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Crédito Foca Lisboa

Sobre a 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 Ge-
rais, por meio da Promotoria de Tutela de 
Fundações.

Em seus 88 anos, a Fump tem proporcionado 
aos estudantes de baixa condição socioeco-
nômica, além das condições de permanência, 
os instrumentos para o desempenho acadê-
mico de excelência por meio de diversos pro-
gramas que contemplam alimentação, mora-
dia, 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 Federal 
por meio do Plano Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes), por recursos próprios do 
orçamento da Universidade e da própria Fun-
dação.

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 Assistência Social (CNAS)

CNPJ
17.220.583/0001-69

Inscrição Estadual
062.757.431.0075

Inscrição Municipal
40.66.37/001-1
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Sede
Av. Antônio Abrahão Caram, 610
Bairro São José, Belo Horizonte/MG
CEP:  31.275-000

Setor de Atendimento no 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

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 Cyro Versiani dos Anjos
Rua da Agronomia, 270
Bairro Universitário, Montes Claros/MG
CEP: 39.405-544

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS (RUs)

Campus Pampulha - RU Setorial I e RU Setorial II
Av. Presidente Antônio Carlos Luz, 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 Toletino Neves - RU HRTN
Rua das Gabirobas, 01
Bairro Vila Clóris, Belo Horizonte/MG
CEP: 31.744-012
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Para que o acesso e a perma-
nência dos estudantes de baixa 
condição socioeconômica sejam 
permitidos em uma universidade 
pública e de qualidade, são ne-
cessárias políticas que propiciem 
e facilitem o ingresso e o apoio 
da instituição a essa parcela de 
estudantes de baixa renda, pro-

Assistência estudantil
da UFMG

venientes muitas vezes do inte-
rior do estado de Minas Gerais e 
de outros estados. Não apenas as 
políticas de apoio são importan-
tes ou a definição de quem deve 
ser assistido, mas, sobretudo, a 
destinação dos recursos, que são 
limitados.

 
 Reitoria da UFMG // Crédito Foca Lisboa
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 Reitoria da UFMG // Crédito Foca Lisboa

“A UFMG compreende a assistência estu-
dantil como uma política social orientada 

pela redução das desigualdades educa-
cionais. Seu pressuposto fundamental 

é que o direito à educação pública e de 
qualidade só se realiza com a garantia 

do acesso e da permanência nas
instituições de ensino”. 

_ REITOR JAIME ARTURO RAMíREz,
entrevista veiculada no Boletim da uFmG em 1/08/2016.

16Fundação Universitária Mendes Pimentel
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Conforme pesquisa apresentada 
pela Pró-reitoria de Graduação, 
que realizou análise estatística 
do perfil do aluno matriculado na 
Universidade no período 2012-
2016, várias mudanças aconte-
ceram no perfil do calouro desde 
que a UFMG adotou a Lei de Co-
tas, a partir de 2013, com amplia-
ção progressiva até 2016, quan-
do se fixou em 50% do número 
de vagas; e pela adoção integral 
ao Enem e ao Sisu em 2014.

Na matéria veiculada no portal da 
UFMG em 20/01/2017, com o títu-
lo “Cotas, Enem e Sisu mudaram 
o perfil dos alunos de graduação 
da UFMG, demonstra análise da 
Prograd”, os ingressantes com 
renda familiar de até cinco salári-
os mínimos tornaram-se maio-
ria e passaram a se distribuir de 
forma mais equilibrada entre os 
cursos, passando a alcançar tam-
bém as formações mais concor-
ridas, como Medicina e Direito.

2012

47%

53%

20162012

53%48%

47%52%

Ensino público

Ensino privado

Até 5 salários
minimos

Acima de 5
salários mínimos

RENDA FAMILIAR

Renda familiar Origem escolar
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Ensino público

Ensino privado

Houve também crescimento per-
centual dos alunos que cursaram 
integralmente o ensino médio 
em escolas públicas, que em 2016 
alcançaram o maior patamar já 
atingido pela rede pública na 
UFMG em toda a sua história, so-
mando 55% de todo o corpo dis-
cente.

201620122016

9,6%4,45%

22%21%

68,4%74,55%

55%

45%

Ainda segundo a matéria, o per-
centual de alunos provenientes 
de outros estados praticamente 
dobrou, passando de 4,45% para 
9,6%. O percentual de ingres-
santes oriundos do interior de 
Minas Gerais registrou leve au-
mento, enquanto o número de 
estudantes que moram na região 
metropolitana de Belo Horizonte 
teve uma queda no percentual 
de 74,55% para 68,4%.

ORIGEM ESCOLAR ORIGEM GEOGRÁFICA

Origem escolar Origem geográfica

Outros estados

Interior de MG

Região metropolitana 
de Belo Horizonte
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o percentual de estudantes de 
baixa renda que havia antes do 
início desse processo”.

Na matéria “Entrar, permanecer 
e concluir” vinculada no Boletim 
da UFMG em 1/08/2016, o reitor 
Jaime Arturo Ramírez afirma 
que a Universidade “compreen-
de a assistência estudantil como 
uma política social orientada 
pela redução das desigualdades 
educacionais. Seu pressuposto 
fundamental é de que o direito 
à educação pública, de qualida-
de, só se realiza com a garantia 
do acesso e da permanência nas 
instituições de ensino”.

Em matéria divulgada pelo por-
tal da UFMG em 19/12/2016 com 
o título “Efeito regressivo inicial 
do Sisu na inclusão socioeconô-
mica foi revertido com integrali-
zação da Lei de Cotas”, o pró-rei-
tor de Graduação da UFMG, prof. 
Ricardo Takahashi, avalia que “a 
intenção ao adotar as cotas era 
promover uma ampliação socio-
econômica, enquanto o intuito, 
com o Sisu, era expandir a con-
corrência. Inicialmente, o efeito 
do aumento da competição pre-
ponderou. Mas, nesse modelo 
de ingresso, com o atual tama-
nho das cotas, a UFMG recupe-
rou e até ultrapassou um pouco 

Monumento ao Aleijadinho no gramado da Reitoria da UFMG //
Crédito Foca Lisboa

Fonte: Notícias da UFMG - www.ufmg.br/online/arquivos/046398.shtml
Notícias da UFMG - www.ufmg.br/online/arquivos/046195.shtml
Boletim UFMG nº 1950 de 01/08/2016 - www.ufmg.br/boletim/bol1950/4e5.shtm
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Monumento ao Aleijadinho no gramado da Reitoria da UFMG //
Crédito Foca Lisboa
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Moradias Universitárias -
A 4ªunidade já está

em andamento

estudantes assistidos
em 2017

Restaurantes
 Universitários

funcionários

6 398

9.367

3
Fump em números

Nessas mais de oito décadas, 
a Fump tem proporcionado 
aos estudantes de baixa con-
dição socioeconômica, além 
das condições de permanên-
cia, os instrumentos para o 
desempenho acadêmico de 
excelência por meio de diver-
sos programas que contem-
plam alimentação, moradia, 

saúde e auxílios financeiros. 
Em 2017, a Fundação aten-
deu a 9.367 estudantes de 
graduação, ensino médio e 
técnico nos níveis I, II e III. 
Já nos níveis IV-A e IV-B, 
exclusivos para acesso aos 
Restaurantes Universitários, 
foram atendidos 1.335 es-
tudantes.

*

*Graduação, ensino médio e técnico.
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2016 2017

3.509

4.432

665

TOTAL 8.606

PROCEDÊNCIA

3.713

4.887

767

9.367

Belo Horizonte

Interior de Minas Gerais

Outros estados

2016 2017

7.516

788

302

TOTAL 8.606

ESTADO CIVIL

8.328

737

302

9.367

Solteiro

Casado

Separado/viúvo

2016 2017

7.083

1.523

TOTAL 8.606

ESCOLA DE ORIGEM

7.802

1.565

9.367

Pública

Privada

2016 2017

7.746

192

306

TOTAL 8.606

ESCOLA DE ORIGEM

9.367

Graduação

Especialização*

Mestrado*

Doutorado*

Ensino Médio e Técnico

127

235

8.706

29

258

124

250

ESTUDANTES ASSISTIDOS DE ACORDO COM A PROCEDêNCIA

ESTUDANTES ASSISTIDOS POR ESTADO CIVIL

ESTUDANTES ATENDIDOS POR TIPO DE ESCOLA CURSADA NOS ENSINO
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 proces-
so de seleção de bolsas promovido por seu curso. Os números apresentados se referem a estudantes 
que já acessavam os Programas antes da suspensão.
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Níveis de classificação

FUMP EM NÚMEROS

A partir da avaliação socioeconômica, o estudante que, no conjunto dos indicadores sociais, econômicos e culturais de seu contexto familiar, 
não consegue manter suas necessidades básicas e complementares na Universidade, pode ser classificado em:

Estudante de família de baixa 
renda, cuja condição socioeconô-
mica desfavorecida lhe restringe 
a oportunidades de capacitação 
e inclusão. Ele apresenta indícios 
de vulnerabilidade social caso 
não receba apoio para suprir 
suas necessidades básicas e cor-
re risco de evasão logo no início 
de sua trajetória acadêmica.

Estudante de famílias de baixa 
renda, cuja condição socioeco-
nômica desfavorecida lhe difi-
culta 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 
necessidades básicas, poderá fi-
car retido por mais tempo para 
a integralização do curso ou até 
mesmo não conseguir concluir a 
graduação.

