificados em suas atribuições e funções e 

unificados nos objetivos da UFU.” 

No entanto, apesar dos princípios e objetivos estatutários da UFU e de os estudantes também 

terem função para cumprimento dos objetivos da UFU, o corpo discente enfrenta muitas 

dificuldades burocráticas para exercer sua função. Algumas delas são, inclusive, de fácil 

resolução, sendo necessário apenas boa-vontade por parte da instituição. Solicitamos, por 

exemplo, a volta da permissão das entidades estudantis de reservarem espaços físicos como 

salas de aula e anfiteatros na universidades. Se somos entidades reconhecidas inclusive por 

leis federais (com a Lei 7395 [Link 16] reconhecendo os Diretórios e Centros Acadêmicos, além 

do Diretório Central dos Estudantes, e o Decreto-Lei 3617 [Link 17] fazendo o mesmo com as 

Associações Atléticas Acadêmicas) por que motivo não somos reconhecidos pela própria 

universidade para tarefa tão simples quanto a reserva de espaço físico para realização de 

atividades como palestras, minicursos ou reuniões? 

Outro exemplo recente de dificuldade da utilização do espaço público foi a recente proibição 

temporária dos ensaios das Baterias Universitárias, ocasião sobre a qual o Conselho de DA’s 

emitiu nota sobre o assunto (Link 18). Não sendo reconhecidas como a produção cultural que 

são, elas vem cada vez perdendo mais espaço na Universidade, sendo jogadas de um lado para 

outro, chegando a receber ataques com bombas ao tentar ensaiar. Solicitamos, portanto, que 

seja encaminhado para o Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, proposta de 



resolução que reconheça as baterias universitárias como organizações estudantis da UFU e 

que, dentre outras possíveis providências, garanta normativamente locais e horários de ensaio 

adequados, para que as Baterias deixem de ficar ao relento esperando para saber o próximo 

local para o qual os ensaios serão empurrados. 

Ainda sobre a ocupação do campus com cultura, a universidade sofreu um ataque muito forte 

à sua Autonomia Universitária quando o Ministério Público Federal impôs uma liminar com 

uma série de normas que, na prática, impedem que “eventos” sejam organizados dentro do 

espaço do campus.  

Historicamente, as festas sempre foram uma das poucas formas de auto-financiamento das 

entidades do movimento estudantil. O DCE tinha, até 2012, como fonte de renda a emissão 

das carteirinhas, mas a partir de então a reitoria passou a emitir o documento de maneira 

gratuita e sem retorno para as entidades estudantis. Para além da questão cultural e de 

ocupação do espaço público, as festas se tornaram o meio mais importante de financiamento 

das entidades, as quais precisam custear materiais gráficos e desportivos, uniformes, 

realização de eventos e viagens acadêmicas, muitas vezes com pouco ou nenhum apoio 

institucional. Enxergar as festas simplesmente como “baderna” é uma simplificação 

irresponsável, omissa e hipócrita daqueles que têm uma visão antiquada de que os estudantes 

são “tabulas rasas” que absorvem passivamente conhecimento decorado da sala de aula, sem 

nunca serem agentes que atuam ou fingindo que o ser humano não é um ser social que 

necessita, até para nossa saúde mental, de lazer e interação. 

No começo do ano, fomos informados que a gestão da universidade já está em diálogo com o 

Ministério Público para montagem de uma contraproposta para que os eventos voltem a 

acontecer na universidade. Achamos, no mínimo, estranho que tal diálogo esteja sendo feito 

sem a participação de estudantes, os principais interessados na pauta e os atingidos mais 

diretamente por essa decisão jurídica. Solicitamos, portanto, maiores informações sobre 

como estão essas negociações, além de participarmos ativamente da reformulação das 

normas, pois as entidades estudantis, como organizadoras de eventos de pequeno, médio e 

grande porte, detém experiência necessária para opinar sobre o assunto.  

5. Saúde do estudante e esporte 

A Divisão de Saúde (DISAU) da UFU já realizou uma pesquisa (Link 19) que indica que mais da 

metade do total de estudantes sofre de problemas de saúde mental. Dentre os mais comuns, 

houve 12633 casos apontados de ansiedade e 6077 de insônia ou outra alteração significativa 

do sono, chegando ao extremo de 618 estudantes terem alegado terem pensamentos suicidas. 

No evento Semana Para a Vida, parte da campanha do Setembro Amarelo, organizada em 

parceria do DCE com a DISAU, discutimos sobre a necessidade de a universidade pensar 

também no bem psíquico dos estudantes. 

