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90 ANOS DA 
ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL
DA UFMG

A história da Fump se confunde com 

a trajetória da própria UFMG. Quan-

do a Universidade foi criada, em 

1927, com o nome de Universidade 

de Minas Gerais (UMG), o ensino era 

pago, o que dificultava o acesso da 

população pobre. Naquele momento, 

havia grande articulação na comuni-

dade universitária pela assistência 

estudantil, bandeira defendida com 

muita determinação pelo primeiro 

reitor da UMG, o professor Francisco 

Mendes Pimentel.

1927

Reitor Francisco Mendes Pimentel
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Em 1929 é criada a Associação Universi-

tária Mineira (AUM), primeira estrutura 

de assistência estudantil da Universida-

de de Minas Gerais (UMG). Entre suas 

funções, a AUM prestava assistência 

médica, odontológica, jurídica e mate-

rial aos estudantes de baixa condição 

socioeconômica.

Em 1930 é criada a Caixa do Estudan-

te Pobre Edelweiss Barcelos, que atua 

em colaboração com a Assistência aos 

Universitários. Essa instituição propor-

cionava matrículas aos estudantes ne-

cessitados em número maior que o cor-

respondente à subvenção recebida da 

Universidade.

Até 1935 é intensa a atuação da Caixa. Sobre 

ela destacam-se dois registros expressivos: um 

Processo de Sindicância datado de 1934, em 

que um estudante solicita empréstimos para 

pagamento da primeira prestação da matrícula, 

de que Carlos Drummond de Andrade é um dos 

parceiros, e o registro de 95 chás beneficentes 

para angariar fundos.

1929

1935

“Conheço de longa data o requerente e posso 

informar ser verdadeiro tudo quanto alega. Tra-

ta-se de moço extremamente pobre, de origem 

humílima, trabalhador e dotado de grande força 

de vontade. O auxílio que lhe prestar a Caixa 

“Edelweiss Barcellos” será útil e meritório. Sem 

esse auxílio, não poderá ir avante. Considero 

o caso de Raimundo Maia típico do esforço 

individual que reage contra toda espécie de 

circunstâncias desfavoráveis – meio, raça, físi-

co, situação econômica, prejuízos sociais, etc. 

Ajudá-lo não será, pois, ato de caridade, mas 

de cooperação e interesse social. E terá ainda o 

efeito de estimular aos que, como ele, ocupam 

a camada mais ínfima e dela desejam elevar-se 

a um destino melhor. Para mim, não interessa 

saber se Raimundo tem uma grande inteligência 

(e nem se pode exigir isso de todo estudante 

pobre). Basta saber que ele tem inteligência su-

ficiente para orientar a sua vontade num fim útil 

e fazer uma coisa que ninguém, que o conheceu 

em menino, o julgava capaz de fazer: um curso 

superior. Faço o meu pedido de auxílio.”

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 1934.

Carlos Drummond de Andrade

Transcrição da carta de  

Carlos Drummond de  Andrade

Carta de Carlos Drummond de Andrade
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O professor José Baeta Vianna, outro entusias-

ta do projeto de assistência estudantil, cria, em 

1936, a Assistência Universitária Mendes Pimentel 

(Aump), que assume as atividades de assistência 

da UMG.

Em 1949, a Aump começa a sofrer os reflexos das 

mudanças na Universidade com o processo de fe-

deralização e com a instituição, em 1951, da gratui-

dade no ensino da UMG. A gratuidade no ensino 

provoca, de imediato, a paralisação pela Aump 

dos empréstimos para matrícula e reflete no pro-

grama de assistência, já comprometido pela pre-

cariedade dos recursos recebidos pela Instituição. 

Os anos seguintes são de instabilidade financeira 

na entidade. Mesmo nesse cenário difícil, alguns 

serviços, ainda que de maneira precária, continu-

am a ser prestados por meio das congregações, 

diretorias das escolas e faculdades, dos diretórios 

acadêmicos, do Diretório Central dos Estudantes e 

da Reitoria da Universidade.

1936

1949

Reitor José Baeta Vianna
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Na década de 1960, a Aump passa 

por um processo de reestruturação 

comandado pelo professor Aluísio 

Pimenta, ex-bolsista da entidade, que 

assume a Reitoria em 1964 e se de-

dica à reorganização da assistência 

na UMG que, em 1965, passa a ado-

tar o nome Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Pelo novo es-

tatuto, a Aump passa a atuar de for-

ma mais universalista, atendendo a 

todos os  estudantes da Universidade 

por meio de assistência social, opor-

tunidades de estágio ou trabalho; 

serviços médicos, hospitalares e den-

tários; amparo financeiro para aquisi-

ção de livros e de material didático; 

assistência jurídica e alimentação sa-

dia a custo acessível.

Em 1966, a Aump começa a 

administrar os restaurantes 

criados nas escolas e em 

1967 é inaugurado o Restau-

rante Universitário Setorial I.

1960

1967

Inauguração do RU Setorial I em 1967
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A garantia de um orçamento próprio para 

a assistência estudantil começa a se tornar 

realidade em 1972 com a criação do Fun-

do de Bolsas, constituído pelos recursos da 

taxa de matrícula e da anuidade paga pelos 

estudantes.

Em 1973, a Aump se torna Fundação Uni-

versitária Mendes Pimentel (Fump) e é re-

conhecida como entidade filantrópica na 

mesma década, o que lhe confere maior au-

tonomia e viabiliza a isenção de impostos e 

o estabelecimento de convênios. Esse fato 

tem importância fundamental para consoli-

dar a política de assistência na UFMG.

Durante o regime militar, um dos maiores de-

safios da Fump foi a gestão dos restaurantes 

das escolas e do RU Setorial II, no campus 

Pampulha, inaugurado em 1979 (RU Setorial I 

é desativado nesse ano). A situação quase le-

vou a Instituição à falência, em meados da dé-

cada de 1980. A solução veio em 1987, quando 

a Reitoria assumiu o custeio dos restaurantes.

Com o orçamento equilibrado na década de 

1980 e 1990, a Instituição amplia sua estrutura 

de apoio ao estudante, passando a adminis-

trar o Programa Permanente de Moradia Uni-

versitária da UFMG.

Em 1997 o Conselho Universitário aprovou a 

possibilidade de repasse econômico do vesti-

bular da UFMG para a construção dos prédios 

das futuras Moradias Universitárias.

19791973
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RU Setorial II é inaugurado em 1979.
(Crédito Raíssa César)
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Em 2001, é inaugurada a primeira Mora-

dia Universitária em Belo Horizonte, no 

bairro Ouro Preto, destinada a abrigar 

estudantes de baixa renda. Em 2004, a 

UFMG inaugura a Moradia Universitária 

Ouro Preto II, totalizando 620 vagas em 

BH.

A partir de 2008, a demanda pela assis-

tência oferecida pela Fump começa a au-

mentar significativamente com a inclu-

são de mais estudantes pela UFMG por 

meio do Programa de Apoio ao Planos 

de Reestruturação e Expansão das Uni-

versidades Federais (Reuni) e da políti-

ca de bônus no vestibular que beneficia 

egressos das escolas públicas e candida-

tos que se declaram pardos ou negros.  

2004

2001

Moradia Universitária Ouro Preto II (Crédito Raíssa César)

Moradia Universitária Ouro Preto I
(Crédito Raíssa César)
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Por outro lado, os recursos da institui-

ção sofrem queda depois da decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF) de consi-

derar inconstitucional a Contribuição ao 

Fundo de Bolsas (CFB) que era vinculada 

à matrícula. Porém, o Ministério da Edu-

cação (MEC) cria o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (Pnaes) cujos 

recursos têm ajudado a Fump a manter 

os programas de assistência destinados 

aos estudantes de baixa condição socio-

econômica.

No segundo semestre de 2008, a Fump lança a Campanha  de 

Contribuição Voluntária para a Assistência Estudantil voltada para 

toda a comunidade acadêmica. Somados à verba do Pnaes, os re-

cursos de doações espontâneas contribuem para a manutenção 

dos programas de assistência oferecidos pela Universidade.

PROGRAMA NACIONAL DE

ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

2008
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Em 2010, a grande conquista do 

ano foi a inauguração da Moradia 

Universitária Cyro Versiani dos An-

jos, em Montes Claros, com 108 

vagas. O terreno da nova moradia 

foi doado à Fump pela prefeitura de 

Montes Claros. Já a antiga residên-

cia universitária, que ficava dentro 

do Instituto de Ciências Agrárias 

(ICA) e oferecia 30 vagas, foi trans-

formada em laboratórios e sala de 

professores.

2010

Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos
(Crédito Jorge Alves)
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Em julho de 2011 foi concluída a tão so-

nhada mudança da sede para a região 

da Pampulha. Os alunos assistidos da 

UFMG passaram a contar com o apoio 

da Fundação bem em frente à  Univer-

sidade, facilitando ainda mais o acesso 

aos benefícios oferecidos. Em Montes 

Claros, também para facilitar o deslo-

camento dos alunos, o novo prédio da 

Gerência passou a funcionar ao lado do 

Restaurante Universitário.

2013

E ao citar o Restaurante Universitário 

ICA, lembramos que o local também 

passou por reformas e modificações, 

além de ganhar um novo mobiliário, 

proporcionando mais conforto aos usu-

ários.

Em 2013 o RU Setorial I foi reinaugura-

do com o objetivo de suprir a grande 

demanda do campus Pampulha com a 

chegada das novas instalações da Facul-

dade de Engenharia.

Restaurante Universitário Setorial I (Crédito Raíssa César)
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2018

Moradia Universitária Ouro Preto III (Crédito: Fernanda Ramos)
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90 ANOS
1929 _ 2019

CONCEITOS BÁSICOS

• Fazer ligação com a identidade original da 
Fump através do uso de elementos gráficos, 
tipografia e cores da logotipo.

• O símbolo do infinito como inspiração para 
a ideia de um laço que retorna a si mesmo. 
Ou seja, o ciclo da Fump de comprometi-
mento com os estudantes, funcionários e co-
munidade acadêmica e o retorno dos pró-
prios para a fundação, seja através de apa-
drinhamento, doações, etc. A gratidão como 
conceito resultante.

• A própria logo como referência estética 
para a construção dos elementos gráficos 
que compõe o selo.
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90 ANOS
1929 _ 2019

Em março de 2017 foi inaugurada a nova 

área de produção do Restaurante Universi-

tário Setorial II. Fundado em 1979, essa foi 

a primeira grande reforma do RU após a 

construção do segundo andar (salão Ocre) 

na década de 1990. Em fevereiro de 2018 a 

área de produção do Restaurante Universi-

tário campus Saúde passou por uma refor-

ma estrutural para melhor atender aos seus 

usuários e funcionários. Essa foi a primeira 

grande reforma desde 2002. Além de atender 

a todas as normas e legislações sanitárias 

que já eram seguidas pela Fump, a reforma 

dessas áreas de produção contribuiu ainda 

mais para a qualidade do serviço oferecido 

e consequente redução o custo de produção 

da refeição.

Em março de 2018 foi inaugurada a ter ceira 

unidade de Moradia Universitária em Belo 

Horizonte. Construída pela Fump ao lado 

das demais moradias universitárias no bair-

ro Ouro Preto, a nova unidade tem 386 vagas 

destinadas aos estudantes de baixa renda 

cujo núcleo familiar não re side na capital 

mineira.

Em 7 de setembro de 2019 a Assistência 

Estudantil da UFMG completará 90 anos. 

Nosso compromisso sempre será o de ga-

rantir aos estudantes plenas condições de 

concluir o curso, buscando minimizar as 

diferenças de oportunidades anteriores ao 

ingresso na Universidade.

NOSSA HISTÓRIA

2019

NÃO TERMINA AQUI...



24



25

Fundação Universitária 
Mendes Pimentel (Fump)

Relatório de Atividades
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FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
MENDES PIMENTEL (FUMP)

A Fump é uma instituição criada pela pró-

pria Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), estando inteira e exclusivamente 

submetida a seus regulamentos, e atuan-

do a seu serviço e sob sua coordenação, na 

execução das diversas ações do programa 

de assistência estudantil, em parceria com 

a Pró-reitora de Assuntos Estudantis (Prae). 

Trata-se de uma fundação de direito privado, 

com estrutura de gestão composta por três 

conselhos (Curador, Diretor e Fiscal), contro-

lada pelo Conselho Universitário da UFMG e 

fiscalizada pelo Ministério da Justiça e pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

por meio da Promotoria de Tutela de Funda-

ções.

A Instituição detém os seguintes registros, 

inscrições e certificados:

• Utilidade Pública Estadual – Lei nº 5.695, de 

03/06/71

• Utilidade Pública Municipal – Lei nº 2.012, de 

23/11/71

• Registro no Conselho Nacional de Assistên-

cia Social (CNAS) e Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS)

• CNPJ: 17.220583/0001-69

• Inscrição Estadual: 062.757.431.0075

• Inscrição Municipal: 40.66.37/001-1

Em seus quase 90 anos, a Fump tem propor-

cionado aos estudantes em situação de vul-

nerabilidade, além das condições de perma-

nência, os instrumentos para o desempenho 

acadêmico de excelência por meio de diver-

sos programas que contemplam alimenta-

ção, moradia, saúde e auxílios financeiros.

Os recursos para o desenvolvimento dos 

programas da Fump são provenientes do or-

çamento da UFMG destinados à assistência 

estudantil, repassados pelo Governo Fede-

ral por meio do Plano Nacional de Assistên-

cia Estudantil (Pnaes), por recursos próprios 

do orçamento da Universidade e da própria 

Fundação.
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SEDE

Av. Antônio Abrahão Caram, 610, bairro São 
José, Belo Horizonte/MG. CEP: 31.275-000
 
SETOR DE ATENDIMENTO CAMPUS PAMPULHA

2º andar do RU Setorial II  
Av. Presidente Antônio Carlos 6.627, bairro 
Pampulha, Belo Horizonte/MG. CEP: 31.270-901

GERÊNCIA MONTES CLAROS

Av. Universitária, 1.000, bairro Universitário, 
Montes Claros/MG. CEP: 39.404-006

MORADIAS UNIVERSITÁRIAS

Moradia Universitária Ouro Preto I
Av. Fleming, 394, bairro Ouro Preto,
Belo Horizonte/MG. CEP: 31.310-490

Moradia Universitária Ouro Preto II
Av. Fleming, 1.000, bairro Ouro Preto,
Belo Horizonte/MG. CEP: 31.310-490

Moradia Universitária Ouro Preto III
Av. Fleming, 926, bairro Ouro Preto,
Belo Horizonte/MG. CEP: 31.310-490

Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos
Rua da Agronomia, 270, bairro Universitário, 
Montes Claros/MG. CEP: 39.404-544

Relação de Unidades

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS (RUs)

Campus Pampulha - RU Setorial I e RU Setorial II
Av. Presidente Antônio Carlos 6.627, bairro 
Pampulha, Belo Horizonte/MG. CEP: 31.270-901

Campus Saúde - RU campus Saúde
Av. Prof. Alfredo Balena, 190, bairro Santa 
Efigênia, Belo Horizonte/MG. CEP: 30.130-100

Faculdade de Direito - RU da Faculdade de Direito
Av. Álvares Cabral, 211, bairro Centro, Belo 
Horizonte/MG. CEP: 30.170-000

Campus Montes Claros - RU ICA
Av. Universitária, 1.000, bairro Universitário, 
Montes Claros/MG. CEP: 39.404-006
 
Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) -
RU HRTN
Rua das Gabirobas, 01, bairro Vila Clóris, Belo 
Horizonte/MG. CEP: 31.744-012
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UFMG MAIS INCLUSIVA

Essa diversidade e justiça são características 

da Assistência Estudantil da UFMG, fazendo 

da Fump importante braço das políticas de 

ingresso, acolhimento, permanência e apoio 

da Universidade. 

Um relatório sobre o perfil dos estudantes 

matriculados na última década, elaborado 

pelo Setor de Estatística da Pró-reitoria de 

Graduação (Prograd), e publicado no Bole-

tim UFMG, edição 2.043, mostra que houve 

crescimento da entrada de alunos cuja ren-

da familiar é de um a dois salários mínimos: 

em 2014, esses estudantes correspondiam a 

11,4% do total, e, em 2018, a 18,2%. O relató-

rio também indicou que um terço dos alunos 

da UFMG tem renda familiar de dois a cinco 

salários mínimos, compondo a categoria so-

cioeconômica mais frequente. 

O gráfico 1 mostra esse crescimento da entra-

da de alunos de baixa renda na UFMG, con-

forme os dados da Assistência Estudantil.

Segundo a Lei 12.711/2012, universidades e 

institutos federais devem reservar 50%  das 

vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. Desse universo, metade é desti-

nada a estudantes com renda familiar bru-

ta mensal, por pessoa, de até 1,5 salários 

mínimos. O restante se divide entre vagas 

destinadas a autodeclarados pretos, pardos 

e indígenas e a pessoas com deficiência.  O 

perfil traçado pela Prograd mostra que em 

2013, primeiro ano da implementação da Lei 

Federal 12.711, que estabeleceu as cotas e 

substituiu na UFMG o Programa de Bônus, 

os estudantes vindos da rede pública repre-

sentavam 44,2%, percentual que cresceu 

para 55,3% no primeiro período letivo de 

2018. 

A Assistência Estudantil apresenta o mesmo 

perfil de crescimento dos estudantes oriun-

dos da rede pública, conforme apresenta o 

gráfico 2.

“Universidade pública, gratuita e 

necessariamente diversa, meio imprescindível 

para a construção de uma sociedade mais 

democrática, ética e justa, e de um país melhor 

para se viver”.

Sandra Goulart Almeida,

reitora da UFMG, em seu artigo sobre os 91 

anos da Universidade.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.413 4.732

5.817

6.592

7.433
7.547

8.606

9.367

Gráfico 1 - ESTUDANTES ASSISTIDOS DE 2010 A 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.755 3.876

4.836

5.842
6.165 6.199

7.083

7.802

Gráfico 2 - ESTUDANTES ASSISTIDOS ORIUNDOS DE REDE PÚBLICA DE 2010 A 2018

2018

2018

8.989

7.592
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UFMG MAIS INCLUSIVA

O relatório da Pró-reitoria de Gradu-

ação demonstra também que, em-

bora a maior parte dos candidatos 

aprovados na UFMG resida em Mi-

nas Gerais, esse percentual reduziu-

-se desde a adoção do Sisu: de 93%, 

em 2013, para aproximadamente 

80%, em 2018. Já nas modalidades 

de cotas ocorreram os maiores per-

centuais de estudantes residentes 

em Minas Gerais, 92,8% na modali-

dade 3, que inclui autodeclaração de 

raça, e 90,9% na modalidade 1, que 

inclui renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário míni-

mo. O menor índice de candidatos 

residentes em Minas, 73,4%, foi na 

modalidade de ampla concorrência. 

Os números da Assistência estu-

dantil comprovam os dados do re-

latório da Prograd quando se trata 

do local de origem do estudante 

assistidos. Desde 2013, com a ado-

ção do Sisu, o número de estudan-

tes de baixa renda atendidos pela 

Fump, cuja a cidade de origem se 

localiza no interior de Minas Ge-

rais, cresce a cada ano, conforme 

demonstra o gráfico seguinte. Tam-

bém cresce o número de estudan-

tes assistidos provenientes de ou-

tros estados. Em 2018, o segundo 

estado com maior percentual de 

estudantes assistidos foi São Pau-

lo, com 360 alunos em situação de 

vulnerabilidade.

2010

2010

2010

BELO HORIZONTE

iNTERIOR DE
MINAS GERAIS

OUTROS ESTADOS

2.721

1.477

215

Gráfico 3 - LOCAL DE ORIGEM DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

Fontes:

Notícias da UFMG: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/artigo-um-nascer-a-toda-hora-91-anos-da-ufmg

Boletim UFMG nº 2.043 de 3/12/2018 - https://ufmg.br/comunicacao/publicacoes/boletim/edicao/2043/e-a-cara-do-brasil
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.605 3.924
4.398

5.586
4.615

3.509 3.713

1.000
1.732 1.997

1.323

2.458

4.432
4.887

217
161

197
103

474

665
767

Gráfico 3 - LOCAL DE ORIGEM DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

2018

3.255

2018

4.902

2018

832
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UFMG MAIS INCLUSIVA

Belo Horizonte Montes Claros

Alagoas

Amapá

9

5

Amazonas
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Belo Horizonte
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Demais cidades de MG
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Espírito Santo
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0

0
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1
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0
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0

0

4

51

0

2

4

8

0

0

4

1

0

0

5

338

1

22

10

1

0

0
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DETALHAMENTO DO LOCAL DE ORIGEM DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS 

Belo Horizonte Montes Claros

2018
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NÚMEROS DA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Para acessar os programas de assistência 

estudantil o aluno da UFMG deve preencher 

o questionário socioeconômico no portal da 

Fump. Após essa etapa, o estudante recebe 

uma relação de documentos que deverão 

ser protocolados online, no próprio portal da 

Fundação, na “área do aluno”, para a compro-

vação dos dados informados no questioná-

rio. Se necessário, o estudante será chamado 

para uma entrevista com um assistente so-

cial. Em alguns casos é realizada também a 

visita domiciliar. 

 

A partir da avaliação socioeconômica, o es-

tudante que, no conjunto dos indicadores so-

ciais, econômicos e culturais de seu contexto 

familiar não consegue manter suas necessi-

dades básicas e complementares na Univer-

sidade, pode ser classificado em: 

NÍVEL I

Estudante de família de baixa renda, cuja 

condição socioeconômica desfavorecida lhe 

restringe as oportunidades de capacitação e 

inclusão. Ele apresenta indícios de vulnera-

bilidade social caso não receba apoio para 

suprir suas necessidades básicas e corre ris-

co de evasão logo no início de sua trajetória 

acadêmica.

NÍVEL II

Estudante de famílias de baixa renda, cuja 

condição socioeconômica desfavorecida 

lhe dificulta a permanência na UFMG até a 

conclusão de seus estudos. Embora possua 

suporte familiar um pouco mais consistente, 

caso não receba apoio para suprir suas ne-

cessidades básicas, poderá ficar retido por 

mais tempo para a integralização do curso 

ou até mesmo não conseguir concluir a gra-

duação.
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NÍVEL III

Estudante que necessita de apoio para trans-

posição de alguns impedimentos ao bom de-

sempenho acadêmico, amenizando, assim, 

as dificuldades que apresenta.

NÍVEIS IV-A e IV-B

Os níveis IV-A e IV-B são exclusivos para acesso aos 

Restaurantes Universitários através de preços subsi-

diados e têm como critério a renda per capita do 

grupo familiar. Os estudantes com renda familiar 

de zero a um salário mínimo per capita pagam R$ 

2,00 por refeição, e são classificados no Nível IV-A. 

Alunos com renda familiar de um a três salários mí-

nimos per capita desembolsam o valor de R$ 2,90 

por refeição e são classificados no Nível IV-B. Para 

acessar os níveis IV-A e IV-B o aluno da UFMG deve 

preencher o questionário socioeconômico específi-

co no portal da Fump. 

Em 2018, a Fump atendeu a 8.989 estudantes 

de graduação, ensino médio e técnico nos ní-

veis I, II e III. 

2010 2011

Nível I

Nível II

1.655

1.238

Nível III

Total

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.653

984

3.550

1.064

4.088

1.257

4.508

1.436

4.767

1.227

5.410

1.386

5.956

1.446

5.744

1.331

1.520

4.413

1.095

4.732

1.203

5.817

1.247

6.592

1.489

7.433

1.553

7.547

1.810

8.606

1.965

9.367

1.914

8.989

2017 2018

Nível IV-A

Nível IV-B

424

973

Total 1.397

371

982

1.353

ESTUDANTES ASSISTIDOS DE 2010 A 2018

Já nos níveis IV-A e IV-B, exclusivos para acesso 

aos Restaurantes Universitários, foram atendi-

dos 1.353 estudantes.
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2017 2018

2017 2018

Solteiro

Casado

8.328

737

Separado/viúvo

Total

Estado civil

302

9.367

2017 2018

Pública

Privada

7.802

1.565

Total

Escola de origem

9.367

Graduação

Especialização*

8.706

29

Mestrado*

Doutorado*

Total

Escolaridade

Ensino médio e técnico

258

124

250

9.367

ESTUDANTES ASSISTIDOS POR ESTADO CIVIL

NÚMEROS DA
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

ESTUDANTES ATENDIDOS POR TIPO DE ESCOLA CURSADA NOS
ENSINOS FUNDAMENTAL E/OU MÉDIO

ESTUDANTES ATENDIDOS POR ESCOLARIDADE

*Em 2017 os estudantes das modalidades de especialização, mestrado e doutorado deixaram de ter acesso aos Programas de Alimentação e Saúde, sendo classificados 
apenas para concorrer ao processo de seleção de bolsas promovido por seu curso. Os números apresentados se referem a estudantes que já acessavam os Programas 
antes da suspensão.