Estudante que necessita de apoio 
para transposição de alguns im-
pedimentos ao bom desempenho 
acadêmico, amenizando, assim, 
as dificuldades que apresenta.

Os níveis IV-A e IV-B são exclusi-
vos para acesso aos Restaurantes 
Universitários através de preços 
subsidiados e têm como critério 
a renda per capita do grupo fa-
miliar. Os estudantes com renda 
familiar de zero a um salário mí-
nimo 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.

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEIS IV-A e IV-B
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NíVEL I

NíVEL II

NíVEL III

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.655

1.238

1.520

2.653

984

1.095

3.550

1.064

1.203

4.088

1.257

1.247

4.508

1.436

1.489

4.767

1.227

1.553

5.410

1.386

1.810

TOTAL 4.413 4.732 5.817 6.592 7.433 7.547 8.606

5.956

1.446

1.965

9.367

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000

2000

3000

4000

5000
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2016 2017

4.916

114

172

TOTAL 5.410

CATEGORIA

5.956

Graduação

Especialização*

Mestrado*

Doutorado*

Ensino Médio e Técnico

75

133

5.572

20

149

75

140

1.386

1.209

36

67

21

53

2016

Número de processos concluídos 7.617

2017

8.135

ESTUDANTES ATENDIDOS POR NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO

58

NíVEL I NíVEL II NíVEL III

2016 2017 2016 2017

5

1.298

23

62

1.446

67

42

1.621

31

49

1.810

51

4

1.836

26

48

1.965

* 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.

ANÁLISES SOCIOECONôMICAS CONCLUÍDAS
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Crédito Foca Lisboa
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Protocolo online dos documentos // Crédito Fernanda Ramos

Mais agilidade e menos 
custos através do protocolo 

online de documentos
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rá um e-mail com a lista específi-
ca de documentos de acordo com 
as informações registradas. Toda 
a documentação solicitada deve 
ser anexada, em PDF, no próprio 
portal da Fundação, na “área do 
aluno”.

Após anexar a documentação, 
será iniciado o processo de aná-
lise socioeconômica. O resultado 
é comunicado ao estudante via 
e-mail.

“Elogio os avanços que a assistência 
estudantil teve nesse ano de 2017, como 

o protocolo virtual de documentação. 
Isso conferiu agilidade e facilidade aos 

estudantes, principalmente aqueles que não 
estão no campus Pampulha.”

_ FAGNER LúCIO TOLEDO,
3º  período de medicina

Para proporcionar mais comodi-
dade aos estudantes e também 
menos custos, desde julho de 
2017 o protocolo dos documen-
tos para solicitar a assistência es-
tudantil é exclusivamente online. 

Após a matrícula online da UFMG, 
o estudante pode acessar o por-
tal da Fump, selecionar a página 
do Questionário Socioeconômi-
co e responder às questões.

Após finalizar o preenchimento 
do questionário, o aluno recebe-

Mais agilidade e menos 
custos através do protocolo 

online de documentos
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Acompanhamento da trajetória acadêmica dos assistidos

Com o objetivo de minimizar as 
dificuldades que possam interferir 
direta ou indiretamente no desen-
volvimento de seus projetos acadê-
micos, os estudantes assistidos são 
acompanhados pelos profissionais 
do Serviço Social da Fundação. Os 
atendimentos individuais também 
são importantes para a atualização 
das informações sobre o contexto 
familiar do estudante. 

A equipe de assistentes sociais é 
altamente capacitada e qualifica-
da, além de utilizar um sistema in-
formatizado e metodologia própria 
para a análise socioeconômica dos 
estudantes da UFMG.

Esses processos são constantemen-
te revistos e análises pontuais são 
devidamente registradas nos pron-
tuários dos estudantes assistidos.

A equipe trabalha com extensa e 
permanente pesquisa sobre a com-
posição dos grupos (dados demo-
gráficos), análise socioeconômica e 
acompanhamento da trajetória aca-
dêmica, além de utilizar sistemas 
informatizados próprios para geren-
ciamento dessas análises e controle 
das bolsas. Essa qualidade técnica 
estimula o intercâmbio e o desen-
volvimento de estudos e pesquisas 
com pesquisadores da UFMG e de 
outras instituições.

 

Os assistentes sociais também au-
xiliam a Universidade nas análises 
para isenção de taxas nos diversos 
processos seletivos da UFMG, como 
obtenção de novo título e revalida-
ção de diplomas. 

Para a extensão e pós-graduação 
(especialização, mestrado, doutora-
do), o serviço de análise socioeco-
nômica auxilia os cursos na defini-
ção de concessão de bolsas parciais 
ou integrais, ou bolsas de fomento 
CNPq, CAPES, além da isenção de 
taxas. Todo esse trabalho constitui 
a extensão da assistência prestada 
pela Fundação à população em ge-
ral.

2016 2017

228

253

329

TOTAL 963

ESCOLA DE ORIGEM

275

176

247

832

Extensão

Especialização

Mestrado

Doutorado 153 134

ANÁLISES PARA ISENÇÃO DE TAxAS E CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS CURSOS DE ExTENSÃO E ESPECIALIzAÇÃO (RESOLUÇÃO Nº 07/2004 DO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFMG); E BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO (FONTE DE FOMENTO CNPQ E CAPES)
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Em 2017 a Fump ampliou o aten-
dimento dos assistentes sociais. 
Desde agosto acontece o atendi-
mento na Faculdade de Letras, no 
campus Pampulha da UFMG, às 
terças-feiras, das 12h30 às 18 horas. 
 
O objetivo é facilitar o atendimento 
aos estudantes assistidos, principal-
mente os dos cursos noturnos, que 
não podem comparecer à Sede da 
Fump.

O atendimento também foi ampliado 
para as Moradias Universitárias de 
Belo Horizonte, facilitando o acom-

panhamento dos moradores pela 
equipe do Serviço Social e também 
diminuindo o deslocamento dos es-
tudantes até a Sede da Fundação. Os 
atendimentos acontecem conforme 
agendamento.

Há, também, às quartas-feiras na 
Sede da Fump, o atendimento do 
Núcleo de Escuta, que é exclusivo ao 
estudante morador. Nesse espaço o 
assistente social da Moradia realiza o 
atendimento sem pré-agendamento 
aos estudantes que necessitam do 
espaço da escuta qualificada. 

2016

Estudantes atendidos 5.947

2017

Atendimentos 16.792

Estudante em acompanhamento com a assistente social
na Sede da Fump // Crédito Raíssa César

Ampliação do atendimento dos Assistentes Sociais

6.242

16.354

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS REALIzADOS
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RU Setorial II // Crédito Raíssa César
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Prato farto

Dois milhões, trezentos e ses-
senta mil refeições. Esse é o nú-
mero de refeições servidas em 
2017 nos seis Restaurantes Uni-
versitários (RUs) do Programa de 
Alimentação da Fump, o que faz 
com que esse seja o serviço mais 
utilizado não só pelos estudan-
tes, mas também pela comuni-
dade universitária.

O Programa gerencia os Restau-
rantes Universitários (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 gratuidade no café da ma-
nhã, almoço e jantar. Os alunos 
assistidos nos níveis II e III têm 
gratuidade no café da manhã, 
além de almoço e jantar a preço 
subsidiado. Já os assistidos no 
níveis IV-A e IV-B (específicos 
para acesso aos RUs) têm almoço 
e jantar a preço subsidiado.

Atualmente, a capacidade de 
produção instalada em todas as 
unidades de atendimento possi-
bilita o fornecimento de 13.500 
refeições diárias, de segunda a 
sábado.

“Quero dizer o quão importante foi o auxílio 
que tive durante esses anos, não somente 

financeiro. Agradeço imensamente a equipe 
que atua no RU, pois fizeram parte também 

desse meu bem-estar e sempre me acolheram 
de maneira respeitosa e digna.”

_ CRISTIELI BARROS,
Formada em 2017 no curso de enGenHaria Florestal, campus montes claros
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RU Setorial I (campus Pampulha) 3.700

REFEIÇÕES

RU Setorial II (campus Pampulha) 4.600

RU campus Saúde 2.100

RU da Faculdade de Direito

RU ICA em Montes Claros

RU Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves (HRTN)

600

900

1.600

RU Setorial I // Crédito Raíssa César

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DIÁRIO
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Estudantes assistidos pela Fump no nível I Gratuito

Estudantes assistidos pela Fump nos níveis II e III R$ 1,00

Adolescentes do convênio UFMG/Cruz Vermelha R$ 1,00

Estudantes assistidos pela Fump no nível IV-A R$ 2,00

Estudantes assistidos pela Fump no nível IV-B R$ 2,90

Estudantes regularmente matriculados na UFMG e que
não são assistidos pela Fump R$ 5,60

R$ 6,00

R$ 8,50

Servidores técnico-administrativos em educação e funcionários
de fundações de apoio da UFMG

Servidores docentes e usuários especiais (obras e prestadores
de serviço terceirizados)

R$ 11,50Visitantes

O Programa de Alimentação da Fump não tem como interesse a exploração comercial 
via produção de refeições. O Programa de Alimentação tem como objetivo inarredável 
a oferta de alimentação saudável, balanceada, segura, com qualidade e variedade, que 
respeite a cultura, as tradições e hábitos alimentares, em conformidade com a faixa etá-
ria e o perfil do estudante.