A partir desse ponto, precisamos de pensar em maneiras de fazer com que a universidade 

cumpra a sua função de Ensino, Pesquisa e Extensão, sem que seja necessário triturar 

metaforicamente os estudantes de forma cotidiana como somos. Portanto, propomos a 

revisão de alguns métodos acadêmicos como a regulamentação da prova substitutiva para que 



ela seja um direito do estudante que, por qualquer motivo, inclusive por não ter conseguido 

lidar com a pressão, não conseguiu demonstrar que aprendeu a disciplina. Além disso, 

membros do DCE montaram projeto de pesquisa pelo PIVIC para aprimoramento do Cálculo do 

CRA no mês de setembro, sendo o projeto 373/2017, no entanto até hoje a universidade não 

permitiu acesso aos membros da pesquisa, incluindo professor orientador, para que o método 

possa ser aprimorado. Também propomos mudança na regra de jubilamento para 4 

reprovações na mesma disciplina, colocando como um pré-requisito para que ocorra o caso de 

jubilamento que, pelo menos, uma das vezes matriculado tenha sido com professor diferente, 

pois sabemos que o estudante pode não conseguir se adaptar aos métodos pedagógicos de 

dado professor, assim como sabemos que há certas disciplinas nas quais existem os 

professores “dono” da cadeira, levando o discente a ser mais suscetível tanto a essas 

incompatibilidades pedagógicas até, a caso mais extremos, a perseguições. 

A prática desportiva ajuda muito na saúde física e, também, na saúde psíquica. Por conta 

disso, o incentivo a essa prática deve ser feito o ano todo, não apenas em épocas próximas às 

Olimpíadas. No entanto, a burocracia encontrada para conseguir reserva de espaço para treino 

atravanca muitas Atléticas e, apesar de todo o esforço da DIESU em lidar com toda a papelada, 

a burocracia que a universidade impõe a si mesma a impede de atingir seus objetivs. 

Propomos, portanto, que o Centro de Tecnologia de Informação (CTI) ajude a informatizar os 

sistemas da DIESU, que muitas vezes levam dias inteiros dentre documentos enquanto um 

computador poderia fazê-lo automaticamente. Além disso, com a permissão das entidades de 

reservarem espaços via Ordem de Serviço solicitada no item 4 desta carta, a reserva dos 

espaços para treinos poderia ser feito de maneira igual ou semelhante, de maneira 

informatizada, ao invés da utilização do telefone como é feito hoje. 

6. Moradia Estudantil 

Primeiramente, é inadmissível o corte das poucas cestas básicas que os estudantes que vivem 

na Moradia Estudantil. O valor gasto com menos de 100 cestas básicas é ínfimo quando 

comparado com o montante total de verbas da UFU, não significando uma economia 

minimamente relevante. Também não consideramos positiva a reação da PROAE com a 

campanha do DCE de arrecadação de cestas básicas para a moradia (Link 20), tendo visto tal 

campanha emergencial somente se deu por conta da escolha da PROAE em cortar as cestas 

sob justificativa fraca, nivelando por baixo. Se a PROAE ficou chateada com a campanha de 

arrecadação, imaginem o quão chateados estão os estudantes moradores da Moradia 

Estudantil que estão, literalmente, pedindo esmola para ter o que comer. Portanto, 

solicitamos que o CONSEX discuta e delibere sobre essa decisão. 
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Anexo I – Relatório Final da Pesquisa do DCE sobre Horários Intercampi 

1. Total de respostas: 435 

2. Respostas por segmento: 

1. Estudantes: 432 

2. Técnicos-administrativos: 3 

3. Respostas por curso/setor: 

Curso Quantidade de respostas 

Agronomia 21 

Anatomia Humana 1 

Arquitetura e Urbanismo 3 

Artes visuais 2 

Biblioteca Umuarama 3 

Biomedicina 22 

Biotecnologia 16 

Ciências Biológicas 68 

Ciências Contábeis 3 

Dança 1 

Design 2 

Direito 2 

Economia 1 

Educação Física 10 

Enfermagem 13 

Engenharia Aeronáutica  2 

Engenharia Ambiental 80 

Engenharia Biomédica 3 

Engenharia Civil 2 

Engenharia Elétrica 1 

Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações  1 

Filosofia  1 

Física Médica  2 

Fisioterapia 25 

Geografia 2 

Gestão da Informação 3 

Gestão em Saúde Ambiental 3 

História 4 

ICBIM 1 

INBIO 1 

Jornalismo 2 

Letras 1 

Letras com domínio em libras  1 

Matemática 1 

Medicina 17 

Medicina Veterinária 6 



Mestrado (Não especificado) 1 

Mestrado em imunologia e parasitologia aplicadas  1 

Música  1 

Nutrição 8 

Odontologia 25 

Pedagogia  3 

Pós graduação em Educação 1 

Pós graduação Medicina Veterinária 1 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 1 

Psicologia 48 

Relações Internacionais 2 

Residência Multiprofissional  1 

Sistemas de Informação 2 

Teatro 3 

Zootecnia 8 

  

4. Respostas por trajeto utilizado 

Trajeto utilizado Respostas Porcentagem 

Santa Mônica → Educação Física → Umuarama 185 42,53% 

Umuarama → Educação Física → Santa Mônica 194 44,60% 

Umuarama → Glória 34 7,82% 

Glória → Umuarama 22 5,06% 

5. Pedidos de novos horários 

Quantidade que pediu novo horário 225 

Percentual que precisa de um novo horário 51,72% 

6. Expecificação dos pedidos de novos horários 

O formulário deixava o espaço aberto para que a pessoa pudesse colocar, com 

liberdade, o horário que desejasse. 