8.125

587

277

8.989

7.592

1.397

8.989

8.545

3

131

91

219

8.989
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2017 2018

Graduação

Especialização*

5.572

20

Mestrado*

Doutorado*

Total

Categoria

Ensino médio e técnico

149

75

140

5.956

ESTUDANTES ATENDIDOS POR NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO

*Em 2017 os estudantes das modalidades de especialização, mestrado e doutorado deixaram de ter acesso aos Programas de Alimentação e Saúde, sendo classificados apenas para concorrer ao 
processo de seleção de bolsas promovido por seu curso. Os números apresentados se referem a estudantes que já acessavam os Programas antes da suspensão.

2017 2018

1.298

5

58

23

62

1.446

2017 2018

1.836

4

51

26

48

1.965

Nível I Nível II Nível III

5.491

3

70

55

125

5.744

1.221

0

39

17

54

1.331

1.833

0

22

19

40

1.914
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Análise socioeconômica, acolhimento, 
escuta e orientação para os assistidos

Relatório de Atividades
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ANÁLISE SOCIOECONÔMICA,
ACOLHIMENTO, ESCUTA E
ORIENTAÇÃO PARA
OS ASSISTIDOS

Além do procedimento de análise socioeconô-

mica que classifica os estudantes de graduação 

para o acesso aos serviços e benefícios da as-

sistência estudantil, os assistentes sociais da 

Fump acompanham os alunos assistidos com o 

objetivo de minimizar as dificuldades que pos-

sam interferir direta ou indiretamente no desen-

volvimento de seus projetos acadêmicos. Os 

atendimentos individuais também são impor-

tantes para a atualização das informações sobre 

o contexto familiar do estudante. 

Desde 2017 os estudantes de Belo Horizonte 

contam com o atendimento dos assistentes so-

ciais na Faculdade de Letras, no campus Pam-

pulha da UFMG, nas terças-feiras, das 12h30 às 

18 horas. O objetivo é facilitar o deslocamento e 

o atendimento dos estudantes assistidos, prin-

cipalmente os dos cursos noturnos, que têm di-

ficuldade em comparecer à Sede da Fump.

Também no campus Pampulha os estudantes 

contam com o Setor de Atendimento e o Núcleo 

de Escuta, no segundo andar do RU Setorial II. 

O Setor de Atendimento funciona de segunda 

a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já o Núcleo de 

Escuta, onde o estudante recebe o atendimen-

to de um assistente social sem agendamento 

prévio, também funciona de segunda a sex-

ta-feira, das 9 às 15 horas, e o atendimento é 

por ordem de chegada. O Núcleo de Escuta é 

um espaço aberto aos alunos da Universida-

de, prioritariamente aos assistidos pela Fump, 

desenvolvendo as atividades de escuta, escla-

recimentos, orientações e encaminhamentos, 

através de permanentes contatos com todos 

os setores da Fump, UFMG e comunidade.

Além do campus Pampulha, os estudantes as-

sistidos contam com o atendimento dos assis-

tentes sociais na Sede da Fump, de segunda 

a sexta-feira, conforme agendamento. Já nas 

Moradias Universitárias de Belo Horizonte o 

atendimento com os assistentes sociais é ex-

clusivo para os moradores e também ocorre 

de segunda a sexta-feira. 
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Escolaridade*

2017 2018

Estudantes assistidos

Atendimentos

6.242

16.354

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS REALIZADOS NO
NÚCLEO DE ESCUTA, MORADIAS BH, SEDE E

MONTES CLAROS

2018

Extensão

Especialização

2017 2018

Estudantes assistidos

Atendimentos

561

1.864

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS REALIZADOS NAS 
MORADIAS UNIVERSITÁRIAS DE BELO HORIZONTE

Mestrado

Doutorado

Em Montes Claros o atendimento do Serviço So-

cial acontece na sede administrativa da Fump lo-

calizada dentro do próprio campus da UFMG, no 

prédio ao lado do Restaurante Universitário. Os 

atendimentos são realizados de segunda a sexta-

-feira, através de agendamento prévio ou demanda 

espontânea.

*Análises socioeconômicas realizadas para atender estudantes na 
isenção de taxas e concessão de bolsas para os cursos de extensão 
e especialização (Resolução nº 07/2004 do Conselho Universitário 
da UFMG); e para isenção de inscrição e concessão de bolsas das 
agências de fomento CNPq e CAPES de mestrado e doutorado.

Assistência Social aos moradores de BH

Os assistentes sociais também auxiliam a Universi-

dade nas análises para isenção de taxas nos diver-

sos processos seletivos da UFMG, como obtenção 

de novo título e revalidação de diplomas. Para a ex-

tensão e pós-graduação (especialização, mestrado, 

doutorado), o serviço de análise socioeconômica 

auxilia os cursos na definição de concessão de bol-

sas parciais ou integrais, ou bolsas das agências de 

fomento CNPq, CAPES, além da isenção de taxas. 

Todo esse trabalho constitui a extensão da assistên-

cia prestada pela Fundação à população em geral.

6.713

16.477

845

151

187

86

728

2.665

Isenção de taxa de inscrição 
(mestrado e doutorado)

328

ANÁLISES SOCIOECONÔMICAS DE 2018 PARA
ISENÇÃO DE TAXAS E CONCESSÃO DE BOLSAS 

PARA EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Às quartas-feiras o atendimento do Núcleo de Es-

cuta, exclusivo ao estudante morador, acontece na 

Moradia Universitária Ouro Preto III (MOP III), das 

8 às 14 horas. Nesse espaço o assistente social da 

Moradia realiza o atendimento sem pré-agenda-

mento aos estudantes que necessitam do espaço 

da escuta qualificada.

O atendimento pré-agendado com o assistente 

social acontece na Moradia Universitária Ouro 

Preto I, nas segundas, terças e quintas-feiras 

e também na Moradia Universitária Ouro Pre-

to III (MOP III), nas terças e quintas, das 12h15 

às 18h30. O agendamento na MOP I é realizado 

através da “área do aluno” no portal da Fump. Já 

para o agendamento na Moradia III, o morador 

deve procurar a administração da MOP III para 

marcar um horário.

Foram realizados 5.691 novos estudos, caracteri-

zando primeira classificação de estudantes (gra-

duação, ensino médio, especialização, mestrado, 

doutorado e extensão) pela Assistência Estudantil 

da UFMG.

Análises socioeconômicas concluídas em 2018
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MISSÃO BEM CUMPRIDA

Estrutura da nova Moradia Universitária“Vim do estado do Maranhão e estar aqui hoje 

na Moradia III é a certeza que a UFMG é uma 

Universidade que se preocupa em garantir 

o cumprimento das políticas de assistência 

estudantil. O prédio é bem estruturado e o 

conforto é o que mais me chamou a atenção, 

pois na república aonde eu morava não tinha 

a menor estrutura e eu ficava muito isolado no 

quarto. Aqui irei morar com outros estudantes 

no apartamento e isso contribuirá para a 

minha saúde mental, pois precisamos conviver 

com outras pessoas”

Lyndon Johnson Matos Júnior,

estudante de Pedagogia.

A inauguração da Moradia Universitária Ouro 

Preto III (MOP III) é o resultado do esforço de 

muitas mãos e mentes. A Fump se esforçou 

nesse projeto da UFMG para que a Assistên-

cia Estudantil da Universidade cumprisse 

com ainda mais força o seu papel de oferecer 

aos estudantes em situação de vulnerabilida-

de socioeconômica mais vagas no Programa 

Permanente de Moradia Universitária.

Em 16 de março foi inaugurada a terceira uni-

dade de Moradia Universitária em Belo Hori-

zonte. Construída pela Fump ao lado das de-

mais Moradias Universitárias no bairro Ouro 

Preto, a nova unidade tem 386 vagas, desti-

nadas aos estudantes em situação de vulne-

rabilidade socioeconômica, cujo núcleo fami-

liar não reside na capital mineira ou região 

metropolitana. As novas vagas representam 

aumento de 66% na oferta, e as Moradias de 

Belo Horizonte passam a oferecer 1.018 vagas.

O ambiente da Moradia Universitária Ouro 

Preto III foi cuidadosamente projetado para 

ser um local adequado ao estudo, oferecen-

do condições para que o estudante aprimo-

re o seu desempenho acadêmico. 

O complexo conta com elevadores, sistemas 

de aquecimento por energia solar e de apro-

veitamento da água da chuva. A MOP III é 

composta por duas unidades habitacionais, 

com três blocos cada, e um terceira unidade 

destinada à área de uso comum (salão de 

convivência).
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Moradia Universitária Ouro Preto III (Crédito: Fernanda Ramos)
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Os blocos 1, 2 e 3 possuem cinco andares, e 

os blocos 4, 5 e 6 possuem quatro andares, 

sendo que cada andar possui cinco aparta-

mentos, totalizando 45 apartamentos nessa 

moradia. Cada apartamento possui quartos 

individuais, sala, cozinha, área de serviço e 

banheiros.

No primeiro andar dos blocos 4 e 5 existem 

três quartos adaptados à acessibilidade, as-

sim como as áreas comuns do apartamento, 

cumprindo a legislação em vigor.

Nos primeiros e segundo andares, os apar-

tamentos têm em sua maioria oito quartos 

cada. A partir do terceiro andar os aparta-

mentos possuem nove quartos. A área de 

cada apartamento com oito quartos é de 

150m², e a área dos apartamentos com nove 

quartos é de 162,75m².

MISSÃO BEM CUMPRIDA



51

Os apartamentos foram mobiliados da seguinte 

maneira:

Quartos

Cama de alvenaria, colchões D-33, armário pla-

nejado. Nos quartos adaptados à acessibilidade 

o armário foi especialmente projetado para aten-

der ao estudante com deficiente.

Sala

Duas mesas com quatro cadeiras cada, além de 

um sofá de cinco lugares.

Cozinha

Fogão de quatro bocas, geladeira duplex e armá-

rios planejados.

Área de serviço

Máquina de lavar de 9 kg e quatro varais de teto.

Banheiros

Armários planejados sob as pias e espelhos.

Sala de um dos apartamentos da MOP III (Crédito: Fernanda Ramos)
Marisa Almeida Vieira do curso de Dança, e Bethânia Arcanjo Lima do curso
 de Aquacultura.
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A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) e a Fump tornaram pública em 

10 de outubro a primeira Chamada para 

a manifestação de estudantes assistidos 

com interesse em participar do processo 

de seleção de vagas da Moradia Universi-

tária Ouro Preto III. 

O critério básico para participar da ma-

nifestação de interesse em ocupar uma 

vaga na MOP III era o de que os estudan-

tes fossem regularmente matriculados e 

frequentes em seu primeiro curso de gra-

duação presencial nos campi da UFMG 

em Belo Horizonte, cujo núcleo familiar 

não residisse em Belo Horizonte ou em 

sua Região Metropolitana, classificados 

socioeconomicamente pela Fump nos 

níveis I, II ou III, e que estivessem aces-

sando a Bolsa Auxílio Moradia ou a Bolsa 

Baeta Vianna associada à Bolsa Auxílio 

Transporte para manutenção de despesas 

com moradia, enquanto aguardavam ser 

contemplados com vaga no Programa 

Permanente de Moradia Universitária.

Caso o estudante que recebesse as Bol-

sas citadas estivesse confortável em seu 

local de moradia, e não desejasse abrir 

mão de sua bolsa, ele não precisaria par-

ticipar desta chamada específica.

A partir do critério básico, estabeleceu-se 

a seguinte ordem de prioridades:

Seleção dos primeiros moradores

MISSÃO BEM CUMPRIDA

Primeira recepção dos novos moradores da MOP III (Crédito: Fernanda Ramos)
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PRIORIDADE 1

Estudantes que não foram contemplados em processos ante-

riores de seleção de vagas para o Programa Permanente de 

Moradia Universitária, posicionados nos níveis I, II e III, nesta 

ordem, categorizado como de alta prioridade pelo Assistente 

Social em relação à vulnerabilidade habitacional.

PRIORIDADE 2

Estudantes posicionados nos níveis I, II e III, 

nesta ordem, que obtiveram a menor pontua-

ção geral no processo de análise socioeconô-

mica.

PRIORIDADE 3

Estudantes posicionados nos níveis I, II e III, nesta 

ordem, que apresentassem a menor renda bruta per 

capita familiar no processo de análise socioeconômica.

PRIORIDADE 4

Estudante cuja residência do núcleo familiar 

se localize mais distante de Belo Horizonte.
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Nessa primeira seleção de vagas 153 alunos 

classificados socioeconomicamente como nível 

I pegaram as chaves durante a recepção reali-

zada pela Fump em 10 de novembro. Esse foi o 

maior contingente de residentes recebidos por 

uma moradia da UFMG de uma só vez.

Já na segunda chamada para manifestação 

de interesse, publicada em 11 de novembro, o 

critério básico para participar da manifestação 

de interesse em ocupar uma vaga na Moradia 

Universitária Ouro Preto III era o de que os es-

tudantes fossem regularmente matriculados 

e frequentes em seu primeiro curso de gradu-

ação presencial nos campi da UFMG em Belo 

Horizonte, cujo núcleo familiar não resida em 

Belo Horizonte ou em sua Região Metropolitana, 

exclusivamente classificados socioeconomica-

mente pela Fump no nível I.

MISSÃO BEM CUMPRIDA
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Na segunda seleção de vagas 45 alu-

nos classificados socioeconomicamente 

como nível I tiveram acesso às vagas. A 

destinação das vagas disponibilizadas 

para a Moradia Universitária Ouro Pre-

to III foi aprovada pelo Conselho Diretor 

de Moradia Universitária, que adotou os 

critérios de ocupação a ela apresentados 

pela Comissão instituída pelo Vice-reitor 

da UFMG, por meio da Portaria nº 212, de 

13 de setembro de 2018, composta por 

representantes da PRAE, da Fump, de es-

tudantes membros da representação de 

moradores e de servidores técnico-admi-

nistrativos da UFMG.

Descerramento da placa de inauguração da MMOP III, em 16 de março de 2018.
Esq. para direita: Prof.ª Flávia Sampaio Latini Velásquez, Diretora de Assistência Social da Fump;  

Prof. Walmir Matos Caminhas, Diretor de Relações Institucionais da Fump;  
Prof.ª Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet, Presidente da Fump;  

Prof. Jaime Arturo Ramírez, Reitor da UFMG gestão 2014-2018;  
Prof.ª Sandra Regina Goulart Almeida, Vice-reitora da UFMG gestão 2014-2018  

e Reitora da UFMG gestão 2018-2022.
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A construção da nova Moradia Universitária foi 

realizada através da assinatura de dois convê-

nios entre a Fump e a UFMG, com o objetivo de 

reduzir o déficit de vagas.

 

O primeiro convênio, em dezembro de 2011, 

compreendia os serviços preliminares, como 

fundações e execução da alvenaria. Antes da 

primeira atividade de terraplenagem, que mar-

ca o início da execução da obra, foram neces-

sários diversos trâmites legais, tais como poda 

e supressão de árvores, reposição ambiental, 

aprovação de projeto de terraplenagem e apro-

vação do projeto arquitetônico da obra na Pre-

feitura Municipal de Belo Horizonte, ocorrido no 

final de dezembro de 2012. A primeira etapa da 

construção foi concluída em setembro de 2015. 

Construção da MOP III

O segundo convênio, em 1º de setembro de 

2015, compreendia todas as etapas de acaba-

mento, como proteção das edificações (imper-

meabilização e revestimento da fachada); aqui-

sição dos elevadores e revestimento interno; 

instalações elétricas; hidráulicas e aquecimento 

solar; esquadrias (janelas e portas); contenções 

de muros; execução da casa de gás, reservató-

rio e caixa de bombas; pavimentação e paisa-

gismo.

Orçamento e gastos da obra

A previsão de investimento na obra, somando-

-se o orçamento, pequena verba para contingên-

cias e despesas administrativas do convênio da 

1ª etapa (R$ 11.727.878,84) e convênio da 2ª eta-

pa (R$ 18.933.103,34), foi de R$ 30.660.982,18. O 

investimento está representado no quadro:

Receitas
Acumulado de

2011 a 2018 (R$)

Recurso próprio através da 
venda de imóveis e rendimen-
tos bancários (já deduzidas as 

despesas com a venda)

Convênio 1ª etapa (repasse
e rendimentos bancários)

Convênio 2ª etapa (repasses
e rendimentos bancários)

Soma das receitas

Despesas

Recurso próprio (obra)

Convênio (1ªetapa da obra)

Convênio (2ªetapa da obra)

Soma das despesas

4.477.331,54

10.560.131,16

20.022.536,96

34.922.595,23

4.477.331,54

10.552.546,21

19.892.717,48

34.922.595,23

INVESTIMENTOS NA OBRA DA MOP III

MISSÃO BEM CUMPRIDA

Convênio (devolução de 
recursos 1ª etapa da obra) -7.584,95

Convênio (devolução de 
recursos 2ª etapa da obra) -129.819,48
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Vista aérea da obra da Moradia Universitária Ouro Preto III
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O Programa Permanente de Moradia Univer-

sitária foi criado em 6 de novembro de 1997 

pelo Conselho Universitário da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). O Programa 

visa, também, facilitar o intercâmbio de profes-

sores, funcionários e visitantes da UFMG com 

outras instituições e outros povos. Isso reflete 

o conceito adotado pela Universidade para os 

espaços das Moradias, pois além de facilitar a 

permanência desses estudantes, garantindo 

que se desenvolvam e tenham um bom desem-

penho acadêmico, as moradias são um recurso 

importante no apoio à realização de projetos de 

pesquisa e extensão que visitantes provenien-

tes de instituições de todo o mundo realizam na 

Universidade.

Tranquilidade e estrutura nas Moradias Conforto e qualidade de vida para os 
moradores

Belo Horizonte conta agora com três complexos, 

as Moradias Universitárias Ouro Preto I, II e III, 

e Montes Claros com a Moradia Universitária 

Cyro Versiani dos Anjos. Esses imóveis foram 

construídos especificamente para atender aos 

estudantes da UFMG, destinando 1.018 vagas 

em Belo Horizonte, sendo que 50 são para os 

estudantes intercambistas, conforme convê-

nio com a Diretoria de Relações Internacionais 

(DRI), e 108 em Montes Claros, totalizando 1.126 

vagas.

A Fump oferece aos moradores uma infraes-

trutura de excelência, apartamentos com ótima 

localização, segurança (portaria 24 horas), con-

trole de acesso, instalações modernas, seguras, 

confortáveis, com quartos individualizados, ou 

quitinetes para no máximo dois estudantes e 

área de convivência, acesso gratuito à rede de 

internet, quadra poliesportiva, lavandeira, apar-

tamentos equipados com móveis e utensílios 

domésticos (fogão, geladeira, cama, colchão, 

Vagas para 
estudantes

Vagas para 
visitantes*

Moradia Universitária 
Ouro Preto I 262

320

Total 1.076

38

12

50

Moradia Universitária 
Ouro Preto II

386 0Moradia Universitária 
Ouro Preto III

108 0Moradia Universitária 
Cyro Versiani dos Anjos

*Vagas para visitantes conforme convênio com a Diretoria de Relações 
Institucionais (DRI)

armários individuais, mesa, cadeira, sofá, mi-

croondas e utensílios domésticos); sistema de 

aquecimento de água através de energia solar; 

aproveitamento da água da chuva; quartos com 

acessibilidade para pessoas com deficiência; e 

acesso em todos os blocos por meio de rampas.
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Os apartamentos possuem entre seis e nove quar-

tos individuais (cada um composto por cama, 

colchão, armário, bancada de estudos e cadeira). 

Além disso, existem espaços de uso comum: ba-

nheiros, sala de estar, cozinha equipada e área de 

serviço. 

Em 2018, o Programa contemplou 268 novos mo-

radores em Belo Horizonte e 20 em Montes Claros. 

Os estudantes classificados no nível I têm garanti-

da a gratuidade para residir nas Moradias, enquan-

to os classificados nos níveis II e III pagam um va-

lor mensal de coparticipação.

Quarto da MOP III (Crédito: Fernanda Ramos)
Talita Dantas Costelari, estudante de Arquitetura e Urbanismo.



60

MISSÃO BEM CUMPRIDA

Categoria Valor (R$)

Estudante nível I

Estudante nível II

Estudante nível III

Gratuidade

Estudante sem nível
de classificação

50,00

75,00

299,94

 VALORES PAGOS POR CATEGORIA EM 2018

2017 2018

Aplicação dos recursos*

Arrecadação total geral (Pnaes, 
DRI, taxa de coparticipação)

3.739.763,51

3.838.120,59

5.112.551,06

4.699.439,17

Conforme convênio Pnaes nº 769235/2012, a Fump aplicou o va-

lor de R$ 4.241.978,15 (quatro milhões, duzentos e quarenta e 

um mil, novecentos e setenta e oito reais e quinze centavos) no 

Programa Permanente de Moradia Universitária, no período de 

janeiro a dezembro de 2018.

 RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO PROGRAMA 
PERMANENTE DE MORADIA UNIVERSITÁRIA

*A aplicação dos recursos inclui, além dos valores arrecadados, a disponibilidade de saldo de 
caixa existente. 
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Diante da crescente demanda por 

vagas nas Moradias Universitárias e 

por considerar prioritário o contexto 

e o grau de vulnerabilidade do estu-

dante assistido no nível I, desde 2017, 

a Comissão de Gestão de Vagas, res-

ponsável pelo processo seletivo e 

ocupação no Programa de Moradia, 

prioriza esse público para acesso às 

vagas. 

Esse tipo de prioridade, além de ga-

rantir a permanência e tranquilidade 

na trajetória acadêmica do estudan-

te nível I, também contribuiu para a 

redução do índice de inadimplência 

financeira nas Moradias Universi-

tárias, já que esses moradores têm 

gratuidade na taxa de coparticipação. 

Para garantir a imparcialidade e dis-

crição em relação ao contexto dos 

candidatos, é adotada a seleção 

“cega” nas seleções das Moradias 

Universitárias, processo em que os 

nomes dos candidatos permanecem 

em sigilo. Dessa forma a Comissão 

de Gestão de Vagas garante a neu-

tralidade da seleção.

Prioridade para os assistidos
no nível I

2017 2018

Estudante nível I

Estudante nível II

Estudante nível III

642

Estudante sem nível
de classificação

54

38

99

Categoria

Visitantes e
intercambistas

Total*

752

42

27

22

201

1.034

103

946

Moradias Universitárias 
Ouro Preto I, II e III

2017 2018

105

10

7

19

114

9

8

0

0

141

0

131

Moradia Universitária 
Cyro Versiani dos Anjos

*Como há rotatividade de estudantes ao longo do ano, esse número é superior às vagas disponíveis.

NÚMERO DE MORADORES ATENDIDOS POR CATEGORIA
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Atendendo à demanda apresentada pelos pró-

prios moradores, a Fump instalou, no mês de 

maio, uma máquina de lavar roupas em cada 

um dos apartamentos da MOP II e da Moradia 

Cyro Versiani dos Anjos, proporcionando mais 

conforto e comodidade para os estudantes re-

sidentes.

Também foram realizadas nas Moradias Ouro 

Preto I e II substituições parciais dos mobiliários 

dos apartamentos, tais como geladeiras, fogões, 

microondas, cadeiras e colchões. Foi realizada 

a revitalização da iluminação externa dos dois 

complexos, otimizando os custos de energia e 

levando mais conforto para os espaços de con-

vivência. Também foi adquirida uma mesa de si-

nuca, ping pong e duas televisões para o Salão 

de Convivência, além de todos os materiais e 

equipamentos para o desenvolvimento de es-

portes como futsal, vôlei, basquete e handbol.

Em dezembro, foram adquiridos 12 novos re-

servatórios de água que substituirão as anti-

gas caixas d´água da MOP I e II. 

As caixas d´água atuais são de fibra de vidro, 

material que com o passar dos anos vem se 

deteriorando, dificultando assim a realização 

das manutenções corretivas de vazamentos. 

Os novos reservatórios de água são em aço e 

com pintura interna em epóxi com certificado 

de potabilidade da tinta. Além de serem mais 

modernos, os novos reservatórios têm um 

prazo de durabilidade maior, o que facilitará a 

manutenção semestral. 

As substituições demandarão uma mão de 

Investimentos e manutenção nas Moradias

obra específica e o trabalho acontecerá nos 

meses de fevereiro e março de 2019.