VALOR DAS REFEIÇõES
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RU campus Saúde // Crédito Raíssa César
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Qualidade e cardápio diversificado

PRATO FARTO

Além do preço, a qualidade das 
refeições é outro ponto que atrai 
os usuários. Investir na varieda-
de dos pratos é uma estratégia 
fundamental para cativar o pú-
blico dos Restaurantes Universi-
tários. Do tempero às opções ve-
getarianas, a Fump sempre tenta 
oferecer um cardápio que agra-
de ao maior número possível de 
pessoas.

Pensando nisso, foi desenvol-
vido um canal de comunicação 
e avaliação direto com os usuá-
rios dos Restaurantes Universitá-
rios, através do aplicativo Viver 
UFMG.

Com o próprio celular os usuá-
rios podem fazer uma avaliação 
rápida e fácil sobre o serviço 
prestado em cada restaurante, 
como por exemplo o cardápio 

do dia, cordialidade e agilidade 
no atendimento e limpeza do RU. 
Dessa forma, a Fump saberá de 
forma concreta, da perspectiva 
dos usuários, em quais itens dos 
restaurantes deve melhorar ain-
da seus serviços.

Outra preocupação fundamental 
do Programa de Alimentação é 
proporcionar refeições saudáveis 
à comunidade da UFMG. A Fun-
dação tem como meta ajudar a 
formar bons hábitos alimentares. 
Por isso o cardápio dos Restau-
rantes Universitários conta com 
três tipos de salada, arroz co-
mum e integral, feijão, guarnição, 
dois tipos de carne e opção para 
vegetarianos e dois tipos de so-
bremesa. A variedade do cardá-
pio segue à risca as recomenda-
ções da equipe de nutricionistas 

da Fump para uma alimentação 
balanceada e saudável.

Desde 2016 os Restaurantes Uni-
versitários do campus Pampulha 
e campus Montes Claros forne-
cem verduras, legumes e folho-
sos provenientes da agricultura 
familiar. Os pequenos agricul-
tores são beneficiados através 
do lucro de seu trabalho e os 
usuários são providos com uma 
alimentação fresca, menos in-
dustrializada e com menos con-
taminação química.

Em 2017 o Programa de Alimen-
tação reforçou a aquisição de 
alimentos diretamente da agri-
cultura familiar, investindo R$ R$ 
55.173,86 na aquisição direta de 
alimentos produzidos por peque-
nos agricultores.

Para garantir a qualidade das re-
feições, os restaurantes também 
investem na produção de alimen-
tos com segurança. As condições 
dos produtos são verificadas em 
todas as etapas de produção, 
desde a compra, o recebimen-
to, armazenamento adequado e 
na produção. A equipe dos RUs 
também tem a preocupação de 
orientar os usuários para que to-
mem cuidados na hora de servir 
os alimentos, tudo para garantir 
a qualidade.
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RU Setorial II conta com área de produção 
reformada e moderna 

PRATO FARTO

Em março de 2017 foi inaugura-
da a nova área de produção do 
Restaurante Universitário Seto-
rial II. Fundado em 1979, essa foi 
a primeira grande reforma do RU 
após a construção do segundo 
andar na década de 1990.

As obras aconteceram entre os 
meses de janeiro e março com o 
intuito de modernizar a área de 
produção para continuar aten-
dendo a todas as normas e legis-
lações sanitárias e tam bém para 
recuperar o revestimento do piso 
e das paredes que estavam de-
preciados.

As caldeiras de vapor, equipa-
mentos responsáveis pela pro-
dução de energia para o funcio-
namento das panelas, foram 

substituídas por geradores de 
vapor, que são equipamentos 
mais modernos, seguros, menos 
poluentes e mais eficientes.

Outras modificações também 
proporcionaram ao RU Setorial II 
mudanças muito significati vas, 
como a troca de toda a rede elé-
trica, proporcionando proteção 
contra choque; iluminação mais 
moderna, eficiente e adequada 
às atividades de produção do 
restaurante; troca de todo o piso, 
canaletas, grelhas e revestimen-
to; revitalização das redes hidráu-
lica e de vapor; pintura; aquisição 
de equipamentos para a produ-
ção (panelões, frigi deiras, frita-
deiras e palets) e substituição 
dos armários dos vestiários dos 
funcionários.

Novos geradores de vapor no RU Setorial II
Crédito Raíssa César
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RU ICA NO CAMPUS MONTES CLAROS 

Móveis e utensílios

RU HRTN

Máquinas e equipamentos

---1.395,00

RU SETORIAL II

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

1.220,00

14.400,00

RU CAMPUS SAúDE/RU FACULDADE DE DIREITO

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

Computadores e periféricos

2.440,00

10.841,25

3.798,00

-

Novos armários nos vestiários dos funcionários do 
RU Setorial II // Crédito Raíssa César

RU SETORIAL I

Móveis e utensílios

3.253,00---Máquinas e equipamentos

--- 4.900,00

Serviços de obras e reformas

Material para obras e reformas

206.967,15

45.509,00

---

---

146.328,02

218.800,82

Serviços de obras e reformas

Material para obras e reformas

---

---

30.261,00

49.477,59

29.639,65

---

14.237,65

520,00

TOTAL 34.094,25 749.893,88

INVESTIMENTO NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

RECURSOS FUMP
2017 (R$)

RECURSOS FUMP
2016 (R$)
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RU ICA em Montes Claros // Crédito Raíssa César
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Números dos Restaurantes Universitários

PRATO FARTO

2016 2017

75.671

46.334

12.379

2.286.056 2.366.305

Convênios*

Refeições para os funcionários da Fump

Manifestação estudantil**

Eventos

Refeições HRTN (almoço e jantar)

21.365

494.349

60.791

47.993

---

76.928

499.392

1.029.219

571.986

34.753

Estudantes assistidos (níveis I, II, III e IV)

Usuários regulares

Visitantes

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS

2.519.941 2.637.565

Café da manhã RUs

Outros serviços HRTN (colação e ceia)

68.396

165.489

91.444

179.816

TOTAL GERAL

929.304

710.443

41.454

2016 2017

240.497**

13.310

80.298

Nível IV*

Nível IV-A

Nível IV-B

TOTAL 1.029.219

---

30.477

71.451

929.304

452.424

94.082

148.608

Nível I

Nível II

Nível III

550.535

110.546

166.295

*Em agosto de 2016 o Nível IV foi dividido em Níveis IV A e IV B.
**Número de refeições servidas para o Nível IV antes da subdivisão em Nível IV-A e Nível IV-B.

*Convênios firmados no âmbito da UFMG para fornecimento de refeições para os funcionários das obras, Cruz Vermelha e outros eventos ligados à UFMG.
**Manifestações estudantis contra o ajuste dos preços dos Restaurantes Universitários e contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 55).

2016

Estudantes nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B 14.933

2017

9.551

Refeições servidas 1.029.219 929.304

PRODUÇÃO POR CATEGORIA

PRODUÇÃO POR CATEGORIA CONFORME A CLASSIFICAÇÃO
DOS ESTUDANTES ASSITIDOS

SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO AOS ESTUDANTES ASSISTIDOS
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2016 (R$) 2017 (R$)

34.094,25

14.586,00

112.767,77

4.616.000,76 5.612.754.85

Investimentos no Programa de Alimentação

Apropriação de despesas administrativas do convênio Cruz Vermelha

Despesas administrativas do Convênio Alimentação

10.037.425,26

6,56

749.373,88

13.464,00

122.916,87

11.395.761,32

6,07

9.463.821,44

109.483,45

302.672,24

Custo total com alimentação (almoço e jantar nos RUs)

Custo total com alimentação (café da manhã)

Custo total com alimentação do Centro Pedagógico

CUSTO TOTAL GERAL

4.377.064,72 4.692.504,09

Receita dos RUs com alimentação

Receita de Convênio Cruz Vermelha, UFMG e Hospital das Clínicas 186.493,77

129.533,99

151.115,57

228.953,31

ARRECADAÇÃO TOTAL GERAL

9.828.635,60

147.878,96

533.492,01

*Até julho de 2016 o custo médio da refeição foi extraído com base na Resolução nº 8/2012 do Conselho Universitário da UFMG. A partir de agosto de 2016 o custo médio da refei-
ção foi extraído com base na Resolução nº 13/2016 do Conselho Universitário da UFMG.

CUSTO MÉDIO TOTAL DA REFEIÇÃO

Receita do Convênio Médicos Platonistas do HC

Receita de convênio Pnaes subsídio níveis I, II, III e IV

Receita de alimentação do Centro Pedagógico 299.954,11 520.377,44

9.609.047,35 11.205.705,26

COMPARATIVO
Em 2017 a Fump utilizou do Sistema de Convê-
nios do Governo Federal (SICONV) os valores 
conforme abaixo:

- Cruz Vermelha/UFMG (SICONV nº 
782809/2013): R$ 118.720,47.

- Cruz Vermelha/Hospital das Clínicas (SICONV 
nº 775405/2012): R$ 32.395,10.

- Restaurantes Universitários para subsídio aos 
estudantes classificados nos níveis I, II, III e IV 
(SICONV nº 775390/2012): R$ 4.569.587,22 mais 
R$ 122.916,87 de reembolso de despesas ad-
ministravas totalizando R$ 4.692.504,09.

- Refeições para médicos plantonistas por meio 
de convênios com órgãos diversos da UFMG 
(SICONV nº 782396/2013): R$ 228.953,31.