Santa Mônica → Educação Física → Umuarama 

Horário (h) Quantidade de respostas 

07:50:00 1 

08:00:00 18 

08:10:00 3 

08:20:00 5 

08:30:00 15 

08:50:00 1 

09:00:00 29 

09:20:00 3 

09:30:00 9 

09:40:00 2 

09:50:00 2 



10:00:00 1 

11:20:00 2 

11:30:00 11 

11:40:00 1 

13:00:00 2 

13:40:00 1 

14:00:00 4 

14:20:00 1 

14:30:00 5 

14:50:00 1 

16:00:00 1 

17:00:00 9 

17:20:00 1 

17:30:00 3 

19:15:00 1 

19:30:00 4 

19:40:00 1 

20:00:00 9 

20:30:00 4 

21:00:00 4 

21:30:00 1 

22:00:00 1 

22:30:00 10 

22:40:00 3 

23:00:00 1 

23:30:00 1 

 

Umuarama → Educação Física → Santa Mônica  

Horário (h) Quantidade de respostas 

07:40:00 2 

08:00:00 3 

08:10:00 1 

08:20:00 2 

08:30:00 10 

08:40:00 1 

09:00:00 19 

09:20:00 3 

09:30:00 4 

09:40:00 1 

09:50:00 1 

10:00:00 6 

10:30:00 2 

11:10:00 1 



11:20:00 1 

11:30:00 7 

11:40:00 2 

11:45:00 1 

13:40:00 4 

14:00:00 6 

14:30:00 7 

14:50:00 1 

16:00:00 1 

17:00:00 16 

17:10:00 1 

17:20:00 1 

18:00:00 1 

18:15:00 2 

18:20:00 1 

18:30:00 2 

19:00:00 1 

19:15:00 2 

19:30:00 4 

19:40:00 1 

19:45:00 1 

19:50:00 1 

20:00:00 15 

20:20:00 1 

20:30:00 2 

20:50:00 1 

21:00:00 12 

21:30:00 3 

22:00:00 4 

22:30:00 10 

22:35:00 1 

22:40:00 1 

22:45:00 1 

23:30:00 1 

 

Umuarama → Glória  

Horário (h) Quantidade de respostas 

07:00:00 1 

07:30:00 1 

08:00:00 2 

08:20:00 3 

08:40:00 1 

09:00:00 8 



11:30:00 4 

11:40:00 1 

13:20:00 1 

15:00:00 1 

15:20:00 1 

15:40:00 1 

16:00:00 3 

16:40:00 1 

17:00:00 1 

 

Glória → Umuarama  

Horário (h) Quantidade de respostas 

08:30:00 1 

09:00:00 2 

10:40:00 2 

11:40:00 1 

12:40:00 2 

13:20:00 1 

16:00:00 2 

16:10:00 1 

16:30:00 5 

16:45:00 1 

17:00:00 3 

19:15:00 1 

 

  



Anexo II – Gráficos comparativos de investimento com vigilância terceirizada entre UFU, UFMG 

e UFJF 

Valor investido em contratos de empresas terceirizadas de segurança por cada universidade 

desde 2009 

Ano UFU UFMG UFJF 

2009 R$ 3.742.016,56 R$ 4.370.013,22 R$ 1.386.884,41 

2010 R$ 4.199.531,94 R$ 4.326.901,80 R$ 2.064.634,82 

2011 R$ 6.963.874,71 R$ 5.529.803,80 R$ 2.412.675,25 

2012 R$ 8.499.401,70 R$ 7.859.580,63 R$ 2.937.083,99 

2013 R$ 11.382.411,83 R$ 10.056.676,62 R$ 3.268.641,46 

2014 R$ 12.582.206,45 R$ 9.431.419,32 R$ 3.347.942,82 

2015 R$ 9.601.467,08 R$ 9.322.557,89 R$ 4.855.452,04 

2016 R$ 12.758.473,45 R$ 13.570.527,31 R$ 8.055.848,42 

 

 

Valor investido em contratos de empresas terceirizadas de segurança de maneira proporcional 

à quantidade de estudantes matriculados 

Ano UFU UFMG UFJF 

2009  R$  152,74   R$    89,28   R$    73,50  

2010  R$  171,41   R$    88,40   R$  109,43  

2011  R$  284,24   R$  112,97   R$  127,87  

2012  R$  346,91   R$  160,57   R$  155,66  

2013  R$  464,59   R$  205,45   R$  173,24  

2014  R$  513,56   R$  192,68   R$  177,44  

2015  R$  391,90   R$  190,45   R$  257,34  

2016  R$  520,75   R$  277,24   R$  426,96  



 