Na Moradia Universitária Cyro Versiani dos 

Anjos houve a substituição parcial de geladei-

ras e fogões, por modelos mais novos e eco-

nômicos. Também foram adquiridas mesa de 

sinuca, ping pong e uma nova televisão para 

a Área de Convivência da Moradia, incentivan-

do assim o desenvolvimento dos Projetos e a 

interação entre os moradores.
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2017 (R$) 2018 (R$)

Moradia Universitária Ouro Preto I

Mobiliário (recurso próprio) 4.973,08

Mobiliário (recurso Pnaes) 41.937,19

0

57.548,14

Máquinas e equipamentos (recurso próprio)

Moradia Universitária Ouro Preto II

Mobiliário (Pnaes) 0

Máquinas e equipamentos (recurso próprio) 0

124.145,29

639,03

Moradia Universitária
Cyro Versiani dos Anjos

Mobiliário (recurso próprio) 359,60

Máquinas e equipamentos (recurso próprio) 0

493,90

19,90

Total 51.668,77 577.258,90

0 1.232,59

INVESTIMENTOS NAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS

Mobiliário (recurso próprio) 4.398,90 1.234,91

Moradia Universitária Ouro Preto III

Mobiliário (recurso próprio) 0

Máquinas e equipamentos (recurso próprio) 0

347.549,57

18.900,00

Mobiliário (Pnaes) 0 25.495,57
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A Fump mantém Projetos de Convivência 

das Moradias Universitárias, durante o pe-

ríodo letivo acadêmico da UFMG, com o 

objetivo de estimular o desenvolvimento de 

atividades que propiciem maior e melhor 

convivência entre os estudantes residentes 

nas Moradias de Belo Horizonte e Montes 

Claros e valorizar as ideias e produções dos 

alunos da Universidade.

Anualmente são lançados editais para o re-

cebimento de propostas de projetos. Os pró-

prios moradores podem se inscrever como 

monitores. Demais estudantes da UFMG 

e membros da comunidade acadêmica 

também podem participar do edital. Uma 

comissão julgadora, formada por repre-

sentantes da Fump e dos estudantes resi-

dentes nas Moradias de Belo Horizonte e 

Montes Claros, avalia e seleciona os proje-

tos que serão realizados.

Os recursos para o pagamento da bolsa 

mensal de R$ 400,00 aos monitores dos 

Projetos de Convivência são provenientes 

do Programa Nacional de Assistência Estu-

dantil (Pnaes).

Projetos de Convivência

MISSÃO BEM CUMPRIDA
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Projeto de Convivência Karatê, em Montes Claros (Crédito: Dandara Barbosa)
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Em 2018 foram desenvolvidos sete diferentes 

projetos nas Moradias Universitárias Ouro 

Preto I e II, nos períodos da manhã, tarde, noi-

te e finais de semana.

CAPOEIRANDO

Promoção da saúde, cultura e esporte nas mo-

radias por meio da prática da capoeira.

DANÇA DE SALÃO

Aulas de forró, samba e salsa.

PILATES

Promoção de saúde e qualidade de vida aos 

moradores através dos benefícios a curto e 

longo prazo trazidos pela prática regular do 

pilates.

COMIDA DE APARTAMENTO

Propiciar encontros prazerosos em torno de 

uma refeição e compartilhar dicas de lugares 

econômicos para a compra dos alimentos

No primeiro semestre foram desenvolvidos 

os projetos “Teatralize-se”, “Criação Artística” 

e “Teatro como possibilidade de troca” nas 

Moradias de Belo Horizonte.

Projetos de convivência das Moradias 
Universitárias de Belo Horizonte

Projetos de convivência da Moradia 
Universitária Cyro Versiani dos Anjos em 
Montes Claros

Foram desenvolvidos dois diferentes projetos nos 

períodos da manhã, tarde, noite e finais de semana. 

OFICINA MUSICAL

Oficinas práticas e teóricas de violão, proporcio-

nando conhecimento sobre os princípios básicos 

da teoria musical.

KARATÊ

Opção de lazer e socialização através de aulas de 

Karatê.

MISSÃO BEM CUMPRIDA
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Desde 2017 acontece nas Moradias de Belo 

Horizonte o “Ciclo de Ideias”, projeto promo-

vido pela direção da Fump, visando promover 

maior interação e socialização, além de deba-

ter temas de interesse da comunidade com a 

orientação de profissionais qualificados. Os 

temas contemplados foram: “Processos Cria-

tivos”, palestra ministrada por Marcos Vinícius 

Bortolus, professor titular da Escola de Enge-

nharia; “Uso de drogas: redução de danos ou 

gestão de si mesmo?”, apresentada por Teresa 

Cristina da Silva Kurimoto, professora adjun-

ta da Escola de Enfermagem; e “Qualidade de 

vida na Universidade: precisamos falar sobre 

isso”, ministrada por Gilmar Fidélis, professor 

e psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagó-

gico aos Estudantes da Faculdade de Medici-

na (Napem).

Atividades de Convivência

A Fump também apoiou os eventos de recep-

ção de calouros, festa junina e almoço interna-

cional realizados pela representação estudan-

til dos moradores. 

O almoço internacional é promovido uma vez 

por semestre para favorecer a interação entre 

moradores e estudantes intercambistas da 

UFMG. Os moradores e os alunos vindos de 

outros países produzem pratos típicos de sua 

região para degustação. Ao final há um almo-

ço coletivo para todos os participantes. Além 

de disponibilizar a estrutura da Moradia Uni-

versitária Ouro Preto I, a Fundação contribui 

com o recurso financeiro para o almoço cole-

tivo, e a DRI também auxilia financeiramente 

a realização da atividade.

A festa de recepção dos calouros e festa junina, 

por causa do grande número de participantes 

(entretenimentos abertos à comunidade aca-

dêmica) são considerados eventos de médio 

porte. Dessa forma, a Fump solicita para a Pre-

feitura de Belo Horizonte a Licença de Even-

tos, assim como a contratação de serviço de 

segurança, ambulância e controle de acesso. 

Há uma avaliação rigorosa do Conselho Dire-

tor da Fump, junto da representação estudantil 

dos moradores, para a realização desse tipo de 

evento.
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“O Fim de Semana Esportivo foi um momento 

mágico para os moradores já que muitos 

sentem falta de casa. Os colegas estavam 

mais abertos e receptivos e os jogos também 

influenciam muito nessa interação. São nesses 

momentos que percebemos que podemos 

contar uns com os outros, pois somos uma 

família. Também percebemos que a UFMG está 

interessada no nosso bem estar.”

Hélia Pereira dos Santos,

5º período do curso de Engenharia de 

Alimentos, campus Montes Claros.

O clima de amizade, descontração e união 

marcou a realização do “Fim de Semana Es-

portivo das Moradias”, promovido no mês 

de abril nas Moradias Universitárias de Belo 

Horizonte e em maio e novembro na Mora-

dia Universitária Cyro Versiani dos Anjos em 

Montes Claros. O evento, que faz parte das 

Atividades de Convivência, teve o objetivo de 

estimular a socialização dos residentes das 

Moradias, além de incentivar a prática de ati-

vidades esportivas, bem como a qualidade de 

vida, o espírito de equipe e a solidariedade. 

Os moradores auxiliaram a Gerência da Mo-

radia na organização dos eventos e diversas 

equipes e modalidades esportivas foram for-

madas. Em Belo Horizonte foram promovidas 

equipes de futsal, handebol, vôlei, basquete 

e sinuca. Além dessas atividades, os mora-

dores também curtiram outras ações recre-

ativas como jogos de tabuleiro e ping pong. 

Em Montes Claros as modalidades foram 

o futebol, sinuca, ping pong, dama, truco, 

peteca e queimada. Os moradores também 

aproveitaram as apresentações de zumba e 

karatê. 

Aproximadamente 270 pessoas participa-

ram das atividades nas moradias Univer-

sitárias de BH, e em Montes Claros foram 

160 participantes somando as duas edições. 

Além de prestigiar os esportes, os residen-

tes se uniram também na preparação do al-

moço de domingo e dos lanches que foram 

servidos no intervalo dos jogos.

Esportes agitaram as Moradias 
Universitárias

MISSÃO BEM CUMPRIDA
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Para fechar o ano de 2018, os estudantes residen-

tes de Belo Horizonte e a Fump promoveram um 

torneio de futsal. O evento contou com a parti-

cipação de 7 equipes, incluindo uma equipe de 

funcionários da Fundação, proporcionando as-

sim uma interação muito rica entre os moradores 

e os funcionários. A Fump ofereceu a infraestru-

tura, bem como frutas e medalhas para o evento.

Bolsa de monitoria (Pnaes)

Compra de materiais

Total

33.200,00

6.885,25

40.085,25

2017 (R$)

21.600,00

12.993,45

34.593,45

2018 (R$)

INVESTIMENTO NOS PROJETOS E ATIVIDADES DE
CONVIVÊNCIA DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS

Fim de Semana Esportivo em Montes Claros (Crédito: Dandara Barbosa)

Fim de Semana Esportivo em Belo Horizonte
(Crédito: Raíssa Cesar)
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Os estudantes residentes nas Moradias de Belo 

Horizonte contam com o atendimento médico, 

psicológico e de assistentes sociais dentro das 

próprias moradias, facilitando assim o acompa-

nhamento pela equipe de Saúde e do Serviço 

Social, além de evitar que o estudante se deslo-

que até a Sede da Fump.

A assistência social, médica e psicológica foi 

ampliada para atender a demanda dos atuais 

estudantes residentes na MOP I e II e também 

para atender aos novos moradores da MOP III. 

Em Montes Claros, a Assistência Psicológica 

também foi ampliada e é oferecida em mais um 

dia da semana na Moradia Universitária Cyro 

Versiani dos Anjos.

Assistência social, médica e psicológica 
para os moradores

Desde novembro de 2018, o atendimento do 

Núcleo de Escuta exclusivo ao estudante mo-

rador acontece na Moradia Universitária Ouro 

Preto III, às quartas-feiras, das 8 às 14 horas, e 

não mais na Sede da Fump. Nesse espaço o as-

sistente social da Moradia realiza o atendimen-

to sem pré-agendamento aos estudantes que 

necessitam do espaço da escuta qualificada.

O atendimento pré-agendado com o assistente 

social acontece na Moradia Universitária Ouro 

Preto I, às segundas, terças e quintas-feiras, em 

horários diversificados, e também na Moradia 

Universitária Ouro Preto III,  às terças e quintas, 

das 12h15 às 18h30. O agendamento na MOP I 

é realizado através da “área do aluno” no portal 

da Fump e por telefone. Já para o agendamen-

to na Moradia III, o morador deve procurar a ad-

ministração da MOP III para marcar um horário.

Assistência social

O Acolhimento Médico, que é a primeira con-

sulta do estudante assistido, focada na escuta 

ativa para criação de um plano terapêutico indi-

vidualizado, é realizado na Moradia Universitá-

ria Ouro Preto I e III.

Às quartas-feiras o atendimento acontece das 

11 às 14 horas e às quintas-feiras o acolhimento 

acontece a partir das 15 horas. Já aos sábados, 

de 15 em 15 dias, o atendimento é realizado na 

MOP III, a partir das 10 horas. Para esse atendi-

mento não é necessário agendar consulta, bas-

ta comparecer no consultório médico na MOP I 

ou MOP III.

Após o acolhimento inicial o estudante será 

acompanhado pelo(a) médico(a) da Fump e, se 

necessário, pelo(a) psicólogo(a). O estudante 

poderá também ser encaminhado para atendi-

mento de um especialista na rede do SUS.

Acolhimento médico

MISSÃO BEM CUMPRIDA
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O atendimento psicológico individual é realiza-

do no período da tarde e noite, de segunda a 

quarta-feira, e também às sextas e sábados, na 

Moradia Universitária Ouro Preto I. O agenda-

mento é realizado pela “área do aluno” no por-

tal da Fump e por telefone.

Na Moradia Universitária Ouro Preto III o aten-

dimento psicológico acontece de 15 em 15 dias 

para agendar um horário o morador deve pro-

curar a administração da MOP III. 

Em Montes Claros o atendimento psicológico 

na Moradia Cyro Versiani dos Anjos acontece às 

segundas e quartas-feiras, das 16 às 20 horas. 

O agendamento é realizado pela “área do alu-

no” e por telefone.

Os moradores de BH e Montes Claros também 

contam com o atendimento psicológico em gru-

pos. Esses grupos são pequenos núcleos com 

propostas e duração pontuais, além de serem 

Atendimento psicológico

também um espaço de partilha e escuta para 

os moradores. Além dos moradores também 

podem participar dos grupos os estudantes as-

sistidos que recebem a Bolsa Auxílio Moradia. 

Não é necessário agendar, basta comparecer 

no Salão de Convivência conforme o quadro de 

dias e horários pré-divulgados.

Temas dos grupos de trabalho ofertados em 

2018:

LONGE DE CASA

Para alunos que se veem desafiados por situ-

ações e vivências relacionadas a convívio com 

diferenças, dificuldades do dia a dia, dinâmicas 

de uma cidade grande e diferente da sua de ori-

gem.

DA UFMG PARA O MUNDO

Para estudantes que estão concluindo o curso 

de graduação e têm incertezas quanto à che-

gada ao mercado de trabalho, ao retorno para 

casa ou um novo local de moradia.

GRUPO DE CONVERSAÇÃO

Uma das queixas mais recorrentes é sobre a 

ansiedade. Por isso, propõe-se este grupo, para 

que os estudantes possam trabalhar essa for-

ma de angústia.

DIÁLOGOS COM O CINEMA

Utilizando filmes com temas específicos preten-

de-se proporcionar discussões que envolvam 

assuntos recorrentes à vida dos estudantes, 

como solidão, uso de drogas, sexualidade, dife-

renças sociais e política.
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As Moradias Universitárias Ouro Preto I, II e III, 

em Belo Horizonte, disponibilizam para os estu-

dantes moradores uma linha exclusiva de ôni-

bus que circula entre os módulos da moradia e 

o campus Pampulha da UFMG. O transporte é 

gratuito e direto, sem intermediações entre os 

módulos e o campus e possui um quadro de ho-

rários específico. Os ônibus são equipados com 

elevadores para atender cadeirantes.

A Moradia Universitária Cyro Versiani dos An-

jos, em Montes Claros, conta com uma linha 

exclusiva de micro-ônibus que circula entre a 

Moradia e o campus, passando pelo Centro de 

Atividades Acadêmicas e Didáticas (CAAD). O 

transporte é gratuito e também possui um qua-

dro de horários específicos. Todos os morado-

res e a comunidade acadêmica podem utilizar o 

ônibus através da apresentação da carteirinha 

unificada da UFMG.

Transporte

Os estudantes moradores, exceto os do nível I, 

coparticipam mensalmente nos custos de ma-

nutenção com valores definidos pelo Conselho 

Universitário da UFMG. 

Essa coparticipação engloba o custo mensal 

conforme Resolução nº 14/2016 e Portaria nº 

63/2016 da própria Universidade, que estabele-

cem os critérios para os valores da coparticipa-

ção na Moradia Universitária e a proporcionali-

dade da utilização das vagas. 

Os valores variam de acordo com a classifica-

ção socioeconômica de cada usuário nos níveis 

I, II e III ou não assistido pela Fump.

Taxa condominal

Nível I

Nível II

Nível III

Não assistidos
pela Fump

Gratuidade

R$ 50,00

R$ 75,00

R$ 299,94

Diarista Tabela específica

VALORES DA COPARTICIPAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA TAXA MENSAL - CUSTOS:

• Pessoal vinculado ao trabalho das moradias: 

funcionários da Fump, terceirizados ou autôno-

mos;

• Impostos, taxas e seguros;

• Água, energia elétrica, gás, telefone e serviços 

de transmissão de dados;

• Serviços de asseio e higienização;

• Manutenção de equipamentos, de máquinas, 

de utensílios e predial;

• Materiais administrativos.

MISSÃO BEM CUMPRIDA
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Refeição farta e de qualidade
Relatório de Atividades
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REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE

Dois milhões e quinhentos mil foi o número 

de refeições servidas em 2018 nos seis res-

taurantes universitários do Programa de Ali-

mentação da Fump, o que faz com que esse 

seja o serviço mais utilizado não só pelos 

estudantes, mas também pela comunidade 

universitária. 

O Programa gerencia os Restaurantes Univer-

sitários (RUs), que são refeitórios destinados 

ao uso da comunidade acadêmica da UFMG, 

e trabalham com o sistema bandejão. 

Os estudantes assistidos no nível I têm gra-

tuidade no café da manhã, almoço e jantar. 

Os alunos assistidos nos níveis II e III têm gra-

tuidade no café da manhã, além de almoço 

e jantar a preço subsidiado. Já os assistidos 

nos níveis IV-A e IV-B (específico para acesso 

aos RUs) têm almoço e jantar a preço subsi-

diado.

Número de
refeições

RU Setorial I
(campus Pampulha)

RU campus Saúde

3.700

4.600RU Setorial II
(campus Pampulha)

RU da Faculdade
de Direito

RU ICA em Montes Claros

RU Hospital Risoleta
Tolentino Neves (HRTN)

2.100

600

900

1.600

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DIÁRIO

“O auxílio no RU me permite comer um alimento 

saudável no meu dia a dia. Se eu não tivesse 

esse auxílio, provavelmente teria que recorrer 

a alimentos menos nutritivos no meu horário 

de almoço, como biscoitos, por exemplo, já que 

não teria como arcar com o preço do almoço 

mensalmente.”

Mateus Andrade Milagres,

3º período de Odontologia.

Atualmente, a capacidade de produção ins-

talada em todas as unidades de atendimento 

possibilita o fornecimento médio de 13.500 

refeições diárias, de segunda a sábado.
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RU Setorial I (Crédito: Raíssa Cesar)
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O Programa de Alimentação da 

Fump não tem como interesse a 

exploração comercial via produ-

ção de refeições. O Programa de 

Alimentação tem como objetivo 

inarredável a oferta de alimenta-

ção saudável, balanceada, segura, 

com qualidade e variedade, que 

respeite a cultura, as tradições e 

hábitos alimentares, em confor-

midade com a faixa etária e o per-

fil do estudante.

Estudantes assistidos pela 
Fump no nível I

Adolescentes do convênio 
UFMG/ Cruz Vermelha

Gratuito

R$ 1,00

Estudantes assistidos pela 
Fump nos níveis II e III

Estudantes assistidos pela 
Fump no nível IV-A

R$ 2,00

VALOR DAS REFEIÇÕES

Estudantes assistidos pela 
Fump no nível IV-B

R$ 2,90

Servidores,
técnico-administrativos em 
educação e funcionários de 

fundações de apoio da UFMG

R$ 6,00

R$ 8,50

R$ 11,50

Servidores docentes e usuários 
especiais (obras e prestadores 

de serviço terceirizados)

Visitantes

Estudantes regularmente ma-
triculados na UFMG e que não 

assistidos pela Fump
R$ 5,60

REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE

Rafael Capanema, aluno de Engenharia Metalúrgica, paga o almoço 
 com cartão de débito. (Crédito: Foca Lisboa)
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Desde fevereiro de 2018 os usuários dos 

Restaurantes Universitários utilizam o 

cartão de débito para pagamento do al-

moço e/ou jantar.

A adoção do cartão de débito disponibi-

liza ao usuário uma nova opção de paga-

mento da refeição, e também proporcio-

na agilidade para a operação dos caixas 

dos restaurantes, facilitando ainda mais 

o acesso aos RUs. As máquinas estão 

disponíveis em um guichê exclusivo em 

cada um dos Restaurantes Universitá-

rios, inclusive no Hospital Risoleta Tolen-

tino Neves.

Cartão de débito proporciona 
agilidade nos RUs
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De 25 a 30 maio as atividades acadêmicas, téc-

nicas e  administrativas da UFMG foram suspen-

sas em razão das dificuldades de deslocamento 

urbano provocadas pelo desabastecimento de 

combustível (greve dos caminhoneiros) na Re-

gião Metropolitana de Belo Horizonte e em Mon-

tes Claros.

Nesse período os Restaurantes Universitários 

atenderam plenamente a comunidade universi-

tária da UFMG. O funcionamento foi centraliza-

do nos RUs Setorial II, no campus Pampulha, RU 

campus Saúde e RU ICA em Montes Claros. Não 

houve desabastecimento dos Restaurantes Uni-

versitários, sendo necessário apenas alterar o 

cardápio de acordo com a entrega dos produtos 

pelos fornecedores. O RU HRTN funcionou nor-

malmente nessas datas.

Após o fim da paralisação dos caminhoneiros os 

cardápios dos Restaurantes Universitários foram 

regularizados em dois dias úteis.

Excelência na Gestão dos Restaurantes 
Universitários

REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE

RU Setorial I (Crédito: Raíssa Cesar)
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Todos os Restaurantes Universitários (RUs) da 

UFMG contam desde o início de julho de 2018 

com quase 100% de suas frutas, le gumes e fo-

lhosos oriundos da agricultura familiar regio-

nal. Desde outubro de 2016 a Fump tem bus-

cado investir no fornecimento via pequenos 

agricultores, inicialmente nos RUs do campus 

Pampulha (frutas e legumes) e no RU ICA em 

Montes Claros (folhosos). Agora, além de am-

pliar a quanti dade de itens, os RUs do campus 

Saúde e da Faculdade de Direito também pas-

sam a contar com esses alimentos provenien-

tes da agricultura familiar.

A Cooperativa Metropolitana de Agricultores 

Familiares de Mateus Leme, par ceira em BH, e 

a Associação dos Produtores Unidos pela Agri-

cultura Familiar, parceira de Montes Claros, 

conseguiram ampliar o número de produtores, 

sendo então capazes de atender às necessida-

des de todos os Restaurantes Universitários 

Alimentos da agricultura familiar são 
servidos em todos os Restaurantes 
Universitários da UFMG

em relação à quantidade e variedade dos itens 

de hortifrúti e hortaliças.

O objetivo da Fundação é valorizar a agricul-

tura familiar e o incentivo aos produtores lo-

cais, sem aumentar os custos de produção 

das refeições servidas diariamente nos RUs da 

UFMG. Além disso, as verduras, legumes e fru-

tas cultivados por esses agricul tores ganham 

em qualidade se comparados aos alimentos 

fornecidos pelos produ tores tradicionais.

Em 2018 o Programa de Alimentação investiu 

R$ 431.378,00 na aquisição direta de alimentos 

produzidos por pequenos agricultores.

2017 (R$) 2018 (R$)

55.173,86 431.378,00

VALOR INVESTIDO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR
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REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE

RU ICA (Crédito: Amanda Lelis)
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No campus Montes Claros, a Fazenda 

Experimental Professor Hamilton de 

Abreu Navarro (Fehan) se configura 

como um espaço de apoio para ativi-

dades didáticas e científicas da Uni-

versidade. Em mais de 230 hectares, 

a fazenda reúne áreas de cultivo agrí-

cola, florestal e de criação de animais.

Em 2018 a fazenda também passou a 

cumprir o importante papel da produ-

ção do feijão que é servido no Restau-

rante Universitário do campus. São for-

necidos em média 400kg de feijão por 

mês para o RU ICA.

A iniciativa oferece benefícios à comu-

nidade que faz uso do restaurante, à 

Feijão servido no RU ICA é produzido 
pela Fazenda Experimental do 
campus Montes Claros

fazenda, assim como à própria rotina 

da equipe do restaurante, uma vez que 

a entrega é pontual e em quantidade 

adequada, sem o risco de atrasos e al-

terações no cardápio, já que o feijão é 

plan tado e colhido no próprio campus. 

Além do evidente benefício para os 

usuários do RU ICA, a utilização dos 

produtos produzidos no campus pos-

sibilita reverter recursos provenien-

tes do Programa de Alimentação da 

UFMG em prol de atividades acadê-

micas e científicas da própria Univer-

sidade, auxiliando no crescimento da 

produção e da comercialização.

Diversas melhorias foram realizadas ao 

longo de 2018 no RU ICA com o objetivo 

de proporcionar mais comodidade para os 

usuários. Em maio foram instaladas novas 

catracas de acesso ao salão do restaurante 

e também houve a troca do bebedouro por 

um adaptado para pessoas com deficiência. 

A área de produção passou por melhorias 

na iluminação, com a troca de todas as 

lâmpadas por luminárias mais modernas, 

foi trocado o piso da área das caldeiras por 

um mais resistente a altas temperaturas, 

oferecendo assim mais segurança para os 

funcionários, e a área externa no Restau-

rante ganhou nova pintura.

Melhorias no RU ICA
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REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE

O Restaurante Universitário campus Saú-

de inaugurou em 8 de fevereiro de 2018 a 

sua nova área de produção, que passou por 

uma reforma estrutural para melhor atender 

aos seus usuários e funcionários. 

As obras aconteceram entre os meses de 

dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. O 

antigo piso foi trocado por cerâmica, e no-

vas canaletas foram construídas para que 

ocorra o escoamento adequado da água. As 

paredes ganharam porcelanato e as luminá-

rias foram substituídas por outras maiores e 

mais potentes. Toda a rede elétrica, hidráu-

lica e de gás foi modernizada e as rampas 

Restaurante Universitário campus Saúde 
conta com nova área de produção

de acesso ao local, que antes eram muito 

inclinadas, foram suavizadas para facilitar o 

transporte dos alimentos. 