+3,85%

+35,07%

+76,26%

+2.097,94%

-7,69%

+9,00%

+13,53%

-7,47 %

+21,59%

-18,97%

+76,75%

+7,21%

+73,49%

+16,62%

RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
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Centro Pedagógico da UFMG // Crédito Raíssa César

PRATO FARTO

Centro Pedagógico da UFMG

A Fump também oferece refeições no Centro Pedagógico (CP) do campus 
Pampulha, que ministra o Ensino Fundamental.

A UFMG, em conjunto com o CP e com a Fump, realiza o processo de com-
pra dos gêneros alimentícios e outros insumos para produção das refei-
ções. Essa produção é realizada no Restaurante Universitário Setorial II e 
as refeições são transportadas até o CP. Os funcionários da Fump servem 
os lanches e almoço para os estudantes no refeitório da escola.

2016 2017

65.070

82.222

62.160

71.509

85.879

68.280

Lanches da manhã

Almoços

Lanches da tarde

REFEIÇõES SERVIDAS NO CENTRO PEDAGÓGICO
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PRATO FARTO

Desde o final de 2014 a Fump faz a 
gestão da produção de refeições 
no restaurante do Serviço de Nu-
trição e Dietética do Hospital Ri-
soleta Tolentino Neves (HRTN), 
conforme Termo de Cooperação 
com a Fundação de Desenvol-
vimento da Pesquisa (Fundep), 
responsável pela administração 
dessa unidade de saúde. 

O HRTN é um dos principais hos-
pitais de urgência e emergência 
na rede pública de saúde de Mi-

nas Gerais e é referência para 
uma população de mais de um 
milhão de habitantes nas regio-
nais Norte, Nordeste e Pampulha, 
em Belo Horizonte, além de mais 
de dez municípios da Região Me-
tropolitana, como Ribeirão das 
Neves, Santa Luzia e Vespasiano. 
O HRTN atua também como hos-
pital-escola para os estudantes 
de diversos cursos da UFMG. 

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

RU HRTN // Crédito Raíssa César
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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 de almoço e jantar. Já para os pacientes 
internados são produzidas dietas especializadas no café 
da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, 
conforme prescrição do Serviço de Nutrição e Dietética do 
Hospital Risoleta Tolentino Neves.

44Fundação Universitária Mendes Pimentel

2016 2017

494.349

165.489

499.392

179.816

Almoço e jantar

Café da manhã, colação, lanche da 
tarde e ceia

PRODUÇÃO POR CATEGORIA DO RU HRTN
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Lar de estudantes não residentes 
em Belo Horizonte e Montes Cla-
ros e alunos intercambistas, com 
diferentes condições de vida e 
perfis culturais, as Moradias Uni-
versitárias são o exemplo da di-
versidade da UFMG.

O Programa Permanente de Mo-
radia Universitária foi criado em 
6 de novembro de 1997 pelo 
Conselho Universitário da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG). O Programa visa, 
também, facilitar o intercâmbio 
de professores, funcionários e 

Diversidade sob o mesmo teto

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 desempenho 
acadêmico, as moradias são um 
recurso importante no apoio à 
realização de projetos de pes-
quisa e extensão que visitantes 
provenientes de instituições de 
todo o mundo realizam na Uni-
versidade.
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Moradia Universitária Ouro Preto I // Crédito Raíssa César

“Todos os auxílios que recebi foram 
muito importantes para minha trajetória, 
principalmente o acesso a moradia que 

me propiciou um local para eu morar 
durante a minha graduação. Lá é um 

lugar tranquilo e adequado para se 
estudar.”

_ MAíRA LUCAS DE OLIVEIRA,
Formada no seGundo semestre de 2017 em Zootecnia
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Estrutura adequada e acolhedora

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

Belo Horizonte conta com dois 
complexos, as Moradias Univer-
sitárias Ouro Preto I e II, e Mon-
tes Claros com a Moradia Univer-
sitária Cyro Versiani dos Anjos. 
Esses imóveis foram construídos 
especificamente para atender 
aos estudantes da UFMG, desti-
nando 632 vagas em Belo Hori-
zonte, sendo que 50 são para os 
estudantes intercambistas, con-
forme convênio com a Diretoria 
de Relações Internacionais (DRI), 

e 108 em Montes Claros, com um 
total de 740 vagas. Nesse uni-
verso de usuários, a Fump tem 
como primícias básicas o con-
forto e a qualidade de vida dos 
moradores.

Está em fase final de construção a 
Moradia Universitária Ouro Preto 
III, que oferecerá mais 386 vagas 
para os estudantes de baixa ren-
da classificados pela Fump, cujo 
núcleo familiar não mora em Belo 
Horizonte. A inauguração desse 

VAGAS PARA ESTUDANTES VAGAS PARA VISITANTES*

262

320

108

38

12

-

Moradia Universitária Ouro Preto I

Moradia Universitária Ouro Preto II

Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos

módulo de moradia está prevista 
para o início de 2018.

A Fump oferta aos moradores 
uma infraestrutura de excelên-
cia, apartamentos com ótima 
localização, segurança (portaria 
24 horas), controle de acesso,  
instalações modernas, seguras, 
confortáveis, com quartos indi-
vidualizados, ou quitinetes para 
no máximo dois estudantes e 
área de convivência, acesso gra-
tuito à rede de internet, quadra 

poliesportiva, lavandeira, aparta-
mentos equipados com móveis e 
utensílios domésticos (fogão, ge-
ladeira, cama, colchão, armários 
individuais, mesa, cadeira, sofá, 
microondas e utensílios domés-
ticos); sistema de aquecimento 
de água através de energia solar; 
quartos com acessibilidade para 
pessoas com deficiência; e aces-
so em todos os blocos por meio 
de rampas.

*Conforme convênio com a Diretoria de Relações Internacionais (DRI).

TOTAL DE VAGAS NAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS
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Quarto na Moradia Universitária Ouro Preto I // Crédito Raíssa César
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Os apartamentos possuem entre 
seis e oito quartos individuais 
(cada um composto por cama, 
colchão, armário, bancada de es-
tudos e cadeira). Além disso, 
existem espaços de uso comum: 
banheiros, sala de estar, cozinha 
equipada e área de serviço.

Em 2017, o Programa contem-
plou 121 novos moradores em 

Belo Horizonte e 28 em Montes 
Claros, todos classificados nos 
níveis I, II e III pela Fump. Os es-
tudantes classificados no nível I 
têm garantida a gratuidade para 
residir nas Moradias, enquanto 
os classificados nos níveis II e III 
pagam um valor mensal de co-
participação.

CATEGORIA VALOR (R$)

Estudante nível I

Estudante nível II

Estudante nível III

Estudante sem nível
de classificação

Gratuidade

50,00

75,00

299,94

CATEGORIA MORADORES EM 2016

Estudante nível I

Estudante nível II

Estudante nível III

Estudante sem nível
de classificação

615

76

47

102

Visitantes e intercambistas

TOTAL* 

MORADORES EM 2017

642

54

38

99

180 201

1.020 1.034

*Como há rotatividade de estudantes ao longo do ano, esse número é superior às 740 
vagas disponíveis.

Conforme convênio Pnaes nº 769235/2012, a Fump 
aplicou o valor de R$ 3.385.509,57 (três milhões, tre-
zentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e nove reais e 
cinquenta e sete centavos) no Programa Permanente 
de Moradia Universitária, no período de janeiro a de-
zembro de 2017.

2016 2017

3.493.084,96

3.410.481,86

393,36

3.739.763,51

3.838.120,59

421,14

Aplicação dos recursos

Arrecadação total geral

Custo médio da vaga*

*O custo médio geral unitário foi extraído do resultado do custo total 
dividido pelo número de vagas e pelo número de meses do ano.

NÚMERO DE MORADORES ATENTIDOS POR CATEGORIA

VALORES PAGOS POR CATEGORIA

RELAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO PROGRAMA
PERMANENTE DE MORADIA



50Fundação Universitária Mendes Pimentel

Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos // Crédito Raíssa César
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Prioridade para os assistidos no nível I

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

Diante da crescente demanda 
por vagas nas moradias univer-
sitárias e por considerar prio-
ritário o contexto e o grau de 
vulnerabilidade do estudante 
assistido no nível I, em 2017, a 
Comissão de Gestão de Vagas, 
responsável pelo processo se-
letivo e ocupação no Programa 

de Moradia, passou a priorizar 
esse público para acesso às 
vagas. 

Esse tipo de prioridade, além 
de garantir a permanência 
e tranquilidade na trajetória 
acadêmica do estudante nível 
I, também contribuiu para a 
redução do índice de inadim-

2016 2017

615

76

47

642

54

38

Estudante nível I

Estudante nível II

TOTAL*

MORADIAS UNIVERSITÁRIAS OURO PRETO I E II

2016 2017

101

15

5

105

10

7

MORADIA UNIVERSITÁRIA CYRO VERSIANI DOS ANJOS

Estudante nível III

Estudante sem nível de classificação

Visitantes e intercambistas

102

180

1.020

99

201

1.034

14

0

135

19

0

141

plência financeira nas mora-
dias universitárias, já que es-
ses moradores têm gratuidade 
na taxa de coparticipação. 

Ainda sobre o processo de 
seleção de vagas, outra modi-
ficação importante foi implan-
tada em 2017. Para garantir a 
imparcialidade e discrição em 

relação ao contexto dos can-
didatos, foi adotada a seleção 

“cega”, processo em que os 
nomes dos candidatos perma-
necem em sigilo. Dessa forma 
a Comissão de Gestão de Va-
gas garante a neutralidade da 
seleção.