Esta é a primeira grande reforma desde 

2002. A nova área de produção do RU  im-

pactou na qualidade do serviço oferecido, 

com uma alimentação mais segura e de 

qualidade, atendendo a todas as normas e 

legislações sanitárias que já eram seguidas 

pela Fump.
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RU Setorial II

Máquinas e equipamentos 206.967,15

Móveis e utensílios 45.509,00

568,37

1.517,50

RU Setorial I

Máquinas e equipamentos 3.253,00

RU HRTN

Máquinas e equipamentos 520,00

Móveis e utensílios 0

3.330,00

909,21

Total geral 749.893,88 233.090,62

Móveis e utensílios 1.673,91

0

4.900,00

Recursos Fump
2017 (R$)

Recursos Fump
2018 (R$)

RU ICA no campus Montes Claros

Móveis e utensílios 0 920,85

RU campus Saúde/RU Faculdade
de Direito

Máquinas e equipamentos 14.237,65

Móveis e utensílios 29.639,65

0

0

INVESTIMENTOS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Serviço de obras e reformas 146.328,02 0

Material para obras e reformas 218.800,82 549,14

Serviços de obras e reformas 30.261,00

Material para obras e reformas 49.477,59

123.830,00

99.791,64

Visita na nova área de produção do RU campus Saúde. 
(Crédito: Carol Moreno)
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REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE

2017 2018

Estudantes assistidos (níveis I, II e III, IV-A e IV-B)

Usuários regulares

Visitantes

Convênios*

Categoria

Refeições para os funcionários da Fump

929.304

710.443

41.454

60.791

47.993

* Convênios firmados no âmbito da UFMG para fornecimento de refeições para a Cruz Vermelha e 
plantonistas do HC.

PRODUÇÃO POR CATEGORIA

Números dos Restaurantes Universitários

Eventos 76.928

Refeições HRTN (almoço e jantar) 499.392

Total das refeições servidas 2.366.305

Café da manhã RUs 91.444

Outros serviços HRTN (colação e ceia) 179.816

Total geral 2.637.565

873.914

737.753

16.453

50.901

46.973

44.547

556.016

2.326.557

91.599

188.117

2.606.273

2017 2018

Nível I

Nível II

Nível III

Níveis de classificação

Nível IV-A

550.535

110.546

166.295

30.477

PRODUÇÃO POR CATEGORIA CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DOS
ESTUDANTES ASSISTIDOS

Nível IV-B 71.541

Total 929.304

539.285

100.804

152.701

21.174

59.950

873.914
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2017 2018

Estudantes nos níveis I, II,
III, IV-A e IV-B

Refeições servidas

9.551

929.304

SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO AOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

9.087

873.914

RU Setorial II (Crédito: Raíssa Cesar)
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2017 (R$) 2018 (R$)

Custo total com alimentação
(almoço e jantar nos RUS)

Custo total com alimentação (café da manhã)

Custo total com alimentação do Centro Pedagógico

Investimentos no Programa de Alimentação

Apropriação de despesas administrativas
do convênio Cruz Vermelha

9.986.699,27

150.464,54

431.697,38

254.675,59

13.464,00

RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO

Despesas administrativas do Convênio Alimentação 122.916,84

Custo total geral 10.959.917,62

Receita dos RUs com alimentação

6,95Custo médio total da refeição

5.108.630,89

Receita de Convênio Cruz Vermelha, UFMG e
Hospital das Clínicas (HC)

117.031,49

Receita do Convênio Médicos Plantonistas do HC 224.893,78

Receita de convênios Pnaes subsídio
níveis I, II, III, IV-A e IV-B

4.745.606,49

Receita de alimentação do Centro Pedagógico 534.365,64

Arrecadação total geral 10.730.528,29

Em 2018 a Fump utilizou no âmbito do Sistema 

de Convênios do Governo Federal (SICONV), os 

valores conforme abaixo:

• Cruz Vermelha/UFMG (SICONV nº 782809/2013): 

R$ 79.890,14;

• Cruz Vermelha/Hospital das Clínicas (SICONV nº 

775405/2012): R$ 37.141,35;

• Restaurantes Universitários para subsí-

dio aos estudantes classificados nos níveis 

I, II, III, IV-A e IV-B (SICONV nº 775390/2012): R$ 

4.622.689,65, mais R$ 122.916,84 de reembol-

so de despesas administrativas, totalizando 

R$ 4.745.606,49;

• Refeições para médicos plantonistas por meio 

de convênios com órgãos diversos da UFMG (SI-

CONV nº 782396/2013): R$ 224.893,78.

9.828.635,60

147.878,96

533.492,01

749.373,88

13.464,00

122.916,87

11.395.761,32

6,07

5.612.754,85

151.115,57

228.953,31

4.692.504,09

520.377,44

11.205.705,26

REFEIÇÃO FARTA E
DE QUALIDADE
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A Fump também oferece refeições no Centro 

Pedagógico (CP) no campus Pampulha, que mi-

nistra o Ensino Fundamental. 

A UFMG, em conjunto com o CP e com a Fump, 

realiza o processo de compra dos gêneros ali-

mentícios e outros insumos necessários para a 

produção das refeições. Essa produção é reali-

zada no Restaurante Universitário Setorial II, e 

as refeições são transportadas até o CP. Os fun-

cionários da Fump servem os lanches e almoço 

para os estudantes no refeitório da escola.

Centro Pedagógico da UFMG

2017 2018

Lanches da manhã

Almoços

Lanches da tarde

71.509

85.879

68.280

REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO PEDAGÓGICO

A Fump é responsável pela gestão da produção 

de refeições no restaurante do Serviço de Nu-

trição e Dietética do Hospital Risoleta Tolentino 

Neves (HRTN), conforme Termo de Cooperação 

com a Fundação de Desenvolvimento da Pes-

quisa (Fundep), responsável pela administra-

ção dessa unidade de saúde. 

O HRTN é um dos principais hospitais de ur-

gência e emergência na rede pública  de saúde 

de Minas Gerais e atua também como hospital-

-escola para estudantes de diversos cursos da 

UFMG.

Com capacidade para produzir 1.600 refeições 

diárias, o RU HRTN atende a estudantes da 

UFMG em atividades acadêmicas no Hospital, 

funcionários e acompanhantes com os serviços 

Restaurante Universitário do Serviço de 
Nutrição e Dietética do Hospital Risoleta 
Tolentino Neves (HRTN)

de almoço e jantar. Já para os pacientes inter-

nados são produzidas dietas especializadas no 

café da manhã, colação, almoço, lanche da tar-

de, jantar e ceia, conforme prescrição do Servi-

ço de Nutrição e Dietética do Hospital Risoleta 

Tolentino Neves.

2017 2018

Almoço e jantar

Café da manhã,
colação, lanche da 

tarde e ceia

499.392

179.816

PRODUÇÃO POR CATEGORIA DO RU HRTN

72.629

83.685

69.051

556.016

188.117



90



91

Acesso gratuito à saúde
Relatório de Atividades
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ACESSO GRATUITO
À SAÚDE

Cerca de 3.112 estudantes assistidos utiliza-

ram em 2018 o atendimento médico, psico-

lógico e odontológico da Fump. O Programa 

Saúde do Estudante (PSE) tem o objetivo de 

oferecer aos estudantes da UFMG assistidos 

pela Fump assistência à saúde, além de esti-

mular e ampliar a autonomia e a capacidade 

do cuidado.

O PSE promove o intercâmbio de experiên-

cias e estimula o desenvolvimento de estudos 

e pesquisas que visem ao aperfeiçoamento 

e à disseminação de tecnologias e conhe-

cimentos voltados para a atenção à saúde, 

além de viabilizar parcerias com a rede do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para o forta-

lecimento dos serviços da atenção básica aos 

estudantes.

Acolhimento médico em Belo Horizonte

Em 2018 o Acolhimento Médico, que é a pri-

meira consulta do estudante assistido, foca-

da na escuta ativa para criação de um plano 

terapêutico individualizado, foi realizado em 

dois dias na Sede da Fump em Belo Hori-

zonte.

Além do atendimento às segundas-feiras, 

a partir das 9 horas (período da manhã) e 

14 horas (período da tarde), o acolhimento 

também aconteceu às sextas-feiras, a partir 

das 13 horas. Para essa primeira consulta 

não é necessário agendar horário, basta que 

o estudante assistido compareça à Sede da 

Fump.

Nas Moradias Universitárias de BH o Aco-

lhimento médico também foi ampliado para 

as quartas, quintas e sábados, conforme já 

detalhado anteriormente.

“O apoio psicológico é fundamental para mim, 

pois consigo passar pela pressão da faculdade, 

administrando bem a saudade e a distância de 

casa.”

Beulla Cristina Laureana Silva,

8º período de Comunicação Social.
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Após o acolhimento inicial o estudante 

é acompanhado pelo(a) médico(a) da 

Fump e, se necessário, pelo(a) psicólo-

go(a). O estudante poderá também ser 

encaminhado para atendimento de um 

especialista na rede do SUS.

Os estudantes assistidos também po-

dem se consultar com o médico da Fump 

através do agendamento prévio de horá-

rio na “área do aluno” no portal da Fun-

dação, pessoalmente ou por telefone. A 

agenda é disponibilizada semanalmente.

Atendimento médico na Sede da Fump em BH
(Crédito: Raíssa Cesar)
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ACESSO GRATUITO
À SAÚDE

Os estudantes assistidos de Belo Horizonte con-

tam com o atendimento psicológico na Facul-

dade de Letras, no campus Pampulha da UFMG, 

às quintas-feiras, das 12h30 às 17h50. O objeti-

vo é facilitar o deslocamento e o atendimento 

dos estudantes assistidos, principalmente os 

dos cursos noturnos, que têm dificuldade em 

comparecer à Sede da Fump.

Já na Sede da Fump e no campus ICA o aten-

dimento psicológico acontece de segunda a 

sexta-feira. O agendamento é feito na “área do 

aluno”, pessoalmente ou por telefone.

Nas Moradias Universitárias de BH e Montes 

Claros o acolhimento psicológico também foi 

ampliado, conforme detalhado anteriormente.

A Assistência Psicológica em Belo Horizonte e 

Montes Claros é realizada por profissionais que 

compõem a equipe própria da Fump.

Atendimento psicológico no campus 
Pampulha, campus ICA e Sede da Fump

Atendimento psicológico na Sede da Fump em BH. 
(Crédito: Fernanda Ramos)
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Em Belo Horizonte o atendimento odontológico 

compreende os serviços de prevenção e restau-

ração, no serviço próprio da Fundação, localiza-

do na Faculdade de Odontologia da UFMG.

A equipe do serviço próprio é composta por ci-

rurgiãs-dentistas, técnica e auxiliares em saúde 

bucal. 

Em Montes Claros a Assistência Odontológica 

é realizada através de uma profissional creden-

ciada pela Fundação que atende os estudantes 

em consultório próprio.

Assistência odontológica

2017 2018

Consultas odontológicas 173

181

105

106

187

61

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM MONTES CLAROS

Guias emitidas

Estudantes que
concluíram o tratamento 

odontológico

Atendimento odontológico da Fump na Faculdade de Odontologia da UFMG
(Crédito: Raíssa Cesar)
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ACESSO GRATUITO
À SAÚDE

Parceria entre a Secretaria Municipal de 
Saúde de Montes Claros, UFMG  e Fump

Em Montes Claros, o atendimento é realiza-

do por uma equipe da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), composta por médico, enfer-

meiro e agentes de saúde, por meio de uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de 

Saúde, a UFMG e a Fump. 

O Programa de Saúde em Montes Claros é 

realizado em um espaço físico cedido pela 

UFMG (Casa da Saúde) e, sendo assim, o 

atendimento é estendido a toda a comuni-

dade acadêmica do campus. A equipe de saú-

de oferece o serviço durante toda a semana, 

realizando consultas eletivas, de prevenção 

ginecológica, acolhimento e referenciamen-

to em casos de emergência.

2017 2018

Triagem enfermagem

Assistência médica

Total

133

118

251

296

253

549

Número de estudantes
assistidos

2017 2018

186

183

369

397

330

727

Número de atendimentos

ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS ESTUDANTES ASSISTIDOS NO PROGRAMA SAÚDE DO ESTUDANTES 
(PSE) EM MONTES CLAROS

2017 2018

Número de alunos atendidos

Número de atendimentos

318

458

Procedimentos (consultas e exames) 219

412

308

397

ATENDIMENTO DO PSE EM MONTES CLAROS (VACINA, AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E 
GLICEMIA, CONSULTAS, ETC)
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2017 2018

Assistência médica

Assistência odontológica

Total

701

1.399

686

1.149

Número de estudantes
assistidos

2017 2018

1.144

3.757

8.118

1.222

3.330

9.123

Número de atendimentos

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS COM RECURSOS PNAES EM BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS

Assistência psicológica 1.186 1.277 3.217 4.572

2017 2018

91.168,31

335.695,57

571.219,39

134.176,87

337.412,14

646.865,46

Valor aplicado (R$)

144.355,51 175.276,45
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Auxílio financeiro através do 
Programa de Bolsas

Relatório de Atividades
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AUXÍLIO FINANCEIRO 
ATRAVÉS DO PROGRAMA
DE BOLSAS

Além de se manter na UFMG, usufruindo de 

condições adequadas de alimentação, mo-

radia e saúde, os estudantes assistidos pela 

Fump têm acesso a auxílios financeiros que 

contribuem para a sua permanência na Uni-

versidade.

Bolsa Auxílio Moradia

Apoio financeiro para despesas com mora-

dia (pagamento de uma república ou pen-

são), para os estudantes que não foram con-

templados com vaga ou ainda aguardam 

serem selecionados no Programa Perma-

nente de Moradia Universitária. Benefício 

mensal no valor de R$ 500,00.

2017 2018

Número de alunos
atendidos 1.199 1.195

Número de bolsas 9.647 9.806

Valor aplicado no
programa (R$) 4.733.500,00 4.903.000,00

(Crédito: Raíssa Cesar)
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Bolsa Auxílio Transporte

Auxílio financeiro para as despesas com des-

locamento para a UFMG no decorrer do cur-

so. Benefício mensal no valor de R$ 165,00.

2017 2018

Número de alunos
atendidos 3.830 3.379

Número de bolsas 26.889 24.262

Valor aplicado no
programa (R$) 4.436.685,00 4.003.230,00

Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar

Apoio financeiro para garantir o cuidado 

educacional do(s) filho(s), com idade de 0 a 

5 anos e 11 meses, enquanto os pais frequen-

tam as atividades acadêmicas. Benefício 

mensal no valor de R$ 200,00 por filho.

2017 2018

Número de alunos
atendidos 118 100

Número de bolsas* 1.049 945

Valor aplicado no
programa (R$) 209.800,00 189.000,00

Bolsa Auxílio Moradia Maternidade

O Programa foi implantado para proporcio-

nar uma alternativa às estudantes que já 

estão admitidas no Programa Permanente 

de Moradia Universitária e engravidam no 

decorrer do curso. O auxílio financeiro tem 

como objetivo auxiliar nas despesas dessas 

estudantes, caso optem pelo desligamento 

do Programa, já que não podem permanecer 

com o filho na Moradia, por determinação 

do Conselho Diretor de Moradia, em ata de 

reunião ocorrida em 11 de dezembro de 2006. 

Benefício mensal no valor de R$ 800,00.

2017 2018

Número de alunas
atendidas 2 1

Número de bolsas 19 12

Valor aplicado no
programa (R$) 15.200,00 9.600,00

*Um aluno pode ter mais de um filho acessando o Programa.
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AUXÍLIO FINANCEIRO 
ATRAVÉS DO PROGRAMA
DE BOLSAS

Bolsa de Manutenção Baeta Vianna

Apoio financeiro destinado aos estudantes que apresentarem situação 

de vulnerabilidade social e risco de evasão acadêmica. Benefício mensal 

para classificados em nível I pela Fump, em sua primeira graduação. O 

auxílio possui duas modalidades: integral, no valor mensal de R$ 400,00, 

e parcial, de R$ 240,00.

Parcial Integral

Número de alunos 
atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no
programa (R$)

1.463

10.634

2.552.160,00

1.557

12.661

5.064.400,00

2017

Parcial Integral

1.857

14.440

3.465.600,00

1.220

10.537

4.214.800,00

2018

Obs: O estudante no decorrer do ano pode migrar de modalidade, bolsa parcial/integral ou integral/parcial, 
conforme análise do assistente social.

Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel

Recurso mensal destinado a estudantes de graduação classificados nos 

níveis II ou III para custeio de despesas acadêmicas. O benefício possui 

duas modalidades: integral, no valor de R$ 300,00, e parcial, de R$ 180,00.

Parcial Integral

Número de alunos 
atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no
programa (R$)

261

2.112

380.160,00

405

3.706

1.111.800,00

2017

Parcial Integral

333

2.483

446.940,00

501

4.128

1.238.400,00

2018

Obs: O estudante no decorrer do ano pode migrar de modalidade, bolsa parcial/integral ou integral/parcial, 
conforme análise do assistente social.
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Bolsa de Acesso a Material Acadêmico

Recurso financeiro que proporciona aos estudantes a oportunidade de ad-

quirirem material escolar básico para facilitar a realização das atividades 

acadêmicas necessárias à sua formação. O valor deste auxílio varia de 

acordo com o nível de classificação do aluno:

• Nível I – bolsa no valor de R$ 400,00; 

• Nível II – bolsa no valor de R$ 300,00; 

• Nível III – bolsa no valor de R$ 200,00; 

• Estudantes de odontologia do 3º período – R$ 1.000,00.

2017 (duas edições) 2018 (duas edições)

Número de bolsas 4.016 10.910

Valor aplicado no
programa (R$)

1.513.900,00 2.405.200,00

Bolsa Auxílio Óculos

Benefício anual para aquisição de óculos de grau. O auxílio máximo 

de R$ 250,00 é concedido ao estudante conforme menor orçamento 

apresentado por três óticas de escolha do estudante.

2017 2018

Número de alunos
atendidos 264 293

Número de bolsas 264 293

Valor aplicado no
programa (R$) 60.226,40 66.123,90

*No ano de 2017, o número de estudantes que solicitou acesso ao programa foi maior, justificando o 
aumento do número de concessões e valor aplicado nesta bolsa.
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AUXÍLIO FINANCEIRO 
ATRAVÉS DO PROGRAMA
DE BOLSAS

Bolsa de Formação Profissional
Complementar

A Fump também oferece aos estudantes as-

sistidos oportunidades de estágios através 

da Bolsa de Formação Profissional Comple-

mentar, que é custeada pela Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos (PRORH) da UFMG e pelo 

Hospital das Clínicas (HC). A Fundação é res-

ponsável pelo encaminhamento dos estudan-

tes assistidos de graduação, para realizarem 

atividades de estágio em diversos departa-

mentos e unidades da Universidade.

O valor mensal do benefício somado ao auxí-

lio transporte é de R$ 682,00 para 20 horas de 

atividades semanais.

BH Montes Claros

Número de estudantes
atendidos

Número de bolsas

PRORH

421

2.927

57

423

2017

BH Montes Claros

2018

HC PRORH HC PRORH HC PRORH HC

28

158

0

0

471

3.148

58

429

22

172

0

0

Obs: Bolsa vinculada aos convênios nº 748697/2010 e nº 773983/2012 firmados entre a UFMG e a Fump.
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Bolsa Apadrinhamento

Auxílio financeiro originário de doações recebidas de professores, 

ex-alunos da UFMG, médicos, dentistas e demais pessoas físicas 

e jurídicas. O recurso é destinado aos estudantes de primeira gra-

duação, classificados socioeconomicamente pela Fump no nível I, 

que apresentam bom desempenho acadêmico. O benefício mensal 

de R$ 400,00 é concedido por doadores denominados “padrinhos/

madrinhas”.

2017 2018

Número de alunos
atendidos 25 31

Número de bolsas 87 147

Valor aplicado no
programa (R$) 34.800,00 58.800,00

Número de padrinhos 18 227

Bolsas da Lift Escola de Idiomas

Através de uma parceria com a LIFT Escola de Idiomas, foram sor-

teadas bolsas de estudo nos cursos de inglês e francês para os 

estudantes assistidos nos níveis I, II e III. Os estudantes interessa-

dos realizaram a inscrição na Lift e o sorteio dos contemplados foi 

realizado pela própria Escola de Idiomas. Os estudantes tiveram 

acesso a bolsa integral (exclusiva para assistidos no nível I), bolsas 

com 50% de desconto e bolsas com 40% de desconto nas parcelas 

dos cursos.

2017 2018*

Número de alunos
com bolsa integral

0 1

Número de alunos com bolsa de 50% 
de desconto

0 9

0 10Número de alunos com bolsa de 40% 
de desconto

*Programa iniciado em junho de 2018.

BOLSAS ADMINISTRADAS COM RECURSOS DE DOAÇÕES
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AUXÍLIO FINANCEIRO 
ATRAVÉS DO PROGRAMA
DE BOLSAS

Bolsa Apadrinhamento Moradia Santander

Propicia aos estudantes classificados socioeconomicamente nos níveis 

II e III auxílio na manutenção de despesas com moradia. Os alunos se-

lecionados devem ser oriundos de outras localidades fora de Belo Hori-

zonte e Região Metropolitana e de Montes Claros, e também apresentar 

bom rendimento acadêmico, conforme o último Rendimento Semestral 

Global encaminhado pela UFMG. O benefício mensal é de R$ 300,00, 

sendo depositado pelo Banco Santander diretamente na conta corrente 

dos estudantes.

2017 2018*

Número de alunos
atendidos 0 13

Número de bolsas 0 39

Valor aplicado no
programa (R$) 0 11.700,00

*Programa iniciado em junho de 2018.

Bolsa Ibero-americana Santander

Proporciona aos estudantes classificados socioeconomicamente nos ní-

veis I, II e III, previamente selecionados para a Mobilidade Internacional 

Ibero-Americana (intercâmbio científico e cultural entre a UFMG e insti-

tuições estrangeiras parceiras) da Diretoria de Relações Internacionais 

(DRI) da UFMG, a oportunidade de receber apoio financeiro destinado 

a despesas como custos de taxas da universidade do destino (quando 

aplicado), transporte, hospedagem e alimentação durante a estadia no 

exterior. Este auxílio é liberado em uma parcela única no valor de três 

mil euros e depositado pelo Banco Santander diretamente na conta con-

corrente dos estudantes.

2017 2018*

Número de alunos
atendidos 0 2

Número de bolsas 0 2

Valor aplicado no
programa (R$)

0 23.349,00

*Programa iniciado em agosto de 2018.

Bolsas do Santander Universidades

No mês de junho de 2018 a Fump firmou uma parceria com o Santander 

Universidades com o objetivo de proporcionar mais oportunidades e 

recursos financeiros para os estudantes assistidos em sua primeira gra-

duação. O Santander oferece dois tipos de bolsas, conforme a seguir.
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Programa Bolsa Teatro Universitário (TU)

Por meio de Convênio celebrado com o Teatro 

Universitário da UFMG em 2015, o Programa de 

Bolsa TU é um apoio financeiro mensal, destina-

do aos estudantes regularmente matriculados 

no ensino médio do Teatro Universitário, classi-

ficados pela Fump nos níveis I, II ou III.

Bolsa Auxílio Moradia TU

Auxílio financeiro destinado aos estudantes do 

TU cujo núcleo familiar não reside em Belo Hori-

zonte, com o objetivo de auxiliar na manutenção 

de despesas com moradia. Benefício mensal no 

valor de R$ 500,00.

2017 2018

Número de alunos
atendidos

13 14

Número de bolsas 137 134

Valor aplicado no
programa (R$)

68.500,00 67.000,00

Bolsa Material Acadêmico e Transporte TU

De acordo com o nível de classificação socio-

econômica, o estudante do TU poderá receber 

um recurso para auxiliá-lo na aquisição de ma-

teriais que possam contribuir para o desenvol-

vimento das atividades escolares, além de per-

mitir o deslocamento entre sua casa e o curso.

 

• Nível I: bolsa no valor de R$ 380,00 mensais. 

• Níveis II e III: bolsa no valor de R$ 280,00 men-

sais.

Bolsa semestral para participação em 
eventos TU

Recurso destinada a auxiliar os estudantes do 

TU classificados nos níveis I, II, III, nessa ordem, 

com uma bolsa semestral para participação em 

eventos, no valor de R$ 400,00.

2017 2018

Número de alunos
atendidos

21 17

Número de bolsas 165 125

Valor aplicado no
programa (R$)

55.700,00 46.600,00

2017 2018

Número de alunos
atendidos

26 12

Número de bolsas 29 12

Valor aplicado no
programa (R$)

11.600,00 4.800,00

Programa de Bolsa Kit Colégio Técnico 
(Coltec)

Apoio financeiro destinado aos estudantes re-

gularmente matriculados no Ensino Médio do 

Coltec, classificados nos níveis I, II ou III pela 

Fump. 

• Nível I: bolsa Kit material acadêmico, transpor-

te e lanche no valor de R$ 380,00 mensais. 

• Níveis II e III: bolsa Kit transporte e lanche no 

valor de R$ 280,00 mensais.

2017* 2018

Número de alunos
atendidos

181 165

Número de bolsas 1.714 1.420

Valor aplicado no
programa (R$)

572.820,00 473.398,30**

*Bolsas pagas com recursos do convênio com o Coltec e recursos 
próprios da Fump. 
** Estorno relativo aos anos anteriores.

BOLSAS DO ENSINO MÉDIO
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Força de trabalho da Fump
Relatório de Atividades
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FORÇA DE TRABALHO
DA FUMP

A Fump é uma instituição que se preocupa 

com sua estrutura organizacional, de forma a 

atender às demandas dos convênios celebra-

dos, bem como dos demais projetos e pro-

gramas desenvolvidos na área da assistência 

estudantil da UFMG. Além disso, a Fundação 

realiza ações que visam manter seu corpo 

técnico-administrativo quantitativa e qualita-

tivamente adequado à execução das ativida-

des assistenciais sob sua responsabilidade.

Programa de treinamento de funcionários

A Fump, frente aos desafios e compromissos 

com os estudantes assistidos e com o fun-

cionamento adequado das suas atividades 

institucionais, procura dar oportunidades de 

aprimoramento e aperfeiçoamento profissio-

nal para seu corpo técnico, por meio de seu 

programa de treinamentos. 

Os investimentos em 2018 tiveram como prin-

cipal objetivo a capacitação dos profissionais 

das áreas administrativas, operacional, pro-

dução e assistência.

Na área operacional e de produção foram 

promovidos os seguintes cursos de atualiza-

ção e segurança do trabalho: normas e proce-

dimentos; higiene e manipulação de alimen-

tos; segregação de resíduos; regulamento 

técnico de boas práticas na área de saúde, se-

gurança de alimentos e normas exigidas pela 

“A melhor coisa que aconteceu na minha vida 

foi a assistência estudantil. Tenho uma dívida 

moral e pessoal eterna com a Fump. Agradeço 

encarecidamente cada profissional, cada 

pessoa, cada setor da Fump pelo seu esforço 

diário em contribuir e tornar possível o meu 

sonho de cursar o ensino superior.”

Paulo Henrique Galvão de Barros,

5º período de Farmácia.



111

Vigilância Sanitária (CVS 5); cuidados 

com câmaras de refrigeração; saúde, 

higiene pessoal e prevenção contra 

dermatites; como evitar o desperdício 

de produtos e alimentos; utilização de 

equipamentos de proteção individual 

para a prevenção de acidentes.

Nos setores administrativos o foco foi 

no aprimoramento do atendimento à 

comunidade universitária, campanhas 

de saúde, palestras de educação finan-

ceira, cursos para atualização e ade-

quação às novas legislações trabalhista 

e contábil, com a finalidade de cumprir 

com todas as exigências da legislação 

que rege a estrutura organizacional da 

Fump, treinamentos introdutórios para 

recém-contratados e palestras na área 

comportamental na área de relações 

interpessoais e trabalho em equipe.

2017 2018

Assistência básica

Estagiários

Moradias em BH

18

Moradia Cyro Versiani dos 

1

8

1

Unidade

Obra MOP III

11

1

5

1

159 0

Núcleo Administrativo 37 14

Jovens Aprendizes 42 40

RU HRTN 55 35

RU campus Saúde 41 21

RU ICA 20 21

RU Setorial I 17 21

RU Setorial II 49 35

Total 448 205

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS BENEFICIADOS COM 
TREINAMENTOS POR UNIDADES

(Crédito: Raíssa Cesar)
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FORÇA DE TRABALHO
DA FUMP

Características funcionais

A estrutura organizacional da Fump, no 

ano de 2018, demonstrou uma diminui-

ção em seu quadro de pessoal em de-

corrência do término da obra da Moradia 

Universitária Ouro Preto III, e também de-

vido à contenção de despesas para equi-

librar as despesas com folha de pessoal. 

Os números dos quadros ao lado regis-

tram o quantitativo de funcionários tendo 

como fonte os Relatórios de Folha de Pa-

gamento e Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (Caged), referen-

tes ao mês de dezembro de cada ano.

Atendimento no Serviço Social na Sede da Fump em BH.
(Crédito: Fernanda Ramos)
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2017 2018

Advogado 1

Assessor de Comunicação
e Captação de Recursos 1

Cargo

Assessor de Presidência/
Diretoria

1

1

1 1

Assistente Administrativo 4 7

Auxiliar Administrativo 3 0

Atendente Administrativo 1 0

Atendente de Telemarketing 1 1

Auxiliar de Serviços Gerais 2 2

Comprador 1 1

Coordenador de
Tecnologia da Informação 1 0

Encarregado de Serviços 1 0

Gerente de Contabilidade 1 1

Gerente Administrativo 1 1

Gerente Financeiro 1 1

Psicólogo 1 1

Técnico em
Tecnologia da Informação

1 1

Zelador 1 1

Total 23 24

EMPREGADOS DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO

2017 2018

Estagiário

Total

4

4

Cargo

1

1 

 ESTAGIÁRIOS

2017 2018

Agente de Manutenção

Agente de Manutenção II

Assistente Administrativo

3

Assistente Técnico de Pessoal

1

0

1

Cargo

Atendente Administrativo

5

1

1

1

0 3

Auxiliar de Serviços Gerais 5 6

Comprador 1 1

Gerente de Moradia 2 1

Supervisor de Moradias Universitárias 1 1

Total 16 22

EMPREGADOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS
OURO PRETO I, II E III

Coordenador de Convênios 0 1

Coordenador de
Serviços e Manutenção

0 1

Operador de Sistemas
Computacionais em Rede

0 1

Técnico em Contabilidade 0 1

Supervisor de Serviços e Manutenção 0 1

Técnico de Contabilidade 0 1

Auxiliar Administrativo 2 0
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FORÇA DE TRABALHO
DA FUMP

2017 2018

Almoxarife

Armador

Arquiteto

1

Assistente Administrativo

4

1

3

Cargo

Auxiliar de Almoxarifado

0

0

0

0

1 0

Auxiliar de Arquitetura 1 0

Auxiliar de Serviços Gerais 2 0

Bombeiro Hidráulico 6 0

Carpinteiro I 7 0

Comprador 3 0

Copeiro 1 0

Eletricista 9 0

Encarregado de Almoxarifado 1 0

Encarregado de Obras 2 0

Encarregado de Obras I 1 0

Engenheiro Eletricista 1 0

Engenheiro de Planejamento 1 0

Gerente de Moradia/Obra 1 1

Impermeabilizador 3 0

Marceneiro 4 0

EMPREGADOS DA OBRA DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III

Meio Oficial Bombeiro 1 0

Meio Oficial Eletricista 6 0

Meio Oficial Impermeabilizador 1 0

Meio Oficial Pedreiro 2 0

Meio Oficial Pintor 2 0

Mestre de Obra 1 0

Motorista 1 0

Operador de Betoneira 2 0

Operador de Guincho 1 0

Pedreiro 17 0

Pedreiro de Acabamento 9 0

Pintor 1 0

Servente de Pedreiro 21 0

Técnico de Contabilidade 1 0

Técnico de
Enfermagem do Trabalho

1 0

Técnico em Eletrotécnica 1 0

Técnico de
Segurança do Trabalho

1 0

Total 122 1
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2017 2018

Agente de Manutenção

Assistente de Moradia

1

1

Cargo

1

1

EMPREGADOS DA MORADIA UNIVERSITÁRIA CYRO VERSIANI DOS ANJOS

2017 2018

Almoxarife

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo

1

Auxiliar de Cozinha

3

1

29

Cargo

Caixa

1

3

1

27

6 6

Comprador 1 1

Cozinheiro 6 5

Nutricionista 1 1

Supervisor Administrativo 1 1

Técnico de Contabilidade 1 1

Técnico de Nutrição 1 1

Total 51 48

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SETORIAL I

Auxiliar de Serviços Gerais 2 2

Total 4 4
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FORÇA DE TRABALHO
DA FUMP

2017 2018

Almoxarife

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

1

Auxiliar de Cozinha

1

1

31

Cargo

Caixa

1

1

1

34

5 4

Cozinheiro 6 6

Gerente de Restaurante 1 1

Mecânico de Manutenção 1 1

Motorista 1 1

Técnico de Nutrição 2 2

Total 50 52

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SETORIAL II

2017 2018

Almoxarife

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

1

Auxiliar de Cozinha

1

1

17

Cargo

Auxiliar de Serviços Gerais

1

1

1

20

2 2

Caixa 4 4

Cozinheiro 5 5

Gerente de Restaurante 1 1

Motorista 1 1

Técnico de Nutrição 1 1

Total 34 37

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS
SAÚDE, INCLUINDO O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE DIREITO
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2017 2018

Almoxarife

Auxiliar de Cozinha

2

Auxiliar de Serviços Gerais

22

2

Cargo

Caixa

1

22

2

1 1

Cozinheiro 7 7

Nutricionista 1 1

Nutricionista de Produção 2 1

Técnico de Nutrição 1 2

Total 38 37

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO HOSPITAL RISOLETA
TOLENTINO NEVES (HRTN)

2017 2018

Almoxarife

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

1

Caixa

7

1

2

Cargo

Copeiro

1

6

1

3

1 1

Cozinheiro 2 2

Nutricionista 1 1

Técnico de Nutrição 1 1

Total 16 16

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO ICA EM MONTES CLAROS
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FORÇA DE TRABALHO
DA FUMP

2017 2018

Assistente Administrativo

Assistente Social

Atendente Administrativo

4

Auxiliar Administrativo

12

8

2

Cargo

Auxiliar de Serviços Gerais

5

13

7

3

1 1

Comprador 1 1

Copeiro 1 1

Estatístico 1 1

Gerente de Assistência Social 1 1

Gerência Fump Montes Claros 1 1

Supervisor Administrativo 1 1

EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA BÁSICA

Total 33 35

2017 2018

Auxiliar em Saúde Bucal

Dentista

2

2

Cargo

2

2

EMPREGADOS DA SAÚDE ORAL

Técnico em Saúde Bucal 2 1

Total 6 5

2017 2018

Médico

Psicólogo

1

4

Cargo

1

5

EMPREGADOS DA ÁREA DE SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA

Total 5 6
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Em 4 de outubro, a turma com 22 Jovens Apren-

dizes encerrou o programa de aprendizagem na 

Fump. Em continuidade a este Programa, em 15 

de outubro, foram contratados 20 adolescentes 

com idade entre 14 e 16 anos, que permanece-

rão na empresa durante 16 meses. O término do 

contrato de aprendizagem acontecerá em 12 de 

fevereiro de 2020.

Esses jovens foram encaminhados por institui-

ções de âmbito social, vinculadas à Prefeitura Mu-

nicipal de Belo Horizonte, visando atendimento à 

comunidade local, circunscrita à Regional Pam-

pulha. Em atendimento à política de Assistência 

Social foi priorizada no Programa a inserção de 

adolescentes em situação de vulnerabilidade so-

cial. 

Programa Jovem Aprendiz da Fump

A formação profissional oferecida aos jovens 

ocorre em parceria com a Cruz Vermelha Brasilei-

ra. Com a finalidade de cumprir com o compro-

misso de formação desses adolescentes, foram 

promovidos treinamentos voltados para a capa-

citação nas áreas comportamental, promoção da 

saúde, regras e legislação trabalhista, educação 

financeira e preparação para o futuro profissional.

A parceria com a Faculdade de Odontologia da 

UFMG contribuiu de forma muito positiva para 

o Programa, pois 50% dos adolescentes concluí-

ram, de forma gratuita, o tratamento odontológi-

co disponibilizado pela Faculdade.

Em 2018, apesar da continuidade da parceria com 

a Fundação CDL no projeto “Ver é bom demais”, 

não foram registradas demandas e/ou necessida-

de de encaminhamento dos Jovens Aprendizes.
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Canais de interação com a
comunidade acadêmica

Relatório de Atividades
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CANAIS DE INTERAÇÃO COM 
A COMUNIDADE ACADÊMICA 

No ano de 2018 foi criado mais um canal 

de comunicação com os estudantes assis-

tidos e com a comunidade universitária da 

UFMG: o Instagran @fump_UFMG. 

O objetivo é que a Fundação se relacione de 

forma rápida e fácil com seu público, assim 

como já acontece com as demais redes so-

ciais que são o Facebook e o Twitter. Todas 

as notícias e novidades sobre a Assistência 

Estudantil são publicadas m nossas redes 

sociais.

Além do Instagram, Facebook e Twitter, os 

estudantes assistidos e a comunidade aca-

dêmica podem acompanhar as notícias e 

novidades sobre a assistência estudantil 

através do portal da Fump. Em 2018 foram 

publicadas 114 novas notícias.

Também foram desenvolvidas campanhas 

mensais na área da saúde para levar mais 

informações e esclarecimento aos estudan-

tes assistidos. Em 2018 foram trabalhados 

os temas que mais provocam mortes e do-

enças do público jovem, como acidentes de 

carro e atropelamentos (maio), drogas (ju-

nho), álcool (julho), cigarro (agosto), suicí-

dio (setembro), câncer (outubro) e doenças 

cardiovasculares (novembro).

Além do atendimento presencial e telefôni-

co, a Fump mantém em seu portal o canal 

via e-mail “Fale Conosco”, através do qual os 

estudantes assistidos e a comunidade em 

geral podem solicitar informações e sanar 

dúvidas sobre a Assistência Estudantil. Em 

2018 esse canal recebeu 1.546 perguntas/so-

licitações, sendo todas atendidas pelos fun-

cionários dos diversos setores da Fundação.

2017 2018

Notícias publicadas 101 114

Ano 2017 2018

Perguntas/solicitações 1.546 2.245

Ano
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Apoio às ações da UFMG
Relatório de Atividades
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APOIO ÀS AÇÕES DA UFMG

Análise socioeconômica para as modalidades 
de cotas do Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o pro-

cesso informatizado, gerenciado pelo Ministério 

da Educação (MEC), no qual instituições públi-

cas de ensino superior oferecem vagas para 

candidatos participantes do Exame Nacional de 

Ensino Médio (Enem).

Além das vagas de ampla concorrência, são ofe-

recidas vagas em quatro modalidades de reser-

va:

MODALIDADE 1: candidatos provenientes de escola pú-

blica, com renda familiar bruta mensal per capita igual 

ou inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas; 

MODALIDADE 2: candidatos provenientes de escola pú-

blica, com renda familiar bruta mensal per capita igual 

ou inferior a 1,5 salário mínimo, não declarados pretos, 

pardos e indígenas;

 

MODALIDADE 3: candidatos que, independente-

mente da renda, tenham cursado integralmente 

o Ensino Médio em escolas públicas; 

MODALIDADE 4: candidatos autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas que, independente-

mente da renda, tenham cursado integralmente 

o Ensino Médio em escolas públicas.

O setor de Serviço Social da Fump, em parce-

ria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), realiza a análise socioeconômica para as 

modalidades de cotas 1 e 2. Esse trabalho con-

siste no atendimento ao candidato para recebi-

mento e conferência dos documentos no ato do 

registro acadêmico e, em seguida, a realização 

do procedimento de análise socioeconômica, 

que confirma a vaga do candidato conforme os 

critérios de cada modalidade, definidos na Por-

taria nº 18 do MEC - Lei de Cotas. A divulgação 

dos resultados e confirmação da matrícula são 

realizadas pela Diretoria de Registro e Controle 

Acadêmico (DRCA) da UFMG. 

Esse trabalho foi desenvolvido duas vezes em 

2018, com duração de aproximadamente um 

mês em cada edição.

Análise socioeconômica para isenção da 
taxa de inscrição em mestrado, doutorado, 
extensão, processos seletivos da Escola 
de Educação Básica e Profissional (EBAP) 
e revalidação de diplomas de graduação 
obtidos no exterior

A Fump é a responsável pela análise socioeco-

nômica dos candidatos à isenção total ou parcial 

do pagamento da taxa de inscrição para os pro-

cessos de seleção dos cursos de mestrado, dou-

torado e extensão, bem como do processo de 

seleção de bolsas que inclui como um dos crité-

rios a condição socioeconômica dos estudantes. 

A Fundação participa dos processos seletivos da 

Escola de Educação Básica e Profissional (EBAP), 

habilidades, obtenção de novo título e vagas 

remanescentes, dando apoio à Copeve na rea-

lização do processo de análise socioeconômica 

para a isenção da taxa de inscrição. 

 

A Fump também é a responsável pela análise 

socioeconômica dos candidatos à isenção total 

ou parcial do pagamento da taxa de inscrição 

para os protocolos de processos de revalidação 

de diplomas de graduação obtidos no exterior.
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Apoio à DRI no Programa de Intercâmbio Internacional

A Fump subsidia a Diretoria de Relações Internacionais 

(DRI) no processo de análise socioeconômica dos estu-

dantes não assistidos e que foram aprovados para o Pro-

grama de Intercâmbio Internacional. Dessa forma, a DRI 

poderá realizar a seleção de bolsas para os estudantes que 

apresentariam dificuldades para manter suas despesas 

durante a vivência no exterior.

Gramado da Reitoria da UFMG (Crédito: Foca Lisboa)
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APOIO ÀS AÇÕES DA UFMG

Aulas inaugurais dos cursos de 
gradução

No início de cada semestre letivo, os as-

sistentes sociais da Fump participam das 

aulas inaugurais de cursos de graduação 

da UFMG, divulgando o trabalho da Fun-

dação e esclarecendo as dúvidas dos es-

tudantes que estão ingressando na Uni-

versidade.

Espaço da Assistência Estudantil no 
Registro Acadêmico

Nos dias da efetivação do registro aca-

dêmico dos selecionados na chamada 

regular do Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) é realizado o atendimento da assis-

tência estudantil aos calouros. 

Trata-se de um espaço no mesmo local do 

registro acadêmico, no qual uma equipe 

da Fump orienta os interessados sobre 

os programas de assistência estudantil e 

os procedimentos para solicitá-la.

Convênio com o Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão (NAI)

A Fump, em parceria com o Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão (NAI) da UFMG, 

promove a aquisição de equipamentos, 

mobiliário e serviços adequados às ne-

cessidades de estudantes, docentes e 

técnicos em educação que precisam de 

adaptações para o desenvolvimento de 

suas atividades acadêmicas ou de traba-

lho.

Para a operacionalização deste convênio 

a Fump conta com o conhecimento técni-

co da equipe do NAI, que recebe, acom-

panha e define as ações necessárias que 

serão implantadas conforme as deman-

das das Unidades, das coordenações de 

cursos ou dos próprios usuários. 

O NAI solicita à Fump a aquisição de 

equipamentos e serviços especializados. 

Assim, as equipes da Gerência da Assis-

tência Social e do Setor de Suprimentos 

da Fundação, através das especificações 

técnicas dos serviços e equipamentos, 

Doblò adaptada. (Crédito André Januário)
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fazem a verificação da situação orçamentária 

do convênio e dão prosseguimento ao pro-

cesso de compras. Concluída a compras pela 

Fump a equipe do NAI confirma o recebimen-

to do serviço e equipamentos e inicia o aten-

dimento e o acompanhamento do usuário.

Dentre as principais aquisições de 2018 se 

destacam a plataforma elevatória instalada 

no prédio da Fump em Montes Claros, adap-

tação implantada para melhorar a acessibi-

lidade no campus ICA, e em Belo Horizonte 

a compra um Doblò, veículo adaptado para 

garantir a acessibilidade de estudantes e ser-

2017 (R$) 2018 (R$)

Investimento
em equipamentos

106.886,86 197.252,78

Investimento
em serviços 13.626,82 84.900,85

Total 120.515,68 282.153,63

Estudante de administração Sony Franthiesco Caldeira e a Reitora Sandra Goulart Almeida na 
plataforma elevatória da Fump em Montes Claros. (Crédito: Amanda Lelis / UFMG)
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Demonstrações contábeis
Demonstrações Financeiras
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Nota 20172018

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

CIRCULANTE Reclassificado

Caixa e bancos 4  79.510,44  227.941,71 

Aplicações financeiras - recursos 
próprios 5-a 7.982.066,42    9.046.197,68

Aplicações financeiras – recursos 
públicos vinculados a convênios 

e similares
5-b  4.205.564,99  13.789.389,43

Fundo de empréstimos a 
estudantes 6  2.706.046,56  1.228.189,31 

Convênios e créditos a receber 7  2.143.894,71 3.346.993,09

Outros ativos  643.359,95 56.954,06

Soma  17.760.443,07  28.295.665,28 

NÃO CIRCULANTE

Fundo de empréstimo a 
estudantes 6  748.104,86  1.625.762,03 

Investimentos 8  103.759,54  67.584,60 

Imobilizado 9  52.294.510,40  46.655.823,27 

Soma  53.146.374,80  48.349.169,90 

TOTAL DO ATIVO  70.906.817,87  76.644.835,18 

ATIVO

Nota 20172018

CIRCULANTE

Fornecedores  741.996,39  1.284.431,05 

Obrigações trabalhistas, sociais 
e fiscais 10  1.118.579,95  1.701.759,59 

Empréstimos e financiamentos  7.289,39  15.321,30 

Repasses de convênios a realizar 11  4.220.126,71  13.930.921,50 

Recebimentos antecipados  42.584,32  30.273,09 

Outras contas a pagar  221.719,13  353.940,29 

 6.352.295,89  17.316.646,82 

NÃO CIRCULANTE

Receitas de convênios a realizar 12  30.182.140,49  25.605.635,14 

 30.182.140,49  25.605.635,14 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14

Patrimônio social  29.760.762,55  29.017.858,53 

Reserva de reavaliação  4.611.618,94  4.704.694,69 

 34.372.381,49  33.722.553,22 

TOTAL DO PASSIVO  70.906.817,87  76.644.835,18 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Patrimônio líquidoPatromônio social Superávit acumuladoReserva de reavaliação

Saldos em 31.12.2016  28.844.989,63  4.943.423,63 -  33.788.413,26 

Ajustes de exercícios anteriores  (112.156,57)  -    -    (112.156,57)

Realização de reserva de reavaliação  238.728,94  (238.728,94)  -    -   

Superávit do exercício -  -    46.296,53  46.296,53 

Incorporação do superávit  46.296,53  -    (46.296,53)  -   

Saldos em 31.12.2017  29.017.858,53  4.704.694,69 -  33.722.553,22 

Realização de reserva de reavaliação  93.075,75  (93.075,75)  -    -   

Superávit do exercício -  -    649.828,27  649.828,27 

Incorporação do superávit  649.828,27  -    (649.828,27)  -   

Saldos em 31.12.2018  29.760.762,55  4.611.618,94  34.372.381,49 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Nota 20172018

RECEITAS

Receitas de convênios 15  38.628.933,93  36.149.003,87 

Total de receitas vinculadas aos convênios  38.628.933,93  36.149.003,87 

Receitas dos Restaurantes Universitários  9.678.591,12  9.744.611,32 

Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas  290,01  1.145,00 

Reversão de perda estimada e ajuste a valor presente  1.493.194,20  492.933,63 

Recuperação de despesas administrativas de convênios  1.644.100,72  1.604.818,98 

Outras receitas  324.843,21  371.567,69 

 13.141.019,26  12.215.076,62 

TOTAL DE RECEITAS  51.769.953,19  48.364.080,49 

CUSTOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Custos de convênios 18 b  (38.628.933,93)  (36.149.003,87)

Custos dos Restaurantes Universitários  (8.420.798,70)  (8.304.527,99)

 (47.049.732,63)  (44.453.531,86)

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas filantrópicas 18 a  (218.983,75)  (464.471,00)

Despesas com pessoal  (2.388.685,12)  (2.445.337,60)

Despesas gerais e administrativas  (4.233.324,64)  (3.074.242,10)

Depreciações e amortizações  (1.086.105,71)  (1.049.821,58)

Provisões para  perdas estimadas e ajuste a valor presente  (694.257,49)  (1.056.021,76)

Conta retificadora de despesas 16  3.970.040,08  3.265.672,06 

 (4.651.316,63)  (4.824.221,98)

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Nota 20172018

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  68.903,93  (913.673,35)

Receitas financeiras  866.027,19  992.426,17 

Despesas financeiras  (268.174,03)  (218.582,67)

 597.853,16  773.843,50 

OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS

Venda do ativo imobilizado  677,34  202.120,03 

Custo do ativo imobilizado vendido ou baixado  (17.606,16)  (15.993,65)

 (16.928,82)  186.126,38 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  649.828,27  46.296,53 

20172018

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  649.828,27  46.296,53 

Outros resultados abrangentes  0,00  0,00

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  649.828,27  46.296,53 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

20172018

RECEITAS

Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas  290,01  1.145,00 

Recuperação de despesas administrativas de convênios  1.644.100,72  1.604.818,98 

Provisões para  perdas estimadas e ajuste a valor presente  (694.257,49)  (1.056.021,76)