NÚMERO DE MORADORES ATENDIDOS POR CATEGORIA

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

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

Em 2017, foram realizadas melhorias nas Moradias Universi-
tárias de Belo Horizonte visando oferecer uma infraestrutura 
de qualidade de vida nas moradias, substituindo parcialmen-
te os mobiliários, tais como: geladeiras, fogões, micro-ondas 
e colchões. 

Em Montes Claros foram instalados refletores e câmeras para 
melhoria da segurança no entorno da Moradia Universitária. 
Para otimizar o uso da água na Moradia houve a manutenção 
nas placas de aquecimento solar e a troca dos chuveiros elé-
tricos por modelos eletrônicos.

MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO I

Mobiliário (recurso próprio)

Mobiliário (recurso Pnaes)

MORADIA UNIVERSITÁRIA VISITANTES

MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO II

MORADIA UNIVERSITÁRIA CYRO VERSIANI DOS ANJOS

72.349,27

---

Manutenção 68.398,85

Mobiliário 586,37 ---

Mobiliário (recurso próprio)

Manutenção

15.281,72

7.678,75

4.398,90

---

Mobiliário (recurso próprio) 3.291,61

Máquinas e equipamentos 3.020,00

TOTAL 189.325,16

2016 (R$) 2017 (R$)

359,60

---

51.668,77

4.973,08

41.937,19

---

Máquinas e equipamentos 3.000,00 ---

INVESTIMENTOS NAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS
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Discussão sobre as políticas das Moradias

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

O diferencial do Programa Per-
manente de Moradia Universitá-
ria não está apenas na estrutura 
física existente, nem somente 
no cuidado destinado ao espaço, 
mas também na discussão políti-
ca entre os estudantes e os ges-
tores do Programa.

A presença constante dos 
gestores da Fump e da UFMG nas 
moradias, conversando sobre o 
Programa, é um forte indicativo 
do peso que a Universidade lhe 
destina. A ampliação na presta-
ção dos serviços de saúde nas 
próprias moradias e as discus-
sões sobre as regras de hospe-

dagem são duas questões hoje 
trabalhadas em conjunto com os 
moradores e a Fump.

É por meio do diálogo que os mo-
radores aprendem a utilizar os 
espaços das Moradias e a resol-
ver conflitos comuns de qualquer 
condomínio: volume de música, 
respeito a regras de limpeza, uso 
de equipamentos coletivos etc. 
Por meio de compromisso cole-
tivo de atendimento às regras e 
também através de Projetos de 
Convivência, gerenciados pelos 
próprios moradores, é possível 
criar um ambiente acolhedor e 
de boa convivência.

Quadra poliesportiva da Moradia Universitária Ouro Preto I // Crédito Raíssa César
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Quadra poliesportiva da Moradia Universitária Ouro Preto I // Crédito Raíssa César

Projetos de Convivência

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

A Fump mantém Projetos de 
Convivência das Moradias Uni-
versitárias, durante o período le-
tivo acadêmico da UFMG, com o 
objetivo de estimular o desenvol-
vimento de atividades que propi-
ciem 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 edi-
tais para o recebimento de pro-
postas de projetos. Os próprios 
moradores podem se inscrever 
como monitores. Demais estu-
dantes da UFMG e membros da 
comunidade acadêmica também 
podem participar do edital. Uma 
comissão julgadora, formada por 
representantes da Fump e dos 

estudantes residentes nas Mora-
dias de Belo Horizonte e Montes 
Claros, avalia e seleciona os pro-
jetos que serão realizados.

Os recursos para o financiamento 
dos Projetos de Convivência são 
provenientes do Plano Nacional 
de Assistência Estudantil (Pnaes). 
Além de viabilizar a realização 
dos projetos através da aquisi-
ção dos equipamentos necessá-
rios, com esse recurso ocorre a 
pagamento da bolsa mensal de 
R$ 400,00 mensais aos monito-
res.  

Atualmente são desenvolvidos 
quatro projetos nas Moradias 
Universitárias Ouro Preto I e II e 
dois projetos na Moradia Univer-
sitária Cyro Versiani dos Anjos.
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Os Projetos de Convivência 
em Belo Horizonte ocorreram 
no período da noite e aos fi-
nais de semana, tendo em vis-
ta a disponibilidade dos mora-
dores. Durante o ano de 2017, 
houve uma média mensal de 
130 participantes nas ativida-
des.

- Yoga: entre os benefícios da 
atividade estão o alívio do 
estresse e melhoras na saú-
de, como redução de dores e 
melhor capacidade de alonga-
mento.

- Dança de salão: uma opor-
tunidade de interagir e se 
exercitar em uma atividade 
descontraída que promove o 
bem-estar.

- Educação física: oferecer aos 
moradores conteúdo especí-
fico da Educação Física para 
a promoção da qualidade de 
vida em âmbito físico, psico-
lógico e social.

- Corpo em ação: fomentar a 
prática de atividades física, 
instigar a consciência e im-
portância de manter hábitos 
de vida saudáveis e reduzir o 
sedentarismo.

No segundo semestre de 
2017, os projetos “Culinária” 
e “Confecção de produtos uti-
litários” foram suprimidos do 
cronograma de atividades de-
senvolvidas nas moradias de 
Belo Horizonte devido à falta 
de adesão ao longo do primei-
ro semestre.

Os Projetos de Convivência 
em Montes Claros ocorreram 
no período da noite e aos fi-
nais de semana, tendo em vis-
ta a disponibilidade dos mora-
dores.

- Cinema Integrado: possibilita 
aos moradores o acesso a fil-
mes variados, além de promo-
ver discussões sobre os temas 
abordados.

- Horta Participativa:  estimular 
hábitos alimentares saudáveis 
através do cultivo de uma horta 
comunitária na Moradia.

Durante o ano de 2017 houve 
uma média mensal de 20 partici-
pantes no projeto da Horta Parti-
cipativa e uma média de 40 par-
ticipantes por mês nas exibições 
de filmes do Projeto de Cinema 
Integrado.

2016 (R$) 2017 (R$)

23.600,00

3.888,34

27.488,34

33.200,00

6.885,25

40.085,25

Bolsa de monitoria

Compra de materiais

TOTAL

PROJETOS DE CONVIVêNCIA DAS
MORADIAS UNIVERSITÁRIAS DE BELO HORIzONTE

PROJETOS DE CONVIVêNCIA DA MORADIA UNIVERSITÁRIA
CYRO VERSIANI DOS ANJOS EM MONTES CLAROS

INVESTIMENTO NOS PROJETOS DE CONVIVêNCIA DE BELO 
HORIzONTE E MONTES CLAROS
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Atividades de Convivência

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

Em 2017 foi implementado nas Moradias de Belo Horizonte o “Ciclo 
de Ideias”, projeto promovido pela direção da Fump, visando promo-
ver maior interação e socialização, além de debater temas de interes-
se da comunidade com a orientação de profissionais qualificados. Os 
temas contemplados foram: “Criatividade”, palestra ministrada pelo 
professor Alfredo Gontijo de Oliveira; “Gastronomia e Saúde”, apre-
sentada pela professora Rita de Cássia Ribeiro; e “Do Paracetamol a 
Ritalina”, ministrada pela farmacêutica Raissa Fonseca Cândido.

Na Moradia Universitária Cyro Versiani dos Anjos foram promovidas 
diversas atividades de convivência com o objetivo de orientar os mo-

radores sobre o mercado de trabalho, cuidados com a saúde e as-
suntos de interesse dos estudantes. Muitas das atividades realiza-
das foram propostas pelos próprios moradores, havendo uma 
média de 30 participantes em cada atividade promovida.

As atividades realizadas foram:  Palestra sobre Mercado de Traba-
lho, ministrada pelo professor Stalen Schettino; reunião com a Po-
lícia militar e definição de parceria para melhoria das medidas de 
segurança na região da Moradia; II Palestra sobre “Entrevista de 
Emprego”, ministrada pelo professor Maximiliano Soares Pinto; e 
palestra e debate a respeito do tema “Promovendo Saúde contra 

Projeto de Convivência “Horta participativa” // Crédito Jorge Alves
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Assistência social, médica e psicológica para os moradores 

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

Para promover a saúde dos mo-
radores e evitar o deslocamento 
dos estudantes até a Sede da 
Fundação, foi implementado na 
Moradia Universitária Ouro Pre-
to I, em Belo Horizonte, o atendi-
mento médico e psicológico e o 
acompanhamento socioassisten-
cial com um assistente social.

Os moradores também contam, 
desde agosto, com o atendimen-
to psicológico em grupos aos sá-
bados.  Esses grupos são peque-
nos núcleos com propostas e 
duração pontuais que permitirão 
o entrosamento entre os estu-
dantes, bem como troca de ideias 
e reflexões. 

Temas dos grupos de trabalho:

- Longe de Casa: para alunos que 
se veem desafiados por situa-
ções e vivências relacionadas a 
convívio com diferenças, dificul-
dades do dia a dia, dinâmicas de 
uma cidade grande e diferente 
da sua de origem.

- Da UFMG para o Mundo: para 
estudantes que estão concluindo 
o curso de graduação e têm in-
certezas quanto à chegada ao 
mercado de trabalho, ao retorno 
para casa ou um novo local de 
moradia.