Receitas dos Restaurantes Universitários  9.678.591,12  9.744.611,32 

Receitas de convênios  38.628.933,93  36.149.003,87 

Outras receitas  324.843,21  371.567,69 

Reversão de perdas estimadas e ajuste a valor presente  1.493.194,20  492.933,63 

Outras despesas e receitas  (16.928,82)  186.126,38 

 51.058.766,88  47.494.185,11 

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Despesas gerais, administrativas e bancárias  (4.435.824,16)  (3.463.395,78)

Conta retificadora de despesas transferidas para convênios  3.970.040,08  3.265.672,06 

Convênio dos restaurantes universitários  (2.094.705,55)  (2.075.691,20)

Convênios com órgãos diversos  (4.499.241,97)  (4.278.711,41)

Convênio Fump / UFMG - Pnaes  (31.288.602,89)  (29.229.137,63)

Convênio UFMG / Cruz Vermelha  (117.031,49)  (151.115,57)

 (38.465.365,98)  (35.932.379,53)

RETENÇÕES

Depreciações e amortizações  (1.086.105,71)  (1.049.821,58)

 (1.086.105,71)  (1.049.821,58)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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20172018

VALOR ADICIONADO AO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA FUMP  11.507.295,19  10.511.984,00 

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

Receitas financeiras  866.027,19  992.426,17 

 866.027,19  992.426,17 

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR  12.373.322,38  11.504.410,17

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO:

Pessoal técnico e administrativo  2.388.685,12  2.260.635,02 

Pessoal de assistência (despesa filantrópica)  133.385,29  259.220,75 

Pessoal dos restaurantes universitários  6.286.957,47  6.225.744,52 

Pessoal Pnaes  2.638.000,90  2.409.896,07 

Pessoal do Coltec  86.056,68  80.143,19 

Despesas filantrópicas  85.598,46  205.250,25 

Impostos e taxas  104.810,19  17.223,84 

Superávit/(déficit) transferido para o Fundo Social  649.828,27  46.296,53 

 12.373.322,38  11.504.410,17 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

20172018

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superávit/(déficit) do exercício  649.828,27  46.296,53 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades 
operacionais:

Depreciação e amortização  1.258.112,54  1.049.821,58 

Custo do imobilizado vendido/baixado  87.237,19  15.993,65 

Resultado ajustado  1.995.178,00  1.112.111,76 

Variação nos ativos e passivos

Diminuição/(Aumento) do fundo de empréstimos a estudantes  (633.077,27)  1.034.869,10 

Diminuição/(Aumento) de convênios e créditos a receber  1.326.401,60  (450.803,09)

Diminuição das perdas estimadas no recebimento de créditos de liquidação 
duvidosa  (968.083,20)  (707.753,66)

Diminuição/(Aumento) de outros ativos  13.594,11  (18.456,00)

Diminuição do fundo de empréstimos a estudantes (longo prazo)  877.657,17  604.759,74 

Aumento/Diminuição) de fornecedores  (542.434,66)  617.125,31 

Aumento/(Diminuição) de obrigações trabalhistas, sociais e fiscais  (583.179,64)  203.567,80 

Aumento/(Diminuição) do empréstimos e financiamentos  (8.031,91)  13.464,09 

Aumento/(Diminuição) de recebimentos antecipados  (96.783,44)  100.554,71 

Diminuição de outras contas a pagar  (23.126,49)  (9.943,64)

Ajuste de exercícios anteriores -  (112.156,57)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais  1.358.114,27  2.387.339,55 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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20172018

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aumento de receitas de convênios a realizar (longo prazo)  4.576.505,35  955.051,87 

Adição de investimentos  (38.974,90)  (8.918,09)

Adição ao imobilizado  (6.981.236,90)  (11.327.720,75)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos  (2.443.706,45)  (10.381.586,97)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Aumento/(Diminuição) de repasses de convênios a realizar  (9.710.794,79)  10.481.356,47 

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos  (9.710.794,79)  10.481.356,47 

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalente de caixa  (10.796.386,97)  2.487.109,05 

Demonstração da variação do caixa e equivalente de caixa

No início do período  23.063.528,82  20.576.419,77 

No fim do período  12.267.141,85  23.063.528,82 

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalente de caixa  (10.796.386,97)  2.487.109,05 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

A Fundação Universitária Mendes Pimentel 

(Fump) é uma instituição privada, sem fins lu-

crativos, controlada pela UFMG e criada há 89 

anos pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). A Fundação tem como finalidade o de-

senvolvimento, gestão e custeio de programas 

para realizar assistência social universal, priori-

zando a participação dos estudantes da UFMG.

A Fump executa os programas de assistência es-

tudantil da UFMG com o objetivo de facilitar o 

acesso à alimentação, saúde, moradia, transpor-

te e auxílios financeiros para manutenção pesso-

al e outros projetos que auxiliem os estudantes 

a terem um bom desempenho acadêmico, redu-

zindo a retenção e a evasão escolar.

2.2 - Bases de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas 

com base no custo histórico, geralmente basea-

do no valor justo das contraprestações pagas em 

troca de ativos.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (R$)

1 - Contexto operacional

2.1 - Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras da Fundação são 

elaboradas e apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil. Essas, por 

2 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis

2.3 - Principais julgamentos contábeis e fontes 

de incertezas nas estimativas

A preparação das demonstrações financeiras 

requer que a Administração efetue julgamentos, 

elabore estimativas e adote premissas baseadas 

na experiência histórica e em outros fatores con-

siderados relevantes, que afetam os montantes 

apresentados de ativos e passivos, bem com os 

valores das receitas, custos e despesas. A liqui-

dação das transações envolvendo essas estima-

tivas poderá resultar em valores diferentes dos 

registros nas demonstrações financeiras.

Estimativas e premissas significativas são uti-

lizadas principalmente na: (i) contabilização da 

provisão para perdas ao valor recuperável das 

contas a receber de clientes (provisão para crédi-

to de liquidação duvidosa), (ii) definição da vida 

útil e do valor residual dos bens do imobilizado 

e, (iii) contabilização de provisões.

A Fundação revisa suas estimativas e premissas 

de forma contínua, pelo menos, anualmente. Os 

efeitos decorrentes dessas revisões são reco-

nhecidos no período em que as estimativas são 

revisadas e alteradas, se causarem impacto ape-

nas nesse período, ou também em períodos pos-

teriores, se o impacto for sobre o período futuro.

2.4 - Moeda funcional e apresentação

A moeda funcional da Fundação e a moeda de 

apresentação das demonstrações financeiras é o 

Real.

As demonstrações financeiras relativas a 31 de 

dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direto-

ria da Fump em 11 de março de 2019.

sua vez, abrangem as práticas contábeis incluí-

das na legislação societária brasileira e os pro-

nunciamentos, as orientações e as interpreta-

ções emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), mais especificamente da ITG 

2002 – Entidades sem fins lucrativos.
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a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competên-

cia de exercícios. As receitas e despesas da Enti-

dade são apropriadas com base em documentos 

que atendem às exigências legais e fiscais.

3 - Principais diretrizes contábeis

b) Caixa e bancos e aplicações financeiras

Incluem caixa, bancos e aplicações financeiras 

com risco insignificante de mudança de seu valor 

de mercado.      

 

c) Perda estimada no recebimento de créditos de 

liquidação duvidosa

É constituída em montante considerado suficien-

te para fazer face às eventuais perdas na realiza-

ção das contas a receber, tendo em vista a expe-

riência passada e a posição dos títulos vencidos. 

 

d) Investimentos

É representado por: imóvel destinado à renda, 

cota de direito de uso de vaga em estacionamen-

to e por integralização de cota de participação em 

cooperativa de crédito.    

  

e) Imobilizado

É demonstrado ao custo corrigido monetaria-

mente e ajustado por reavaliação espontânea 

efetuada em exercícios anteriores e reduzido 

das depreciações acumuladas. A depreciação é 

calculada pelo método linear, sendo adotadas as 

seguintes taxas anuais: móveis e utensílios e má-

quinas e equipamentos, 10%; veículos, computa-

dores e softwares, 20%; e edificações e benfeito-

rias 4% (nota nº 9).    

f ) Receitas a realizar

Referem-se aos saldos diferidos de recursos re-

cebidos de convênio para execução de projetos a 

efetuar ainda não aplicados.    

      

g) Passivo não circulante

Refere-se aos saldos diferidos de recursos re-

cebidos de convênio para fazer face aos custos 

de materiais, serviços contratados e adquiridos 

para a execução do projeto de construção do ter-

ceiro módulo de Moradia Universitária no bairro 

Ouro Preto, em Belo Horizonte, conforme objeto 

de convênio entre a Fump e a UFMG, que serão 

reconhecidos na demonstração do resultado do 

exercício, respectivamente, à medida do reco-

nhecimento das despesas e receitas de deprecia-

ção do ativo construído.

h) Outros passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são 

demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-

culáveis, ajustados, quando aplicável, pelos cor-

respondentes encargos e variações monetárias 

incorridas. Os valores correspondentes à isenção 

previdenciária são controlados em conta de com-

pensação, conforme item 27 da ITG 2002 (R1), e 

estão demonstrados na nota nº 18, item c.

i) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações contábeis re-

quer que o Conselho Diretor da Fundação efetue 

estimativas e adote premissas, no seu melhor 

julgamento, que afetam os montantes apresenta-

dos de ativos e passivos, assim como os valores 

de receitas, custos e despesas. Os valores reais 

podem diferir daqueles estimados. Substancial-

mente, a utilização de estimativas no balanço foi 

feita quando do provisionamento de contingên-

cias e das provisões para perda estimada no re-

cebimento de crédito e de ajuste a valor presente.
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2017 (R$)2018 (R$)

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Esses ativos estão classificados em recursos próprios e recursos pú-

blicos conforme demonstrado a seguir:

4 - Caixas e bancos

RECURSOS PRÓPRIOS

Caixa 23.217,04 20.569,03

Bancos conta movimento 41.731,68 65.840,61

Total de recursos próprios 64.948,72 86.409,64

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS A 
CONVÊNIOS E SIMILARES

  Bancos conta movimento 14.561,72 141.532,07

 Total de caixa e bancos 79.510,44 227.941,71

2017 (R$)2018 (R$)

Contempla, substancialmente, as aplicações em fundos de investimen-

tos, recibos de depósitos bancários e caderneta de poupança, acresci-

das dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, com remuneração 

atrelada à variação do CDI e conversível em montante conhecido de 

caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

5 - Aplicações financeiras

a) RECURSOS PRÓPRIOS

  Fundos de investimentos 7.125.642,25 3.038.596,45

  Recibo de Depósito Bancário (RDC) 762.706,76 5.918.037,37

  Caderneta de poupança 93.717,41 89.563,86

Total de recursos próprios 7.982.066,42 9.046.197,68

b) RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS A 
CONVÊNIOS E SIMILARES Reclassificado

  Fundos de investimentos 3.134.832,56 3.702.275,67

  Caderneta de poupança 1.070.732,43 10.087.113,76

Total de recursos vinculados 4.205.564,99 13.789.389,43

Total em aplicações financeiras 12.187.631,41 22.835.587,11

j) Demonstração do valor adicionado

Esta demonstração tem por finalidade evidenciar os recursos gera-

dos pela Fump e sua distribuição durante o exercício financeiro.  

         

k) Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as variações ocorridas 

durante o exercício financeiro nas contas ativas e passivas, eviden-

ciando as atividades operacionais, investimentos e financiamentos, 

apuradas pelo método indireto.     
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2017 (R$)2018 (R$)

É constituído de benefí-

cios restituíveis, isentos 

de juros, concedidos a 

ex-estudantes quando da 

sua período acadêmico. O 

montante está deduzido 

dos valores considerados 

incertos de recebimento 

pela constituição de perda 

estimada no recebimento 

de créditos de liquidação 

duvidosa e de ajuste a valor 

presente, de acordo com o 

CPC nº 12, Resolução do 

CFC nº 1151/09, conforme 

segue:

6 - Fundo de empréstimos 
a estudantes CIRCULANTE

Bolsa de Manutenção  9.627.354,12  8.995.819,17 

Bolsa de Psicoterapia  26.753,10  27.103,10 

Bolsa Creche  91.706,54  89.814,22 

Empréstimo para Programa de 
Apoio a Intercâmbio Internacional  2.302,03  2.302,03 

Empréstimo programa de Acesso a 
Material Odontológico Básico  4.454,93  4.454,93 

Empréstimo para Programa Meu 
Primeiro Computador  62.310,66  62.310,66 

Empréstimo para compra de óculos  3.827,92  3.827,92 

Empréstimo para congressos e 
seminários  410,50  410,50 

Empréstimo para Programa de 
Acesso ao Livro  8.717,85  8.717,85 

Empréstimo para cursos  3.947,23  3.947,23 

Empréstimo para Programa de 
Acesso a Material Escolar  1.982,36  1.982,36 

Empréstimo para Programa de 
Assistência a Saúde  3.128,36  3.128,36 

Empréstimo para Amparo Financeiro  3.836,85  3.836,85 

(-) Ajuste a valor presente*  (49.045,45)  (49.975,15)

(-) Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa  (7.085.640,44)  (7.929.490,72)

 2.706.046,56  1.228.189,31 

2017 (R$)2018 (R$)

NÃO CIRCULANTE – REALIZÁVEL A 
LONGO PRAZO

Bolsa de Manutenção  815.092,34  1.695.741,14

Bolsa Creche  -    3.536,35 

(-) Ajuste a valor presente de bolsas e 
empréstimo *  (66.987,48)  (73.515,46)

Soma  748.104,86  1.625.762,03 

*Ajuste calculado com base na variação média do Índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas dos últimos cinco anos, aplicado sobre 
os créditos a vencer em 2019.

* Ajuste calculado com base na variação média do Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas dos últimos cinco anos, aplicado sobre os créditos a 
vencer após os 12 (doze) meses seguintes ao encerramento do exercício de 2019.
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Avaliação a
valor justo (R$)

Saldo em 
31.12.17 (R$)Baixas (R$)Adições (R$)

Saldo em 
31.12.17 (R$)

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Valores a receber de convênios para fazer face 

aos gastos incorridos nos programas de bolsas 

assistenciais, programa de moradia, de alimen-

tação, e outros.

7 - Convênios a receber

2017 (R$)2018 (R$)

Reclassificado

FUNDEP – Termo de 
cooperação  773.069,66  1.094.173,33 

Convênios a receber  1.334.356,91  2.055.094,19 

Outros créditos  239.168,23  523.728,88 

(-) Perda estimada no 
recebimento de créditos  (202.700,09)  (326.003,31)

 2.143.894,71  3.346.993,09

Os investimentos são compostos por imóveis 

destinados à obtenção de renda pela sua loca-

ção e mensurados pelo valor de custo. Também 

compõem os investimentos a cota de partici-

pação em cooperativa de crédito e a cota de 

estacionamento privativo de veículos. Esses in-

8 - Investimentos

vestimentos estão de acordo com a Resolução 

nº 1.178/09, NBC TG 28, do Conselho Federal de 

Contabilidade, e foram submetidos à avaliação 

imobiliária em 22/01/2018.    

      

Nossacoop Sicoob  42.378,83  38.974,90  -    81.353,73  Não avaliado 

S/C Estacionamento São José 
Ltda.  3.500,00  -    -    3.500,00  15.000,00 

Imóveis destinados à 
obtenção de renda  70.000,00  -    -  70.000,00  780.000,00

Subtotal  115.878,83  38.974,90 -  154.853,73  795.000,00 

Depreciação acumulada dos 
imóveis  (48.294,23)  (2.799,96) -  (51.094,19)

Total  67.584,60  36.174,94 -  103.759,54  795.000,00 
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Transferências (R$)

9 - Imobilizado

Saldo em 31.12.18 (R$)Baixas (R$)Adições (R$)Saldo em 31.12.17 (R$)

Terrenos  6.583.800,00  -    -   -  6.583.800,00 

Edificações  17.836.340,29 - -  34.831.478,86  52.667.819,15 

Obras em andamento  28.345.321,13  6.613.030,00 -  (34.958.351,13)  -   

Benfeitorias em imóveis de terceiros  1.836.083,11 - - -  1.836.083,11 

Móveis e utensílios   1.260.411,69  249.929,08 -  126.872,27  1.637.213,04 

Veículos  141.556,35  -    -   -  141.556,35 

Máquinas, equipamentos e instalações  1.369.067,76  1.400,00  (1.464,68) -  1.369.003,08 

Computadores e periféricos  1.254.427,66  41.956,19  (18,93) -  1.296.364,92 

Software  817.779,15  4.778,24  (21.178,24) -  801.379,15 

Soma do imobilizado  59.444.787,14  6.911.093,51  (22.661,85) -  66.333.218,80 

Soma da depreciação e amortização acumulada  (12.788.963,87)  (1.255.312,58)  5.568,05 -  (14.038.708,40)

Soma do valor líquido do imobilizado  46.655.823,27  5.655.780,93  (17.093,80) -  52.294.510,40 
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Para assegurar que a valoração dos ativos não está 

superestimada, foi elaborado estudo em 22/01/2018 

de valor recuperável de ativos em atendimento à NBC 

TG 01 (R3). Os estudos, que tiveram por base laudo 

de avaliação de empresa imobiliária, apontam que os 

valores justos dos imóveis são estimados em R$ 84,8 

milhões, sem a incorporação da obra da Moradia Ouro 

Universitária Preto III. Portanto, os itens terrenos e edi-

ficações estão muito acima do apresentado no balan-

ço de 31 de dezembro de 2018, não existindo qualquer 

necessidade de constituição de provisão quanto à per-

da de valor em relação ao valor recuperável desses 

ativos.

10 - Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais

2017 (R$)2018 (R$)

Provisão para férias e 1/3 de férias e
saldo de proventos a pagar  972.179,01  1.409.090,50 

FGTS  49.079,96  96.059,01 

INSS  48.972,13  89.980,43 

Empréstimos consignados de funcionários  3.081,31  -   

Imposto de renda retido na fonte  23.712,57  58.162,26 

PIS sobre folha de pagamento  9.492,72  16.721,34 

ISSQN  9.193,46  26.371,04 

CSLL, Cofins e PIS retido s/ serviços prestados  1.354,62  1.048,71 

ICMS  954,88  3.616,38 

Contribuições e mensalidades sindicais  559,29  709,92 

 1.118.579,95  1.701.759,59 
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Sob essa rubrica estão demonstrados os saldos 

referentes aos repasses de convênios a efetuar 

ainda não aplicados. Os saldos a aplicar em 31 

de dezembro de 2018 e na mesma data de 2017 

estão representados pelos seguintes convênios:

11 - Repasses de convênios e similares a 
realizar

2017 (R$)2018 (R$)

SALDO DE REPASSES

Termo de Colaboração - UFMG - nº 879527/18- (Pnaes/assistência 
complementar e moradia) (i)  2.036.244,77  -   

Conv. UFMG – nº 782345/2013 (Pnaes/assistência moradia) (ii)  694.416,39  825.335,91 

Conv. UFMG – nº 775390/2012 (Pnaes/assistência alimentar/
subsídio) (iii)  607.831,42  670.413,25 

Conv. UFMG – nº 748697/2010 (Bolsa de Formação Profissional 
Complementar)  3.967,76  550.628,75 

Conv. UFMG nº 773983/2012 (Bolsa de Formação Profissional 
Complementar/Hospital das Clínicas)  12.399,74  197.026,20 

Conv. UFMG – nº 775405/2012 (Cruz Vermelha/Hospital das 
Clínicas)  32.316,59  63.525,63 

Conv. UFMG – nº 782396/2013 (Médicos Plantonistas do Hospital 
das Clínicas)  47.197,56  104.161,46 

Conv. UFMG – nº 782809/2013 (Cruz Vermelha)  216.782,75  283.577,25 

Conv. UFMG – nº 789600/2013 (Coltec)  75.902,78  59.856,24 

Conv. UFMG – nº 812795/2014 (Teatro Universitário)  4.395,77  88.248,50 

Conv. UFMG – nº 816175/2015 (Pnaes/assistência complementar)  37.973,68  4.417.660,39 

Conv. UFMG – nº 817115/2015 (Pnaes/construção da 2ª etapa do 
terceiro módulo da moradia universitária em Belo Horizonte)  -    5.870.703,13 

Conv. UFMG – nº 819166/2015 (NAI - Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão)  447.894,86  631.463,66 

Termo de Colaboração - UFMG - nº 826677/16 - (Moradia 
Intercambistas)  2.802,64  168.321,13 

Total do saldo de repasses (valores em conta bancária)  4.220.126,71  13.930.921,50 

(i) O Termo de Colaboração é a conjugação de esforços para a realização da Política de Assistência Estudantil aos discentes de graduação pre-
sencial da UFMG, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
(ii) O convênio tem por objetivo a conjugação de esforços para realização de ações socioassistenciais desenvolvidas pela Fump no âmbito 
do Programa Permanente de Moradia Universitária da UFMG, ao estudante carente da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, com 
vaga no citado programa.
(iii) Conjugação de esforços para viabilizar através da Fump, da assistência alimentar ao estudante com vulnerabilidade socioeconômica da 
UFMG, por meio de oferecimento de refeições nos Restaurantes Universitários Setorial I e II (Campus Pampulha), Campus Saúde, Faculdade 
de Direito, localizados em Belo Horizonte/MG e Instituto de Ciências Agrárias de Montes Claros/MG.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Estão registrados os gastos realizados, dedu-

zidos das respectivas depreciações, referen-

tes à construção do terceiro complexo de Mo-

radia Universitária no bairro Ouro Preto, em 

Belo Horizonte, com recursos dos convênios nº 

759912/2011 (1ª etapa) e nº 817115/2015 (2ª etapa).

A realização das receitas ocorre à medida do re-

conhecimento das despesas de depreciação do 

ativo construído a partir de 2018 com os recur-

sos dos convênios relacionados.

12 - Receitas de convênios a realizar 2017 (R$)2018 (R$)

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Convênio nº 759912/2011 (1ª etapa)  10.461.429,84  10.531.060,87 

Depreciação acumulada do convênio nº 759912/2011 (1ª etapa)  (59.281,43)  -   

Convênio nº 817115/2015 (2ª etapa)  19.892.717,48  15.074.574,27 

Depreciação acumulada do convênio nº 817115/2015 (2ª etapa)  (112.725,40)  -   

Total do realizável a longo prazo  30.182.140,49  25.605.635,14 
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A Fundação é parte envolvida em processos tri-

butários, cujas discussões se encontram em an-

damento nas esferas administrativas e judiciais.

O risco de perda associado a cada processo é 

estimado periodicamente pelo Conselho Diretor 

da Fump, que considera a opinião de seus as-

sessores jurídicos.

Para os processos relacionados abaixo, não fo-

ram efetuadas quaisquer provisões, visto que a 

expectativa aponta indefinições pelos assesso-

res jurídicos com perda possível.

a) Indeferimento do Certificado de Entidade Be-

neficente de Assistência Social (Cebas):

A Fump goza de benefícios fiscais, desde que 

atendidas determinadas exigências legais. Os 

impostos devem atender aos dispositivos do 

Artigo nº 14, do Código Tributário Nacional, e 

13 - Contingências

das contribuições previdenciárias relacionadas 

à concessão de projetos de assistência social 

com previsão de gratuidade destinada ao pú-

blico-alvo, conforme a Lei nº 12.101/2009. Essa 

isenção deve ser convalidada atualmente pelo 

Ministério da Cidadania, antigo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), com 

o Certificado de Entidade Beneficente de Assis-

tência Social (Cebas).

Após a última certificação que convalidou as 

isenções previdenciárias até 2009, foram pro-

tocolados três processos, 2009, 2012 e 2015 no 

MDSA, hoje Ministério da Cidadania, que apre-

sentam os status: 

Processo de 2009, período de 2010 a 2012, nº 

71000.115860/2009-31, após encaminhado ao 

MEC foi indeferido e com status de arquivado 

no Ministério da Cidadania;

Processo de 2012, período de 2016 a 2018, nº 

71000.063784/2012-77, foi encaminhado ao MEC 

pelo MDSA e após interpostos recursos de com-

petência para julgamento foi devolvido para o 

Ministério da Cidadania em 21/12/2018 e está 

em análise técnica do recurso.

Processo de 2015,  nº 71000.063784/2012-77, pe-

ríodo de 2016 a 2018, apresenta status de “arqui-

vamento”. 

Diante das indefinições da certificação do Cebas, 

a Diretoria da Fundação contratou um escritório 

de advocacia especializado na legislação previ-

denciária, que requereu a imunidade tributária 

da Fump para suprir as incertezas da certifica-

ção de filantropia. Conforme orientação dos 

assessores jurídicos não foi realizado o reque-

rimento do Cebas em 2018 para o triênio 2019 

a 2021.
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b) Ação popular de anulação do Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (Ce-

bas), relativos aos últimos três triênios findos 

em 31/12/2009

Em 21/09/2011, a Fump foi citada pelo Poder Ju-

diciário Federal a responder uma ação popular, 

processo nº 30524-75.2011.4.01.3800, com objeti-

vo de anular os efeitos produzidos pelo Artigo nº 

37, da Medida Provisória nº 446/2008, que con-

validou o Cebas dos últimos três triênios que 

findaram em 31 de dezembro de 2009. O valor 

inicial da ação é de R$ 12.600.000,00. Conforme 

informação da Assessoria Jurídica da Fump, o 

entendimento é de que o cancelamento desses 

benefícios é remoto, pois a decisão de segundo 

grau do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, em 28/01/2018, confirmou a improce-

dência da ação no primeiro grau.

Também nesse processo, conforme informação 

da Assessoria Jurídica da Fump, no desfecho 

da Ação Popular favorável à Fundação não foi 

constituída provisão contábil para esse fim, de 

acordo com o item 14 da NBC TG 25 (R2), visto 

que a provisão deve ser estabelecida quando o 

risco for provável, ou seja, comprovável.

c) Ações de cobrança

Constam no polo ativo diversas ações de co-

brança movidas pela Fump com objetivo de re-

ceber os benefícios restituíveis concedidos a ex-

-estudantes na época da graduação. A posição 

atual desses processos ativos monta a quantia 

de R$ 6.272.825,53 em ações ajuizadas com o 

risco de perda classificado como remota. O jul-

gamento positivo de recebimento tem contribu-

ído para a manutenção de restituição das bolsas.

a) Patrimônio Social

O Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2018 

é de R$ 29.760.762,55 (em 2017 R$ 29.017.858,53), 

sendo vedada, na forma do estatuto da Funda-

ção e da legislação vigente, sua distribuição sob 

qualquer forma.

14 - Patrimônio líquido

b) Reserva de Reavaliação

Reflete o efeito da “mais valia” apurada no 

exercício de 1995  em reavaliações de bens con-

duzidas por empresas especializadas ao líquido 

das amortizações acumuladas.

A realização da reserva de reavaliação, por de-

preciação ou baixa, é apropriada diretamente 

no Patrimônio Social com contrapartida na ru-

brica de “Superávit acumulado”.

c) Superávit Acumulado

O Conselho Diretor da Fundação, na forma do dis-

posto na ITG 2002, incorporou em 31/12/2018 o valor 

do superávit de R$ 649.828,27, bem como o valor de 

realização da reserva de reavaliação, no montante de 

R$ 93.075,75 (em 2017 – R$ 238.728,94), à conta de 

“Patrimônio Social” no patrimônio líquido.

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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2017 (R$)Baixas (R$)ObjetoConcedente 2018 (R$)

Os recursos públicos foram aplicados 

de acordo com o plano de trabalho e 

conforme o termo de convênio/colabo-

ração. Os repasses desses recursos são 

as principais fontes de financiamentos 

dos programas sociais desenvolvidos 

pela Instituição. Os registros contábeis 

foram evidenciados em contas específi-

cas de resultado, sumarizados a seguir:

15 - Receitas de convênios e 
similares

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Bolsa de Formação Profissional 
Complementar 2.531.326,98  2.423.776,12 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Subsídio para Médicos Plantonistas do 
Hospital das Clínicas 224.893,78  228.953,31 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Hospedagem de Intercambistas 310.200,00  307.546,07 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes) e EBAP 33.926.603,79  31.639.033,70 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Alimentação no Centro Pedagógico 534.365,64  520.377,44 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Subsídio alimentação a menores da 
Cruz Vermelha 117.031,49  151.115,57 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Assistência aos estudantes do Coltec 583.958,62  622.792,49 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Programa Saúde do Estudante 0,00  (906,51)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Assistência aos estudantes do Teatro 
Universitário 118.400,00  135.800,00 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Acessibilidade e Inclusão 282.153,63  120.515,68 

Totais 38.628.933,93  36.149.003,87 



152

Nesta conta estão os valores apropriados como 

despesas operacionais: contas de pessoal contra-

tado e terceirizado, despesas gerais e administra-

tivas e despesas financeiras transferidas para as 

contas de despesas de convênios. O demonstra-

tivo a seguir aponta respectivamente os valores:

16 - Conta retificadora de despesas

2017 (R$)2018 (R$)

Subsídio Moradia
(nota 18-b)  3.659.840,08 2.958.125,99

Despesas gerais e 
administrativas fixado 
no convênio moradia 

intercambistas

310.200,00 307.546,07

3.970.040,08 3.265.672,06

A prática da Fump é manter cobertura de seguros 

para os bens do imobilizado, tais como veículos, 

edificações de Moradias Universitárias, salas e 

andares do Edifício Acaiaca e sede na Região da 

Pampulha, em Belo Horizonte. Os valores foram 

calculados em montantes considerados suficien-

tes para cobrir eventuais sinistros, levando-se em 

consideração a sua atividade operacional.

A cobertura máxima em 31 de dezembro de 2018 

é de R$ 40,7 milhões e atende às seguintes ocor-

rências: incêndio, raio, explosão, tumulto, greves, 

vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, que-

da de aeronave, danos elétricos, roubo ou furto 

qualificado, e responsabilidade civil pelos imó-

veis. Os veículos serão indenizados integralmen-

te pela avaliação da Tabela Fipe.

17 - Seguros

A Fump, para usufruir da isenção da contribuição 

patronal para o INSS, está sujeita a demonstrar 

os serviços sociais desenvolvidos de acordo com 

a Lei 12.101/2009.

Os registros contábeis, procedidos em contas de 

resultado e outros controles extras contábeis, in-

dicam o atendimento ao conjunto das determina-

ções legais.

Os gastos com gratuidades são representados 

também por despesas incorridas na prestação de 

serviços, principalmente a estudantes de baixa 

condição socioeconômica. Tais gastos são com-

postos nas datas dos balanços, conforme de-

monstrado a seguir:

18 - Demonstração das gratuidades recebidas

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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2017 (R$)2018 (R$)

Financiamento com recursos 
próprios

Despesas de pessoal do 
Programa Jovem Aprendiz*  152.991,08  167.835,00 

Despesas com pessoal 
ligado à assistência social  (19.605,79)  91.385,75 

Bolsa de Manutenção 
Bernardo Álvares  -    90.600,00 

Bolsa Apadrinhamento  58.800,00  34.800,00 

Bolsa de Acesso ao Livro 
Bernardo Álvares  -    18.000,00 

Bolsa Kit Coltec  -    54.900,00 

Programa de Assistência à 
Saúde  160,06  65,00 

Apoio a Projetos Culturais  3.600,00  -   

Programa de Convivência 
nas Moradias Universitárias  12.993,45  6.885,25 

Doações de Instrumentais 
Odontológicos  10.044,95  -   

Totais**  218.983,75  464.471,00 

a) Despesas filantrópicas:

*Valor das despesas com a folha de pagamento do Programa de Inclusão Produtiva na Modalidade Promoção do Adolescente Aprendiz e Jovem Trabalhador, financiado com recursos da contribuição voluntária ao Fundo 
de Bolsas e receitas de aplicações financeiras (contas de resultado) 
**As aplicações de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) estão instituídas pela portaria normativa nº 39/2007, do Ministério da Educação, e Decreto nº 7.234/2010, executados através de 
convênios com a UFMG. Adicionalmente a Fundação aplica recursos próprios. O número total de estudantes atendidos corresponde a 8.989 (em 2018) e 9.367 (em 2017).

2017 (R$)2018 (R$)

Financiamento com recursos do Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (Pnaes)

Despesas com pessoal ligado à assistência social  2.638.000,90  2.409.896,07 

Aquisição de serviços e bolsas estágio  -    17.063,44 

Aquisição de material de consumo, bens 
permanentes de convênios e demais despesas 

administrativas
 1.818.358,52  1.527.855,53 

Bolsa Auxílio Moradia  4.903.000,00  4.733.500,00 

Bolsa Auxílio Transporte  4.003.230,00  4.436.685,00 

Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar  189.000,00  209.800,00 

Bolsa de Manutenção Baeta Vianna  7.680.400,00  7.616.560,00 

Bolsa Auxílio Óculos  66.123,90  60.226,40 

Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel  1.685.340,00  1.491.960,00 

Bolsa Auxílio Moradia Maternidade  9.600,00  15.200,00 

Programa de Assistência à Saúde  52.213,91  45.474,05 

b) Custos de convênios:



154

2017 (R$)2018 (R$)

Subsídio Alimentação  4.622.689,65  4.569.587,22 

Subsídio Moradia (nota 16)  3.659.840,08  2.958.125,99 

Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico  2.405.200,00  1.513.900,00 

Programa de Convivência nas Moradias 
Universitárias  21.600,00  33.200,00 

Depreciação do Convênio nº 759912/2011 (1ª fase) – 
Moradia Universitária Ouro Preto III  59.281,43  -   

Depreciação do Convênio nº 817115/2015 (2ª fase) – 
Moradia Universitária Ouro Preto III  112.725,40  -   

Subtotal**  33.926.603,79  31.639.033,70 

Convênio alimentação no Centro Pedagógico  534.365,64  520.377,44 

Subtotal  34.460.969,43  32.159.411,14 

Convênios com órgãos diversos  4.050.933,01  3.838.477,16 

Convênio UFMG / Cruz Vermelha  117.031,49  151.115,57 

Total  38.628.933,93  36.149.003,87 

c) Isenções previdenciárias usufruídas:

2017 (R$)2018 (R$)

INSS Patronal   2.174.001,25  2.517.593,58 

Cofins  80.889,18  84.130,78 

Total isenções (Artigo 31, Lei 
12.101, 27 de novembro de 2009) 2.254.890,43  2.601.724,36 

Estão registrados pelo valor total de cada instrumen-

to jurídico, em conta de compensação, os convênios e 

termos de colaboração que visam a mútua cooperação 

entre a Fump e a UFMG com a finalidade principal de 

prestar assistência aos estudantes. A posição desses 

convênios em 31/12/2018, de vigência entre agosto de 

2010 a dezembro de 2023, totaliza o montante de R$ 

156.084.674,20, sendo que o valor de R$ 45.544.869,92 

é o saldo de 2017. Esses valores são constituídos do 

valor total do termo de convênio ou colaboração dedu-

zido dos repasses realizados.

19 - Convênios e instrumentos similares

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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Orçamento 2018 - Revisado x Realizado
Demonstrações Financeiras
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ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

1 - Apresentação da execução orçamentária

O orçamento realizado pela Fump em 2018 apresenta 

os itens de despesa e receita, de acordo com a execu-

ção e acompanhamento orçamentário, sempre com-

parando o valor do orçamento revisado com o orça-

mento realizado. Esse orçamento realizado demonstra 

a origem e a aplicação dos recursos financeiros com 

investimentos na assistência estudantil na Universida-

de Federal de Minas Gerais (UFMG), de acordo com a 

oferta de programas desenvolvidos e executados pela 

Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump), em 

conformidade com a demanda dos estudantes assisti-

dos e recursos financeiros propostos.

A principal fonte de financiamento da Fundação pro-

veio do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes). Esse recurso custeou a assistência dos estu-

dantes em vulnerabilidade social dos cursos de gradu-

ação presencial, de acordo com a Portaria nº 139/07, de 

12/12/07, do Ministério da Educação (MEC) e o Decreto 

Federal nº 7.234/10.

A execução deste orçamento contemplou a permanên-

cia do não reajuste dos preços dos Programas de Ali-

mentação e Moradia Universitária.

2 - Origem e aplicação dos recursos

Os recursos próprios da Fump foram origi-

nários das seguintes fontes: receitas das res-

tituições de benefícios, doações vinculadas a 

programas específicos, taxa de ocupação das 

Moradias Universitárias, receita dos caixas 

dos Restaurantes Universitários (RUs) e apli-

cações financeiras.

A Fundação também atuou com recursos 

originários dos seguintes convênios: con-

vênio 748697/2010 BPFC/UFMG; convênio 

773983/2012 BFPC/HC; convênio 775405/2012 

Cruz Vermelha HC; convênio 775390/2012 Res-

taurante Alimentação; convênio 782345/2013 

Moradia Universitária; convênio 782396/2013 

Médicos Plantonistas HC; convênio 

782809/2013 Cruz Vermelha UFMG; convênio 

789600/2013 Coltec; convênio 812759/2014 Tea-

tro Universitário; convênio 816175/2015 Assis-

tência; convênio 817115/2015 MOP III; convênio 

819166/2015 Núcleo de Acessibilidade e Inclu-

são (NAI); Termo de Colaboração 826677/2016 

Moradia Intercambista DRI/UFMG.

Esses convênios tiveram prorrogação de pra-

zo com término de até de março de 2019, a 

critério da UFMG, exceto os termo do Teatro 

Universitário, Programas Complementares e 

Moradia Universitária, que foram reformula-

dos e tiveram sua vigência reestabelecida a 

partir de  1º de dezembro de 2018. Suas exe-

cuções futuras dependerão de confirmação de 

limites orçamentários da UFMG.

Este orçamento teve como base as aplicações 

de recursos nas imobilizações (bens patrimo-

niáveis), os programas sociais e as despesas 

operacionais. Os resultados apurados basea-

ram-se no regime de competência, princípio 

contábil que determina que as receitas e as 

despesas devem ser incluídas no período em 

que foram geradas, sempre simultaneamente 

que se correlacionarem, independentemente 

de recebimento ou pagamento.
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3 - Orçamento dos programas que 
demandam recursos Pnaes (convênios 
UFMG)

3.1 - ALIMENTAÇÃO

O custo de produção das refeições e a receita 

para 2018 foram obtidos com a produção de 

1.730.570 refeições ao longo do ano. A refe-

rência normativa é a Resolução nº 13/2016 do 

Conselho Universitário da UFMG, com base no 

Custo de Referência no valor de R$ 5,60.

Para que fosse alcançado o equilíbrio financei-

ro e manutenção do Custo de Referência no va-

lor de R$ 5,60 foram efetuados ajustes no custo 

dos itens de despesa e receita. A reforma no 

Restaurante campus Saúde foi custeada com 

recursos próprios e os serviços e materiais 

utilizados não compuseram o cálculo do cus-

to para fins de subsídios do convênio Pnaes e 

outros.

O quadro seguinte demonstra os custos men-

sais dividido pelo número total de refeições 

servidas, resultando nos custo médios men-

sais:

Janeiro 511.073,88 38.925 13,13

Fevereiro 418.655,49 43.823 9,55

Março 974.074,61 188.263 5,17

Abril 937.589,32 198.263 4,73

Maio 997.866,73 179.257 5,57

Junho 861.472,79 177.333 4,86

Julho 715.922,05 75.845 9,44

Agosto 840.945,80 197.517 4,26

Setembro 1.033.490,69 195.327 5,29

Outubro 1.056.040,04 204.990 5,15

Novembro 930.755,32 163.853 5,68

Dezembro 708.812,55 67.174 10,55

Soma 9.986.699,27 1.730.570

Custo mensal das refeições -
almoço e jantar (R$)

Nº de refeições, exceto 
funcionários dos RUsMeses Custo médio mensal
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(B-A)BA

Público
Preço
(R$)

Nº de
refeições

%
refeição

Subsídio do Pnaes 
graduação R$

Preço
(R$)

Nº de
refeições

%
refeição

Subsídio do Pnaes 
graduação R$

%
subsídio Variação

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

O quadro abaixo demonstra o quantitativo das 1.599.328 refeições servidas para os estudantes do ensino médio e superior. O quantitativo de 171.213 

refeições restantes refere-se aos demais usuários (funcionários, servidores, visitantes, obras e eventos). Esses quantitativos foram afetados pela greve 

dos caminhoneiros ocorrida entre maio e junho de 2018, provocando a redução de 153.430 refeições, em comparação com a estimativa inicial total de 

1.617.111 refeições.

Nível I 0,00 513.229 37 2.874.082,40 0,00 520.628 37 2.982.300,92 65 108.218,52

Nível II 1,00 96.599 7 444.355,40 1,00 93.798 7 433.944,21 9 -10.411,19

Nível III 1,00 155.059 11 713.271,40 1,00 147.141 10 678.720,48 15 -34.550,92

Nível IV - A 2,00 30.477 2 109.717,20 2,00 21.118 1 76.445,40 2 -33.271,80

Nível IV - B 2,90 71.455 5 192.928,50 2,90 57.992 4 148.231,62 3 -44.696,88

Estudante sem
classificação Fump 5,60 445.796 32 0,00 5,60 495.949 35 0,00 0 0,00

Café da manhã - 
Níveis I, II e III - 83.754 6 116.418,06 - 86.506 6 142.107,31 3 25.689,25

Soma do almoço, 
jantar e café da 

manhã 
- 1.396.369 100 4.450.772,96 - 1.423.132 100 4.461.749,94 97 10.976,98

Despesas
operacionais* - - - 122.916,84 - - - 122.916,84 3 0,00

Soma do Pnaes
graduação - - - 4.573.689,80 - - - 4.584.666,78 100 10.976,98

* Rateio de despesas da sede da Fump: pessoal tecnico-administrativo, serviços advocatícios, água, energia elétrica, manutenção de equipamentos e sistemas de informação, manutenção da instalação predial, limpeza, 
vigilância, material de escritório, suprimentos de informática e etc.

ORÇAMENTO REVISADO 2018 ORÇAMENTO REALIZADO 2018
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(B-A)BA

Público
Preço
(R$)

Nº de
refeições

%
refeição

Subsídio do ensino 
médio e outras fontes R$

Preço
(R$)

Nº de
refeições

%
refeição

Subsídio do ensino
médio e outras fontes R$

%
subsídio Variação

Nível I 0,00 36.663 17 205.312,80 0,00 16.569 9 99.478,74 62 -105.834,06

Nível II 1,00 13.953 6 64.183,80 1,00 6.709 4 33.953,31 21 -30.230,49

Nível III 1,00 11.244 5 51.722,40 1,00 4.977 3 23.667,38 15 -28.055,02

Estudante sem
classificação Fump 5,60 154.780 70 0,00 5,60 145.591 83 - 0 0,00

Café da manhã - 
Níveis I, II e III - 4.102 2 5.701,78 - 2.350 1 3.840,28 2 -1.861,50

Soma do ensino 
médio e outras 

fontes de recursos 
para a pós-gradução

- 220.742 100 326.920,78 - 176.196 100 160.939,71 100 -165.981,07

Total de refeições 
subsidiadas - 1.617.111 - 4.900.610,58 - 1.599.328 - 4.745.606,49 - -155.004,09

ORÇAMENTO REVISADO 2018 ORÇAMENTO REALIZADO 2018
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Variação (orçamento revisado 2018 - 
orçamento realizado 2018 )

Restaurantes Universitários
(Saúde, Pampulha e ICA)

Orçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

O quadro a seguir demonstra sumariamente todos os custos de todas as unidades de Restaurantes Universitários de Belo Horizonte e Montes Claros/MG, 

exceto o custo de água, energia elétrica e depreciação dos bens móveis e imóveis, conforme disposto em norma.

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS 11.375.637,00 10.959.917,62 415.719,38

Imobilizado (patrimônio) 3.192,00 4.680,63 -1.488,63

Custo da alimentação em geral 10.953.311,00 10.420.871,35 532.439,65

Custo da alimentação do Centro Pedagógico 419.134,00 534.365,64 -115.231,64

RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS 11.046.870,00 10.730.528,29 316.341,71

Recursos não conveniados (valor pago no 
caixa 

por estudantes)
4.079.740,00 4.049.600,80 30.139,20

Recursos não conveniados (valor pago no 
caixa 

por demais usuários)
1.285.519,00 1.059.030,09 226.488,91

Recursos do convênio de alimentação para 
menores da Cruz Vermelha 147.965,00 117.031,49 30.933,51

Recursos do convênio de alimentação para 
estudantes com classificação na Fump 4.900.611,00 4.745.606,49 155.004,51

Recursos do convênio de alimentação para o 
Centro Pedagógico 419.134,00 534.365,64 -115.231,64

Recursos do convênio de alimentação para 
Médicos Plantonistas do HC 213.901,00 224.893,78 -10.992,78

DÉFICIT DOS RESTAURANTES 
UNIVERSITÁRIOS* -328.767,00 -229.389,33 -99.377,67

*O déficit dos Restaurantes Universitários foi devido a reforma do RU campus Saúde, financiada com recursos próprios da Fump. 
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Custo médio mensalMeses Nº de vagas ocupadasCusto mensal das vagas
3.2 - MORADIAS UNIVERSITÁRIAS

O item “Moradias Universitárias” teve o Custo 

de Referência calculado de acordo com a Reso-

lução nº 14/2016 do Conselho Universitário da 

UFMG. Para 2018 foi mantido o custo de refe-

rência de R$ 299,94.

A tabela seguinte demonstra a base de apura-

ção dos custos mês a mês em comparação ao 

número de vagas ocupadas.

Janeiro 265.422,92 728 364,59

Fevereiro 201.919,54 720 280,44

Março 317.160,03 703 451,15

Abril 279.226,91 722 386,74

Maio 260.580,97 715 364,45

Junho 289.150,14 727 397,73

Julho 272.688,37 725 376,12

Agosto 266.150,65 719 370,17

Setembro 292.786,91 728 402,18

Outubro 328.196,75 728 450,82

Novembro 343.654,00 876 392,30

Dezembro 505.163,63 909 555,74

Soma 3.622.100,82 9.000
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Orçamento realizado - 2018Orçamento revisado - 2018

Público
Preço (R$)
em vigor

Nº de vagas Subsídio Pnaes (R$) Preço (R$)
em vigor

Nº médio mensal de 
vagas ocupadas

% vagas
ocupadas

Subsídio Pnaes (R$) % valor
subsídio

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

A tabela a seguir mostra a distribuição de vagas por usuários e valores aplicados com recursos do Pnaes.

Nível I - 621 3.172.917,26 - 617 84 2.986.528,37 70

Nível II 50,00 41 184.884,07 50,00 41 6 172.351,06 4

Nível III 75,00 28 117.862,29 75,00 29 4 113.875,39 3

Estudante sem classificação 
na Fump 299,94 0 0,00 299,94 0 0 0,00 0

Soma 690 3.475.663,62 687 93 3.272.754,82 77

Diaristas 449,91 0 449,91 0 0 - 0

Diaristas DRI 517,00 50 517,00 50 7 - 0

Soma - 740  R$ 3.475.663,62 - 737 100 3.272.754,82 77

Transporte da Moradia/
Campus UFMG e ICA - - 416.355,00 - - - 387.085,26 9

Projeto de convivência - - 30.400,00 - - - 21.600,00 1

Bens permanentes - - 237.664,00 - - - 207.189,00 5

Despesas operacionais * - - 352.272,00 - - - 352.246,32 8

Total do Pnaes para moradia - - 4.512.354,62 - - - 4.240.875,40 100

*Rateio de despesas da sede da Fump: pessoal tecnico-administrativo, serviços advocatícios, água, energia elétrica, manutenção de equipamentos e sistemas de informação, manutenção da instalação predial, limpeza, 
vigilância,  material de escritório, suprimentos de informática e etc.

CUSTO DE REFERÊNCIA (CR): R$ 299,94 
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O quadro a seguir demonstra todas as 

despesas com aquisição de patrimônio 

(móveis, utensílios, máquinas e equipa-

mentos), os custos de pessoal da mora-

dia, manutenção predial, limpeza, mate-

riais administrativos, água e energia.

As fontes de financiamento do progra-

ma foram a coparticipação dos estu-

dantes, o subsídio Pnaes, o subsídio do 

Termo de Colaboração 826677/2016 Mo-

radia Intercambista DRI/UFMG e recur-

sos próprios.

Variação (orçamento revisado 2018
- orçamento realizado 2018 )

Moradias Universitárias Orçamento realizado
2018 (R$)

Orçamento revisado
2018 (R$)

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS 4.828.923,00 5.112.551,06 -283.628,06

Imobilizado (patrimônio) 11.300,00 370.069,90 -358.769,90

Custo da Moradia 4.817.623,00 4.742.481,16 75.141,84

RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS 4.872.355,00 4.699.439,17 172.915,83

Recursos da coparticipação dos estudantes 49.800,00 148.363,77 -98.563,77

Recursos do convênio Intercambistas 310.200,00 310.200,00 0,00

Recursos do convênio Pnaes 4.512.355,00 4.240.875,40 271.479,60

SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS MORADIAS 
UNIVERSITÁRIAS* 43.432,00 -413.111,89 456.543,89

*O déficit foi ocasionado pela aquisição de mobiliário para a ocupação da Moradia Ouro Preto III, adquiridos com recursos próprios.

3.2.1 - CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA 

OURO PRETO III

Neste subitem são apresentadas as receitas e 

despesas destinadas à obra da segunda fase do 

terceiro complexo de Moradia Universitária no 

bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, realiza-

da por meio do convênio nº 817115/2015. Serão 

apresentadas a revisão e a realização dos valo-

res devido à prorrogação de ofício para finaliza-

ção da obra até 31/07/2018.