- Grupo de Conversação: uma das 
queixas mais recorrente é sobre 

a ansiedade. Por isso, propõe-se 
este grupo, para que os estudan-
tes possam trabalhar essa forma 
de angústia.

- Diálogos com o Cinema: utilizan-
do filmes com temas específicos 
pretende-se proporcionar dis-
cussões que envolvam assuntos 
recorrentes à vida dos estudan-
tes, como solidão, uso de drogas, 
sexualidade, diferenças sociais e 
política.

Cada grupo se reúne em um sá-
bado por mês, no Salão de Con-
vivência da Moradia Ouro Preto I. 
Além dos moradores também 
podem participar dos grupos os 
estudantes assistidos que rece-
bem a Bolsa Auxílio Moradia.

Em Montes Claros também foi 
implementada no mês de setem-
bro a Assistência Psicológica na 
Moradia Universitária Cyro Ver-
siani dos Anjos. Os atendimen-
tos acontecem às quartas-feiras, 
das 16 às 21 horas, tendo uma 
média de 4 acompanhamentos 
por semana.
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Transporte

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

As Moradias Universitárias Ouro Preto I e II, em Belo Horizonte, 
disponibilizam para os estudantes moradores uma linha exclusiva 
de ônibus que circula entre os módulos da moradia e o campus 
Pampulha da UFMG. O transporte é gratuito e direto, sem interme-
diações 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 Anjos, em Montes Cla-
ros, conta desde março de 2017 com uma linha exclusiva de mi-
cro-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 quadro de horários 
específicos.Todos os moradores e a comunidade acadêmica po-
dem utilizar o ônibus através da apresentação da carteirinha uni-
ficada da UFMG.

Ônibus das Moradias Universitárias de Belo Horizonte // Crédito Raíssa César
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Taxa condominal

DIVERSIDADE SOB O MESMO TETO

Os estudantes moradores, ex-
ceto 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 Reso-
lução nº 14/2016 e Portaria nº 
63/2016 da própria Universida-

COPARTICIPAÇÃO

Gratuidade

R$ 50,00

R$ 75,00

Nível I

Nível II

Nível III

R$ 299,94

Tabela específica

Não assistidos pela Fump

Diarista

de, que estabelecem os critérios 
para os valores da coparticipa-
ção na Moradia Universitária e a 
proporcionalidade da utilização 
das vagas.

Os valores variam de acordo com 
a classificação socioeconômica 
de cada usuário nos níveis I, II e 
III ou não classificado.

COMPOSIÇÃO DA TAxA MENSAL - CUSTOS:

- Pessoal vinculado ao trabalho das moradias: funcionários da 
Fump, terceirizados ou autônomos;

- 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.

VALORES DA COPARTICIPAÇÃO
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Moradia Universitária Ouro Preto II // Crédito Raíssa César
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Obra da Moradia Universitária Ouro Preto III // Crédito Raíssa César
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Construção da Moradia
Universitária Ouro Preto III

A nova Moradia Universitária 
Ouro Preto III (MOP III) tem previ-
são de inauguração no início do 
primeiro semestre de 2018. Se-
rão mais 386 vagas para os es-
tudantes de baixa renda cujo nú-
cleo familiar não reside em Belo 
Horizonte. 

A construção teve início com 
a assinatura de convênio en-
tre a Fump e a UFMG, em de-
zembro de 2011, com o objeti-
vo de reduzir o déficit de vagas.  
A primeira etapa da construção 
foi concluída em setembro de 
2015 e compreendia os serviços 

preliminares, tais como funda-
ções e execução da alvenaria. A 
segunda e última fase, na qual 
serão realizados todos os aca-
bamentos, tem término previsto 
para maio de 2018.

A Moradia Universitária Ouro 
Preto III é composta por três blo-
cos, dois dos quais são destina-
dos a unidades habitacionais e 
o terceiro destinado a uma área 
de uso comum. O bloco 1 possui 
cinco andares, e o bloco 2 possui 
quatro andares, sendo que cada 
andar possui cinco apartamen-
tos, totalizando 45 apartamentos. 
Cada apartamento possui quar-

tos individuais, sala, cozinha, 
área de serviço e banheiros.

No primeiro andar do bloco 2 
existem três quartos adaptados 
à acessibilidade, assim como as 
áreas comuns do apartamento, 
cumprindo a legislação em vigor. 
Nos primeiros e segundos an-
dares, os apartamentos têm em 
sua maioria oito quartos cada. A 
partir do terceiro andar os apar-
tamentos possuem nove quartos. 
A área de cada apartamento com 
oito quartos é de 150m², e a área 
do apartamento com nove quar-
tos é de 162,75m².
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Andamento da obra

CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III

Até dezembro de 2017 hou-
ve um avanço físico de 85% 
na execução da obra, mes-
mo com a absorção de ati-
vidades extraordinárias, 
não contempladas no pla-
nejamento nas atividades. 
Destacam-se a demolição 
e reconstrução do muro de 
divisa com o imóvel vizinho 
e a construção de outro 
muro (arrimo) para garantir 
a segurança e estabilida-

de do terreno e imóvel do 
morador adjacente, provo-
cando grande impacto na 
logística da obra da mora-
dia; e a construção de um 
reservatório de água plu-
vial, conforme solicitado 
pela Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, através 
da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capi-
tal (Sudecap).  

63 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Apartamento na Moradia Universitária Ouro Preto III // Crédito Raíssa César
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Orçamento e gastos da obra

CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III

O orçamento elaborado pela em-
presa OPC Engenharia em Orça-
mento, Planejamento e Controle 
de Obras Ltda, para a primeira 
etapa da obra, foi apresentado 
com valor de R$ 11.727.878,84, 
data base dezembro de 2013, 
com o cronograma de nove me-
ses para execução (o valor não 
incluiu a aquisição de projetos).

A etapa foi concluída em 20 me-
ses com o valor de R$ 
11.794.794,56 (retificado), incluin-
do os projetos.

Apesar do convênio para a pri-
meira etapa das obras ter sido 
assinado em dezembro de 2011, 
devido à demora na liberação do 
Alvará para construção e às pro-
vidências iniciais (poda, trans-
plante de árvores, demolição e 
mobilização), a obra teve início 
efetivo em janeiro de 2014.

Sobre o cronograma inicial, que 
previa a conclusão da primeira 
etapa em nove meses, vários fa-
tores motivaram a extensão até 
setembro de 2015, data da con-
clusão da etapa. Nesse período 

houve a necessidade de elabora-
ção de Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (EIV), solicitado poste-
riormente pela Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte 
(PBH), dificuldades para contra-
tação de mão de obra especiali-
zada em alvenaria estrutural, 
bem como liberação de recur-
sos.

Para a segunda etapa da obra, o 
orçamento apresentava o valor 
de R$ 13.876.141,08, com previ-
são de conclusão para novembro 
de 2016. Em setembro de 2016 

foi celebrado um Termo Aditivo 
entre a Fump e a UFMG, com o 
objetivo de prorrogar a conclu-
são da obra para dezembro de 
2017, bem como o aporte de ca-
pital necessário à extensão do 
prazo. O valor do convênio, que 
originalmente era de R$ 
14.601.117,89 passou para R$ 
18.933.103,34. 

Em dezembro de 2017, o convê-
nio teve a vigência alterada para 
maio de 2018, sem previsão de 
acréscimo de repasse pela 
UFMG.
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Obra MOP III // Crédito Raíssa César
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Obra MOP III // Crédito Raíssa César

Acumulado de 
2011 a 2016 (R$)

Recurso próprio através da venda de imóveis e rendimentos bancários 
(já deduzidas as despesas com a venda)

3.612.242,22

Convênio 1ª etapa (repasses e rendimentos bancários) 10.681.047,82

Convênio 2ª etapa (repasses e rendimentos bancários)

25.955.988,93

RECEITAS

SOMA DAS RECEITAS

INVESTIMENTOS NA OBRA DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OUTRO PRETO IIII

*O software está representado separadamente porque não integra o custo da obra em relatórios contábeis.

Recurso próprio (obra)

Convênio (1ª etapa da obra)

Convênio (2ª etapa da obra)

Convênio (software)*

DESPESAS

SOMA DAS DESPESAS

SALDO NO FIM DO PERíODO

11.581.314,77

2.236.396,15

4.593.217,80

10.531.060,87

21.485,34

17.463.544,28

8.492.444,65

3.959.690,81

10.681.047,82

34.581.311,24

19.940.572,61

2.690.773,17

15.074.574,27

10.531.060,87

21.485,34

28.317.893,65

6.263.417,59

Acumulado de 
2011 a 2017 (R$)
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Assistência à Saúde 
para todos os assistidos

O Programa Saúde do Estudante 
(PSE) tem o objetivo de oferecer aos 
estudantes da UFMG assistidos pela 
Fump assistência à saúde, além de 
estimular e ampliar a autonomia e a 
capacidade do cuidado.

O PSE promove o intercâmbio de ex-
periências e estimula o desenvolvi-
mento de estudos e pesquisas que 
visem ao aperfeiçoamento e à dis-

seminação 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 fortalecimento 
dos serviços da atenção básica aos 
estudantes.

O Programa oferece aos estudan-
tes assistidos atendimento médico, 
odontológico e psicológico.
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Assistência médica em Belo Horizonte // Créditos Raíssa César
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ASSISTêNCIA À SAÚDE PARA TODOS OS ASSISTIDOS

Acolhimento, escuta e orientação para a saúde mental

Em 2017 a Fump ampliou o aten-
dimento psicológico aos estu-
dantes assistidos. 