Por se tratar de um projeto de construção os 

gastos foram incorporados ao patrimônio da 

Fump, mas este subitem não está adicionado no 

resumo geral que será apresentado ao final des-

te orçamento. A fonte de financiamento da obra 

advém, além do Pnaes, de recursos próprios de 

saldo de caixa e da venda de imóveis, como as 

salas do Edifício Caxias, no centro de Belo Ho-

rizonte, e apartamentos em outros bairros da 

capital. A aplicação dos recursos da venda de 

imóveis foi autorizada pelo Ministério Público 

Estadual, com acompanhamento sistemático da 

Promotoria e Tutela de Fundações.

A demonstração a seguir apresenta os saldos de 

recursos próprios e convênios no início do exer-

cício, a movimentação de aplicação, repasses, 

devoluções e ajustes dos recursos, e ao fim, os 

saldos finais de recursos próprios e convênios.
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ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

Variação (orçamento revisado 2018 - orçamento 
realizado 2018 )

Construção da
Moradia Universitária Ouro Preto III Orçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

Saldo financeiro (recursos próprios)
no início de 2018  1.247.432,00  1.247.432,30  -0,30 

Saldo financeiro recursos de convênio)
no início de 2018  5.015.985,00  5.015.985,29  -0,29 

Saldo financeiro no início de 2018  6.263.417,00  6.263.417,59  -0,59 

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS  6.263.417,00  6.556.301,12  -292.884,12 

Gastos com a construção (recursos próprios)  1.247.432,00  1.738.157,91  -490.725,91 

Gastos com a construção
(recursos do convênio)  5.015.985,00  4.818.143,21  (-197.841,79)

RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS -  314.791,13  -314.791,13 

Rendimentos bancários e ajustes de 
exercícios anteriores do Pnaes -  (68.022,60)  (-68.022,60)

Devolução de recursos do Pnaes
(prestação de contas do convênio) -  (129.819,48)  (-129.819,48)

Rendimentos bancários de
recursos próprios do exercício -  31.489,82  -31.489,82 

Complementação de saldo bancário
de recurso próprio -  481.143,39  -481.143,39 

Saldo financeiro (recursos próprios conta no 
Banco do Brasil 10.669-0 - venda de imóveis) 

no fim de 2018
-  21.907,60  -21.907,60 

Saldo financeiro (recursos de convênio)
no fim de2018 -  -    -   

Saldo financeiro de 2018  -  21.907,60  -21.907,60 
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3.3 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES

Para os programas complementares de assistên-

cia estudantil foram utilizados recursos próprios, 

oriundos de doações de pessoas físicas e recursos 

de convênios com a UFMG. A proposta de aplica-

ção de recursos foi estimada a partir da demanda 

pelos programas de assistência, ficando condicio-

nada à disponibilidade financeira. 

- Recursos de convênios: Bolsa Auxílio Moradia; 

Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar; Bolsa Auxí-

lio Transporte; Bolsa de Manutenção Baeta Vianna; 

Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel; Bol-

sa Auxílio Moradia Maternidade; Bolsa de Acesso 

a Material Acadêmico; Bolsa de Formação Profis-

sional Complementar (BFPC) da UFMG e Hospital 

das Clínicas (HC); Bolsa Kit Coltec; Bolsa Material 

Acadêmico e Transporte TU; Bolsa semestral para 

participação em eventos TU; Bolsa Auxílio Mora-

dia TU; Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI); 

Programa de Assisência à Saúde.

O quadro apresenta as despesas e receitas de for-

ma a demonstrar que todo o valor de financiamen-

to foi integralmente aplicado nos programas:

Variação (orçamento re-
visado 2018 - orçamento 

realizado 2018 )
Programas complementares

Orçamento
realizado
2018 (R$)

Orçamento
revisado
2018 (R$)

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS 29.215.179,00 28.267.322,49 947.856,51

Programas (recursos próprios e doações)* 608.136,00 52.999,22 555.136,78

Programas (recursos do Pnaes)** 24.467.963,00 24.698.484,04 -230.521,04

Bolsa de Formação Profissional Complementar (BFPC) UFMG 
e HC 2.858.675,00 2.453.964,82 404.710,18

Assistência Coltec (bolsas e folha de pagamento) 744.583,00 559.554,46 185.028,54

Bolsas do Teatro Universitário (TU) 127.600,00 118.400,00 9.200,00

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 300.000,00 275.698,03 24.301,97

Despesas operacionais (convênio BFPC, Coltec e NAI) 108.222,00 108.221,92 0,08

RECEITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES 29.215.179,00 28.267.322,49 947.856,51

Restituição de benefícios de ex-estudantes 400,00 0,00 400,00

Doações e outras 607.736,00 52.999,22 554.736,78

Convênios UFMG e UFMG HC/BFPC 2.936.038,00 2.531.326,98 404.711,02

Convênio UFMG/Pnaes ** 24.467.963,00 24.698.484,04 -230.521,04

Convênio Coltec 768.987,00 583.958,62 185.028,38

Convênio Teatro Universitário 127.600,00 118.400,00 9.200,00

Convênio Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 306.455,00 282.153,63 24.301,37

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00
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Nº de bolsistas (média)

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

Tipo de bolsa 2018 Revisado 2018 Realizado Valor (R$) Periodicidade
Orçamento revisado 
2018 (R$) - Valor total

Orçamento realizado 
2018 (R$) - Valor total

Variação do orçamento revisado 2018 - 
orçamento realizado 2018

Apadrinhamento 6,42 12,25 400 Mensal 30.800,00 58.800,00 -28.000,00

Material odontológico e 
médico - - - Anual 400,00 160,06 239,94

Programas culturais - - - Anual 0,00 3.600,00 -3.600,00

Acesso Material Acadêmico 808 (2 edições) 0 357,14 Semestral 576.936,00 0,00 576.936,00

Doações de instrumental 
Odontológico - - - - 0,00 10.044,95 -10.044,95

Total do pessoal da
assistência - - - - 0,00 -19.605,79 19.605,79

TOTAL DO PROGRAMA DE 
BOLSAS - - - - 608.136,00 52.999,22 555.136,78

 *PROGRAMAS DE BOLSAS DE DOAÇÕES E RECURSO PRÓPRIO (RP)
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Nº de bolsistas (média)

Tipo de bolsa 2018 Revisado 2018 Realizado Valor (R$) Periodicidade
Orçamento revisado 
2018 (R$) - Valor total

Orçamento realizado 
2018 (R$) - Valor total

Bolsa Óculos
(144 bolsas x R$250,00) 314 289 228,80 Anual 78.500,00 66.123,90 12.376,10

Manutenção Baeta Vianna - - - Mensal 7.535.040,00 7.680.400,00 -145.360,00

Integral 914 878,08 400

Parcial 1093 1.203,33 240

Acesso Material Acadêmico 3.376
(2 edições)

5.109 (2 edi-
ções) 470,77 Semestral 2.412.100,00 2.405.200,00 6.900,00

Auxílio Moradia 730 817,17 500 Mensal 4.380.000,00 4.903.000,00 -523.000,00

Apoio Acadêmico Mendes 
Pimentel (Níveis II e III) Mensal 1.670.400,00 1.685.340,00 -14.940,00

Integral 335 344 300

Parcial 215 206,92 180

Moradia Maternidade 1 1 800 Mensal 9.600,00 9.600,00 0,00

Auxílio Transporte Mensal 4.108.830,00 4.003.230,00 105.600,00

Março a maio 2708 165

Julho 2 165

Junho e agosto a dezembro 2796 165

Fevereiro a dezembro 2.021,83 165

Educação Pré-Escolar 84 78,75 200 Mensal 201.600,00 189.000,00 12.600,00

TOTAL DO PROGRAMA DE 
BOLSAS 20.396.070,00 20.941.893,90 -545.823,90

 **PROGRAMAS DE BOLSAS DO PNAES

Variação do orçamento revisado 2018 - 
orçamento realizado 2018
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ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

Orçamento revisado 2018 (R$) -
Valor total

Orçamento realizado 2018 (R$) -
Valor total

Serviços de raios x, especialidades, materiais 
odontológicos e outros serviços de saúde 84.000,00 58.790,45 25.209,55

Clínica odontológica 375.343,00 278.621,69 96.721,31

Total Saúde Oral 459.343,00 337.412,14 121.930,86

Saúde física 268.745,00 134.176,87 134.568,13

Saúde psicológica 147.379,00 175.276,45 -27.897,45

Total Saúde Complementar 875.467,00 646.865,46 228.601,54

 PROGRAMAS DE SAÚDE COMPLEMENTAR

Orçamento revisado 2018 (R$) -
Valor total

Orçamento realizado 2018 (R$) -
Valor total

Recepção, cadastro e agendamento de 
estudantes 300.640,00 260.861,91 39.778,09

Serviço Social 1.080.599,00 1.122.486,32 -41.887,32

Núcleo de apoio de Montes Claros 387.201,00 397.193,65 -9.992,65

Núcleo administrativo da assistência 318.563,00 281.931,16 36.631,84

Total com pessoal de apoio 2.087.003,00 2.062.473,04 24.529,96

Despesas operacionais *** 1.109.423,00 1.047.251,64 62.171,36

TOTAL DO PNAES PARA OS PROGRAMAS 
COMPLEMENTARES 24.467.963,00 24.698.484,04 -230.521,04

DESPESAS COM PESSOAL DE APOIO

***Rateio de despesas da sede da Fump: pessoal técnico-administrativo, serviços advocatícios, água, energia elétrica, manutenção de equipamentos e sistemas de informação, manutenção da instalação predial, limpeza, 
vigilância, material de escritório, suprimentos de informática e etc.

Variação do orçamento revisado 2018 - orçamento 
realizado 2018

Variação do orçamento revisado 2018 - orçamento 
realizado 2018
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4 - Orçamento dos programas que não demandam recursos Pnaes (convênios UFMG)

4.1 -  PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DA FUMP

O Programa Jovem Aprendiz da Fump visa am-

pliar a política de assistência social institucional 

por meio da implantação de um programa de 

formação profissional de adolescentes, conforme 

contrato de aprendizagem. Esse programa está 

registrado no Conselho Municipal de Assistência 

Social de Belo Horizonte (CMAS-BH) sob o nº 324, 

sendo essa atividade indispensável para a manu-

tenção do Certificado de Entidades Beneficentes 

de Assistência Social (Cebas).

Orçamento realizado
2018 (R$)

Orçamento revisado
2018 (R$)

DESPESAS/APLICAÇÃO DE 
RECURSOS 253.300,00 213.817,12 39.482,88

Despesas com pessoal celetista 253.300,00 213.817,12 39.482,88

RECEITAS/ORIGENS DOS 
RECURSOS 253.300,00 213.817,12 39.482,88

Receitas de aplicações financeiras 253.300,00 213.817,12 39.482,88

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO 
PROGRAMA FUMP JOVEM 

APRENDIZ
0,00 0,00 0,00

Variação do orçamento revisado
2018 - orçamento realizado 2018
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Orçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

4.2 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO

HOSPITAL RISOLETA TOLETINO NEVES (HRTN)

Constitui-se como uma unidade de produção 

de refeições para pacientes, médicos, funcioná-

rios e estudantes da UFMG, já que o HRTN atua 

também como hospital-escola para os alunos 

de diversos cursos da Universidade.

A relação jurídica se estabelece através de um 

Termo de Cooperação entre a Fump e a Funda-

ção de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), 

responsável pela administração dessa unidade 

de saúde.

Os preços são fixados acima do custo de pro-

dução, trazendo uma margem de contribuição 

para a gestão da Fump, conforme critério dos 

Conselhos Diretor, Fiscal e Curador da Funda-

ção.

O quadro a seguir demonstra o resultado fi-

nanceiro positivo de R$ 1.478.261,91, que ser-

viu para cobrir investimentos nos Restaurantes 

Universitários e Moradias Universitárias, des-

pesas com depreciação em geral, provisões de 

perdas e déficit do núcleo administrativo sem 

outras fontes de financiamento, não tendo sido 

possível efetuar o financiamento de Bolsas de 

Material Acadêmico, conforme anteriormente 

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS 3.259.765,00 3.091.698,32 168.066,68

Imobilizado (patrimônio) 6.250,00 4.239,21 2.010,79

Custo da Alimentação 3.253.515,00 3.087.459,11 166.055,89

RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS 3.823.064,00 4.569.960,23 -746.896,23

Recursos próprios 4.400.000,00 4.569.960,23 -169.960,23

Superávit transferido para o financiamento de 
bolsas -576.936,00 0,00 -576.936,00

SUPERÁVIT DO RU HRTN 563.299,00 1.478.261,91 -914.962,91

Variação do orçamento revisado
2018 - orçamento realizado 2018
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5 - Demonstração dos custos com atividade meio

Este item está de acordo com o parágrafo 1º, do Artigo nº 114, do Regimento 

Geral da UFMG, anexo à Resolução Complementar nº 01/2010, do Conselho 

Universitário da UFMG. O custo da atividade meio, denominado “Núcleo 

Administrativo”, apresenta as despesas operacionais da Fump e compreen-

de os setores de Assessoria de Tecnologia da Informação, Assessoria de Co-

municação e Captação de Recursos, Assessoria Jurídica, Setor de Serviços e 

Manutenção, Suprimentos, Gestão de Pessoas, Presidência, Contabilidade, 

Controle Financeiro e Convênios.

Para cobrir parte dos custos é utilizada a apropriação de despesas operacio-

nais, por meio de rateio, dentro dos diversos convênios federais, respeita-

do o limite de 15%, conforme estabelecido pela Portaria Interministerial nº 

507/2011 no seu Artigo 52, parágrafo único. A recuperação dessas despesas 

estão apresentadas sumariamente abaixo, totalizando 5,37% do orçamento 

total.
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Núcleo Administrativo
% sobre

despesa total Orçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

DESPESAS/APLICAÇÃO DE RECURSOS 3.000.079,00 5,79 2.743.918,70 5,37 256.160,30

Imobilizado (patrimônio) 86.473,00 0,17 66.040,94 0,13 20.432,06

Pessoal técnico-administrativo 1.752.247,00 3,38 1.371.467,85 2,68 380.779,15

Serviços especializados de consultorias, 
advocatícios, auditoria e outros eventuais 233.716,00 0,45 277.114,38 0,54 -43.398,38

Despesas gerais e administrativas 778.317,00 1,50 778.513,89 1,52 -196,89

Reserva estratégica – eventualidades 69.436,00 0,13 0,00 0,00 69.436,00

Despesas com desconto de restituição 
de benefícios, tarifas bancárias e perdas 

financeiras
79.890,00 0,15 250.781,64 0,49 -170.891,64

RECEITAS VINCULADAS AO NÚCLEO 
ADMINISTRATIVO 2.585.365,00 - 2.640.376,42 - -55.011,42****

Restituição de benefícios de ex-estu-
dantes 700.000,00 - 602.753,09 - 97.246,91

Receitas de aplicações financeiras** 47.239,00 - 269.111,28 - -221.872,28

Contribuição voluntária ao Fundo de 
Bolsas 290,00 - 290,01 - -0,01

Reembolso de despesas operacionais nos 
convênios* 1.706.298,00 - 1.644.100,72 - 62.197,28

Aluguéis e outras receitas 42.338,00 - 66.146,54 - -23.808,54

Doações de pessoas físicas*** 89.200,00 - 57.974,78 - 31.225,22

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO NÚCLEO
ADMINISTRATIVO -414.714,00 - -103.542,28 - -311.171,72

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

Variação do orçamento revisado
2018 - orçamento realizado 2018
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Núcleo Administrativo
% sobre

despesa total Orçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

*DESPESAS OPERACIONAIS NOS 
CONVÊNIOS

- - - - -

Restaurante Universitário - Pnaes 122.917,00 - 122.916,84 - 0,16

Moradia Universitária - Pnaes 352.272,00 - 352.246,32 - 25,68

Programa de bolsas e serviços da 
assistência - Pnaes 1.109.423,00 - 1.047.251,64 - 62.171,36

Coltec 24.404,00 - 24.404,16 - -0,16

NAI 6.455,00 - 6.455,60 - -0,60

Cruz Vermelha/UFMG 13.464,00 - 13.464,00 - 0,00

Bolsas de Formação Profissional 
Complementar (BFPC) - UFMG e HC 77.363,00 - 77.362,16 - 0,84

Soma 1.706.298,00 - 1.644.100,72 - 62.197,28

**As receitas de aplicações financeiras além de financiar o grupo do Núcleo Administrativo, financiam também o Programa Jovem Aprendiz da Fump. 
***As receitas de doações financiaram a Bolsa Apadrinhamento e os custos operacionais da captação de recursos inseridos no Núcleo Administrativo.
****Déficit gerado em função de crime digital, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018 - 045531134-001 da Polícia Civil/MG.

Variação do orçamento revisado
2018 - orçamento realizado 2018
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% sobre
total

% sobre
total

Orçamento realizado 
2018 (R$)

Orçamento revisado 
2018 (R$)

Variação do orçamento revisado 
2018 - orçamento realizado 2018

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

6 - Resumo geral

Neste quadro apresentamos 

o saldo financeiro de recursos 

próprios no início do exercício, 

a despesa total em cada pro-

grama transportada dos qua-

dros anteriores, que somam 

a quantia R$ 50.389.225.31, e 

as respectivas receitas que so-

mam R$ 51.121.443,72, sendo 

que a diferença entre receita e 

despesas resulta no superávit 

de R$ 732.218,41. O saldo inicial 

de R$ 8.829.400,16, acrescido 

do superávit de R$ 732.218,41, 

deduzido dos gastos com a 

MOP III (R$ 481.143,39) e baixa 

de créditos prescritos de taxa 

de ocupação de moradia (R$ 

175.674,47), resulta no saldo fi-

nal de recursos próprios de R$ 

8.904.800,71:

A - (=) saldo inicial de 2018 8.829.400,00 8.829.400,16 -0,16

B – despesas/aplicação 
dos recursos

Restaurantes Universitári-
os (Saúde, Pampulha e 

ICA)
11.375.637,00 21,96 10.959.917,62 21,44 415.719,38

Restaurante Universitário 
(HRTN) 3.259.765,00 6,29 3.091.698,32 6,05 168.066,68

Moradias Universitárias 4.828.923,00 9,32 5.112.551,06 10,00 -283.628,06

Programas Complemen-
tares 29.215.179,00 56,40 28.267.322,49 55,29 947.856,51

Programa Fump Jovem 
Aprendiz 253.300,00 0,49 213.817,12 0,42 39.482,88

Núcleo Administrativo 3.000.079,00 5,79 2.743.918,70 5,37 256.160,30

Total das despesas/apli-
cação dos recursos 51.932.883,00 100,26 50.389.225,31 98,57 1.543.657,69

B1 – superávit/(déficit) do 
orçamento no exercício -136.750,00 -0,26 732.218,41 1,43 -868.968,41

Total das depesas/apli-
cação dos recursos e 

superávit
51.796.133,00 100,00 51.121.443,72 100,00 674.689,28



177

% sobre total% sobre total Orçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

C – Receitas/Origens dos recursos - - - - -
Restaurantes Universitários (Saúde, 

Pampulha e ICA)
11.046.870,00 21,33 10.730.528,29 20,99 316.341,71

Restaurante Universitário (HRTN) 3.823.064,00 7,38 4.569.960,23 8,94 -746.896,23

Moradias Universitárias 4.872.355,00 9,41 4.699.439,17 9,19 172.915,83

Programas Complementares 29.215.179,00 56,40 28.267.322,49 55,29 947.856,51

Programa Fump Jovem Aprendiz 253.300,00 0,49 213.817,12 0,42 39.482,88

Núcleo Administrativo 2.585.365,00 4,99 2.640.376,42 5,16 -55.011,42

Total das receitas/Origens dos 
recursos 51.796.133,00 100,00 51.121.443,72 100,00 674.689,28

D - Gastos com recursos próprios na 
MOP III 0,00 - -481.143,39 - 481.143,39

E – Baixa de provisão créditos 
prescritos de taxa de ocupação de 

moradia
- - -175.674,47 - 175.674,47

F - (=) Saldo no final de 2018, (A+B1-D-E) 8.692.650,00 - 8.904.800,71 - -212.150,71

Variação do orçamento revisado
2018 - orçamento realizado 2018
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INSS Cofins 3% lucrativo

ORÇAMENTO 2018
REVISADO X REALIZADO

7 - Contingência da filantropia

O processo de requerimento do Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (Ce-

bas), protocolado em 2015, ainda pendente de 

julgamento, está sendo mantido em atenção 

especial, uma vez que houve descisões des-

favoráveis aos processos de 2009 e 2012. Para 

resguardar a garantia de direito foi aberto um 

processo judicial requerendo a imunidade tri-

butária. A última decisão em segunda instância 

na Justiça Federal suspendeu a cobrança dos 

tributos. A Fazenda Nacional recorreu da deci-

são e requereu o prazo de dois anos para rea-

lizar uma Lei Complementar que comporte os 

requisitos do Art. 14 do Código Tributário Na-

cional (CTN) e até o momento a Fump aguar-

da o posicionamento da justiça. Os custos do 

encargo patronal (INSS) e Cofins (faturamento) 

de 2018 não estão inseridos neste orçamento. 

Uma decisão desfavorável à Fundação trará 

impactos financeiros em todos os Programas. 

Restaurante Universitário
(Saúde, Pampulha e ICA) 768.983,98 -

Restaurante Universitário HRTN 212.263,95 -

Moradias Universitárias 347.936,74 4.334,68

Programas complementares 541.652,27 -

Jovem Aprendiz 29.018,57 -

Núcleo administrativo 274.145,75 76.554,50

Soma 2.174.001,25 80.889,18

Soma dos encargos previdenciários 2.254.890,43 -

ENCARGOS NÃO PROVISIONADOS

1- Contribuição à Previdência Social (INSS): 20%

1.1- FAP: 1,0307% RAT 2% (Conforme tabela 

CNAE 9430800) = 2,0614%

Total 1: 22,0614%

2- Contribuição entidades

2.1.Salário Educação: 2,5%

2.2.Sesc: 1,5%

2.3.Sebrae: 0,3%

2.4.Incra: 0,2%

Total 2: 4,5%

Total geral: 26,5614%
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Resumo do Pnaes:

8 - Conclusão

O resultado financeiro do exercício de 2018 foi de superávit de R$ 732.218,41. 

A passagem de um cenário com previsão de déficit de R$ 136.750,00 foi 

devido à redução do déficit dos restaurantes, núcleo administrativo, e não 

utilização do superávit do HRTN para bolsas, mesmo com o aumento do 

déficit das moradias. O saldo final do orçamento em 31 de dezembro de 

2018, previsto em R$ 8.692.650,00, foi realizado em R$ 8.904.800,71 de 

reservas acumuladas de recursos próprios. Tais reservas têm como fina-

lidade cobrir despesas fiscais decorrentes do possível indeferimento do 

% sobre
totalOrçamento realizado 2018 (R$)Orçamento revisado 2018 (R$)

Demanda de subsídio alimentação 4.573.690,00 4.584.666,78 - -10.976,78

Recurso disponível para ajuste do Pnaes para 
alimentação em 2018 400.400,00 389.423,22 - 10.976,78

Recursos Pnaes para alimentação 4.974.090,00 4.974.090,00 - 0,00

Recurso disponível de sobras de 2017 * 554.717,00 554.717,31 - -0,31

Demanda de subsídio Moradia 4.512.355,00 4.240.875,40 - 271.479,60

Saldo líquido do exercício de 2017 -733.274,00 -506.107,40 - -227.166,60

Valor a transferir do subsídio alimentação
para Moradia -44.313,00 0,00 - -44.313,00

Recursos do Pnaes para Moradia 3.734.768,00 3.734.768,00 - 0,00

Demanda de Programas Complementares 24.467.963,00 24.698.484,04 - -230.521,04

Dedução do saldo de 2016 para
Programas Complementares -630.653,00 -861.174,04 - 230.521,04

Recursos do Pnaes para
Programas Complementares 23.837.310,00 23.837.310,00 - 0,00

Soma do Pnaes 2018 32.546.168,00 32.546.168,00 - 0,00

Recurso disponível de sobras de 2017 * 3.319.526,52 3.089.005,48 - 230.521,04

processo de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(Cebas), em conformidade com orientação da Comissão de Orçamento e 

Contas da UFMG em seu parecer nº 06/2013, além de manter o fluxo de 

caixa operacional seguro, a fim de cobrir eventualidades de repasses de 

recursos dos Convênios e Termos de Colaboração mantidos com a UFMG. 

O demonstrativo de recursos do Pnaes a seguir detalha a movimentação 

durante o exercício, comparado com o orçamento da UFMG:

*Os recursos disponíveis de sobras de 2017 serão utilizados para execução dos programas em 2019, 2020 e 2021.

O Detalhamento do Orçamento 2018 dessa Demonstração Financeira segue em arquivo separado no pencard.

Variação do orçamento revisado
2018 - orçamento realizado 2018
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