Desde agosto acontece o aten-
dimento psicólogo na Facul-
dade de Letras, no campus 
Pampulha da UFMG, às quintas-
feiras, das 14h30 às 18 horas. 
O objetivo é facilitar o atendi-
mento e deslocamento dos  estu-
dantes assistidos, principalmen-
te os dos cursos noturnos, que 
não podem comparecer à Sede 
da Fump.

O atendimento psicológico tam-
bém foi estendido até as Mo-
radias Universitárias de Belo 
Horizonte e Montes Claros. Na 
Moradia Universitária Ouro Pre-
to I o atendimento psicológico 
individual acontece no período 
noturno, de segunda a quarta-
feira e também às sextas-feiras. 
Às quartas-feiras, a assistência 
psicológica também acontece 
em horários alternados nos  pe-
ríodos da manhã e tarde. Nas 
manhãs de sábado acontece o 
atendimento em grupo.

Já na Moradia Universitária Cyro 
Versiani dos Anjos, em Montes 
Claros, o atendimento psicológi-
co individual acontece às quar-
tas-feiras, das 16 às 21 horas.

A Assistência Psicológica em 
Belo Horizonte e Montes Claros 
é realizada por profissionais que 
compõem a equipe própria da 
Fump.

“O auxílio psicológico
tem me ajudado a ser
mais forte mentalmente
e pessoalmente.”

_ KATHLEEN KARINE F. PONCIO,
estudante do 5º período de desiGn de moda
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Atendimento médico para criação de plano terapêutico individual

Em Belo Horizonte os estudantes assistidos podem se consul-
tar com o médico da Fump através do agendamento prévio de 
horário e também pelo acolhimento que acontece às terças e 
sextas-feiras, sem a necessidade de marcar horário.

Nesse acolhimento acontece a consulta médica focada na es-
cuta ativa para criação de um plano terapêutico individualizado. 

Esse tipo de atendimento acontece desde março de 2017.

Após o acolhimento o estudante será acompanhado pelo 
médico da Fump e, se necessário, pelo psicólogo, de acor-
do com sua necessidade. O estudante poderá também ser 
encaminhado para atendimento de um especialista na rede 
do SUS.

ASSISTêNCIA À SAÚDE PARA TODOS OS ASSISTIDOS

Atendimento médico na Sede da Fump // Créditos Raíssa César
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2016 2017

185

202

108

173

181

105

Número de consultas odontológicas 

Número de guias emitidas

REDE CREDENCIADA ODONTOLÓGICA EM MONTES CLAROSAssistência Odontológica

Em Belo Horizonte o atendimen-
to odontológico compreende os 
serviços de prevenção e restau-
ração, no serviço próprio da Fun-
dação, localizado na Faculdade 
de Odontologia da UFMG.

A equipe do serviço próprio é 
composta por cirurgiões-dentis-
tas, técnicas e auxiliares em saú-
de bucal.

Em Montes Claros a Assistên-
cia Odontológica é realizada em 
rede credenciada pela Fundação. Número de estudantes que concluíram 

o tratamento odontológico

ASSISTêNCIA À SAÚDE PARA TODOS OS ASSISTIDOS

Atendimento odontológico no serviço próprio localizado na Faculdade de Odontologia // Créditos Raíssa César
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ASSISTêNCIA À SAÚDE PARA TODOS OS ASSISTIDOS

Em Montes Claros, o atendimento é realizado por uma equipe 
da Estratégia Saúde da Família (ESF), composta por médico, en-
fermeiro e agentes de saúde, por meio de uma parceria entre a 
Secretaria Municipal de Saúde, a UFMG e a Fump. 

O Programa de Saúde é realizado em um espaço físico cedido 
pela UFMG (Casa da Saúde) e, sendo assim, o atendimento é 

estendido a toda a comunidade acadêmica do campus. A equi-
pe de saúde oferece o serviço durante toda a semana, realizan-
do consultas eletivas, de prevenção ginecológica, acolhimento 
e referenciamento em casos de emergência.

Casa da Saúde em Montes Claros

2016 2017

307

426

212

318

458

219

Número de alunos atendidos

Número de atendimentos

Procedimentos (consultas  
e exames)

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

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

2016 2017

124

102

226

133

 118 

251

Triagem enfermagem

Assistência médica

TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS

2016 2017

176

161

774

186

183 

369

NúMERO DE ATENDIMENTOS
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Casa de Saúde em Montes Claros // Créditos Jorge Alves
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2016 2017

294*

1.629

499**

701

1.399

1.186

Assistência médica

Assistência odontológica

TOTAL

ESTUDANTES ATENDIDOS

2016 2017

327*

4.446

1.437**

1.144

3.757

3.217

NúMERO DE ATENDIMENTOS

2016 2017

32.046,26

406.723,76

40.366,16

91.168,31

335.695,57

144.355,51

VALOR APLICADO (R$)

Assistência psicológica

2.422 3.286 6.210 8.118 479.136,18 571.219,39

*Em convênio com o Ministério da Saúde e as secretarias municipais de Saúde de Belo Horizonte e Montes Claros, o atendimento médico passou a ser realizado por meio de recursos do Progra-

ma Saúde do Estudante (PSE). Em Belo Horizonte, o convênio foi encerrado em 31 de julho e o atendimento médico passou a ser realizado por meio de recursos Pnaes a partir do mês de agosto 

de 2016.      

** Em 2016 a assistência psicológica em Montes Claros foi realizada por meio de recurso Pnaes. Já em Belo Horizonte a assistência psicológica passou a ser realizada por meio de recurso Pnaes 

a partir de agosto de 2016.

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIzADOS COM RECURSOS PNAES EM BELO HORIzONTE E MONTES CLAROS



75 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Programa de Bolsas dá suporte
à formação acadêmica dos

estudantes assistidos

Além de se manter na UFMG, 
usufruindo de condições ade-
quadas de alimentação, moradia 
e saúde, os estudantes assistidos 
pela Fump precisam ter acesso a 
recursos materiais para aprovei-
tar de forma plena a formação 
que a Universidade oferece.

Esse é a premissa que orienta a 
gestão dos Programas de Bolsas 
da Fump, que oferece oportu-

nidade de estágio remunerado, 
aquisição de material acadêmico, 
bolsas, entre outros benefícios.

Este Programa proporciona com-
plementação financeira, desen-
volvimento pessoal e profissio-
nal, além de oportunidades para 
que o estudante assistido se pre-
pare para a sua inserção no mer-
cado de trabalho.
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Crédito Raíssa César

“Fui criado em Jaíba, Norte de Minas, 
e sempre estudei em escolha pública. 

Quando cheguei à universidade logo fui 
procurar a assistência estudantil, pois sem 

ela a minha permanência seria inviável. 
Para minha felicidade fui classificado pela 

Fump. Apareceu aquela luz! Consegui a 
bolsa de Material Acadêmico, vaga na 

Moradia, acesso gratuito aos restaurantes 
universitários e a Bolsa Baeta Vianna, a qual 
sou muito grato. Sem estes auxílios e bolsas 

não consigo me manter na cidade e dar 
seguimento ao curso. Obrigado Fump!”

_ MÁRCIO VENíCIUS BARBOSA XAVIER,
5º período de enGenHaria Florestal

76Fundação Universitária Mendes Pimentel
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Bolsa Auxílio Moradia

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

A Bolsa Auxílio Moradia contri-
bui na manutenção de despesas 
com moradia -  pagamento de 
uma república ou pensão, en-
quanto os estudantes aguardam 
serem selecionados pelo Progra-
ma Permanente de Moradia Uni-

versitária. É um benefício mensal 
destinado aos estudantes de gra-
duação inscritos no Programa 
Permanente de Moradia Univer-
sitária e classificados nos níveis I, 
II e III. O valor mensal da Bolsa é 
de R$ 500,00.

Bolsa Auxílio Transporte

A Bolsa Auxílio Transporte é um 
benefício mensal que proporcio-
na auxílio financeiro para as des-
pesas com deslocamento para a 
UFMG no decorrer do curso. O 
valor mensal da bolsa é de R$ 
165,00. 

2016 2017

1.081

9.535

4.767.500,00

1.199

9.467

4.733.500,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

2016 2017

4.039

28.164

4.133.390,00

3.830

26.889

4.436.685,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)
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Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

A Bolsa Auxílio à Educação Pré-
escolar é um benefício mensal 
para garantir o cuidado educa-
cional do(s) filho(s) com idade de 
0 a 5 anos e 11 meses, enquanto 
os pais frequentam as atividades 

acadêmicas. A bolsa é voltada 
para estudantes de graduação 
classificados nos níveis I, II e III, 
que necessitam desse tipo de 
apoio. O valor da bolsa é de R$ 
200,00 mensais, por filho.

2016 2017

135

1.177

235.400,00

118

1.049

209.800,00

Alunos atendidos

Número de bolsas*

Valor aplicado no programa (R$)

* Um aluno pode ter mais de um filho acessando o Programa.

Bolsa Auxílio Moradia Maternidade

O programa foi implantado para 
proporcionar uma alternativa às 
estudantes classificadas nos ní-
veis I, II e III, que já estão admiti-
das no Programa Permanente de 
Moradia Universitária e engra-
vidam no decorrer do curso. A 
bolsa tem como objetivo auxiliar 
nas despesas dessas estudantes, 

caso optem pelo desligamento 
do Programa, já que não podem 
permanecer com o filho na Mo-
radia, por determinação do Con-
selho Diretor de Moradia, em ata 
de reunião ocorrida em 11 de de-
zembro de 2006. O valor mensal 
da bolsa é de R$ 800,00.

2016 2017

2

16

12.800,00

2

19

15.200,00

Alunas atendidas

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)
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Bolsa de Manutenção Baeta Vianna

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

A Bolsa de Manutenção Baeta 
Vianna é um apoio financeiro 
mensal destinado aos estu-
dantes que apresentarem situ-
ação de vulnerabilidade social 
e risco de evasão acadêmica. 
É voltada para classificados 

em nível I pela Fump, em sua 
primeira graduação. A bolsa 
possui duas modalidades: in-
tegral, no valor mensal de R$ 
400,00, e parcial, de R$ 240,00 
mensais.

Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel

A Bolsa de Apoio Acadêmico 
Mendes Pimentel é um benefício 
mensal, para custeio de despe-
sas acadêmicas e é destinada a 
estudantes de graduação clas-
sificados nos níveis II ou III. A 
bolsa possui duas modalidades: 
integral, no valor mensal de R$ 
300,00, e parcial, de R$ 180,00 
mensais.

2016 2017

1.261

8.073

1.937.520,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no
programa (R$)

PARCIAL INTEGRAL PARCIAL INTEGRAL

1.648

13.513

5.405.200,00

1.463

10.634

2.552.160,00

1.557

12.661

5.064.400,00

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

2016 2017

350

1.964

353.520,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no
programa (R$)

PARCIAL INTEGRAL PARCIAL INTEGRAL

358

2.154

646.200,00

261

2.112

380.160,00

405

3.706

1.111.800,00

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



80Fundação Universitária Mendes Pimentel

Bolsa de Manutenção Bernardo Álvares

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

A Bolsa de Manutenção Bernar-
do Álvares é um apoio financei-
ro mensal que provém de uma 
doação financeira recebida pela 
Fump para esse fim. O benefício 
é destinado aos estudantes de 
graduação e do ensino médio 
do Colégio Coltec, classificados 

socioeconomicamente no nível 
I, que apresentam bom desem-
penho acadêmico e situação de 
vulnerabilidade social e risco de 
evasão acadêmica. Para os estu-
dantes do Colégio Coltec o valor 
da bolsa é de R$ 200,00 mensais. 
Já para os estudantes da gradu-

ação, o valor é de R$ 400,00 ao 
mês. 

Essa Bolsa foi encerrada em 
agosto de 2017, com o fim da 
doação financeira da família Ber-
nardo Álvares. Os estudantes de 
graduação até então contempla-

dos por esta bolsa foram trans-
feridos para a Bolsa de Manuten-
ção Baeta Vianna e os alunos do 
ensino médio do Colégio Coltec 
foram transferidos para a Bolsa 
Kit Coltec.

2016 2017

29

87

17.400,00

Alunos atendidos

Numero de bolsas

Valor aplicado no
programa (R$)

COLTEC GRADUAÇÃO COLTEC GRADUAÇÃO

113

339

135.600,00

20

77

15.400,00

60

188

75.200,00
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Bolsa Apadrinhamento

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

A Bolsa Apadrinhamento é cons-
tituída por doações recebidas, 
em geral de professores, ex-alu-
nos da UFMG, médicos, dentis-
tas e pessoas jurídicas. A bolsa 
é destinada aos estudantes de 
primeira graduação, classifica-

dos socioeconomicamente pela 
Fump no nível I, que apresentam 
bom desempenho acadêmico. O 
benefício mensal de R$ 400,00 é 
concedido por doadores denomi-
nados “Padrinhos”.

“Minha decisão de doar para a Bolsa 
Apadrinhamento se baseou no simples 
gesto de gratidão e reconhecimento à 
Fundação que tanto ajudou em minha 

formação acadêmica, bem como à 
UFMG, casa que me acolheu ontem 

como graduanda, e hoje
como docente.”

_ MARIA CARMEN FONSECA SERPA CARVALHO,
proFessora de odontoloGia da uFmG

2016 2017

33 

97

20

25

87

18

Alunos atendidos

Número de bolsas

Número de padrinhos

Valor aplicado no programa (R$) 38.800,00 34.800,00
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Doação de materiais odontológicos

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

Em 2017, além da doação de 
recursos financeiros, a Fump 
recebeu de alguns ex-alunos 
da UFMG, que exercem a pro-
fissão de dentista, materiais 
de uso permanente, e em bom 
estado de conservação, que 
podem ser reutilizados nas 
atividades acadêmicas dos es-
tudantes de Odontologia que 
são assistidos pela Fump.

Os assistidos interessados em 
obter esses materiais enca-
minharam uma lista com os 
itens de que necessitavam e 
a concessão foi realizada de 
acordo com os seguintes cri-
térios: classificação no nível I, 
com estudo socioeconômico 
em dia e sem pendências com 
a Fump; RSG do período an-
terior, da maior para a menor 
média; e quantidade e tipo de 
materiais disponíveis.

O objetivo dessa ação foi con-
tribuir para a redução do custo 
de aquisição de materiais per-
manentes utilizados por esses 
estudantes durante o curso.

Ao todo, 14 estudantes foram 
beneficiados com materiais 
odontológicos avaliados no 
valor de R$ 10.203,25.

Bolsa de Acesso a Material Acadêmico

A Bolsa de Acesso a Material 
Acadêmico auxilia os estudan-
tes de graduação assistidos 
pela Fump a adquirirem mate-
rial escolar básico para facili-
tar a realização das atividades 
acadêmicas necessárias à sua 
formação. O valor desta Bolsa 

varia de acordo com o nível 
de classificação do estudante: 
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, 
bolsa no valor de R$ 1.000,00.

2016  
(DUAS EDIÇÕES)

2017  
(DUAS EDIÇÕES)

6.322

2.340.700,00

4.016

1.513.900,00

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)
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Bolsa de Acesso ao Livro Bernardo Álvares

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

Esta bolsa proporciona aos estu-
dantes de graduação, classifica-
dos no nível I, o acesso semes-
tral a um recurso no valor de R$ 
150,00 para a aquisição de livros. 
Para ser contemplado, o estudan-
te deve apresentar mérito no de-
sempenho acadêmico, segundo 
a análise do último Rendimento 

Semestral Global publicado pelo 
Departamento de Registro e Con-
trole Acadêmico (DRCA/UFMG).  

A Bolsa desde a sua criação era 
paga com recursos de doação da 
família de Bernardo Álvares. Com 
a suspensão da doação, não hou-
ve a segunda edição de 2017.

2016 2017

232

34.800,00

120

18.000,00

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

Bolsa Auxílio Óculos

O Programa Bolsa Auxílio Óculos 
é um benefício para aquisição de 
óculos de grau. Podem acessar 
esse Programa os estudantes  
assistidos nos níveis I, II e III.

2016 2017*

136

136

30.944,60

264

264

60.226,40

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

* 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 desta bolsa.
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Bolsa de Formação Profissional Complementar

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

A Fump também oferece aos 
estudantes assistidos oportu-
nidades de estágios através da 
Bolsa de Formação Profissional 
Complementar, que é custeada 
pela Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos (PRORH) da UFMG e 

pelo Hospital das Clínicas (HC). 
A Fundação é responsável pelo 
encaminhamento dos estudan-
tes de graduação, classificados 
socioeconomicamente, para rea-
lizarem atividades de estágio em 
diversos departamentos e unida-
des da Universidade.

O valor mensal da bolsa soma-
do ao auxílio transporte é de R$ 
682,00 para 20 horas de ativida-
des semanais.

2016 2017

498

3.482

Alunos atendidos

Número de bolsas

BH MONTES CLAROS BH MONTES CLAROS

69

418

21

167

---

---

PRORH HC PRORH HC PRORH HC PRORH HC

421

2.927 

57

423

28

158

---

---

Obs: Bolsa vinculada aos convênios nº 748697/2010 e nº 773983/2012 firmados entre a UFMG e a Fump. 
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Programa Bolsa Teatro Universitário (TU)

PROGRAMA DE BOLSAS DÁ SUPORTE À FORMAÇÃO ACADêMICA DOS ESTUDANTES ASSISTIDOS

De acordo com o nível de clas-
sificação socioeconômica, o 
estudante do TU poderá rece-
ber um recurso para auxiliá-lo 
na aquisição de materiais que 
possam contribuir para o de-
senvolvimento das atividades 
escolares, além de permitir o 
deslocamento entre sua casa e 
o curso. 

Nível I: bolsa no valor de R$ 
280,00 mensais até abril de 2017; 
a partir de maio deste mesmo 
ano esta bolsa foi reajustada 
para R$ 380,00 mensais. 

Níveis II e III: bolsa no valor de 
R$ 180,00 mensais até abril de 
2017; a partir de maio deste mes-
mo ano esta bolsa foi reajustada 
para R$ 280,00 mensais.

2016 2017

20

149

38.320,00

21

165

55.700,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

Programa Material Acadêmico e Transporte (TU)

Por meio de Convênio cele-
brado com o Teatro Univer-
sitário da UFMG em 2015, 
o Programa de Bolsa TU é 
um apoio financeiro mensal, 
destinado aos estudantes 
regularmente matriculados 

no ensino médio do Teatro 
Universitário, classificados 
pela Fump nos níveis I, II ou 
III, que apresentam situação 
de vulnerabilidade socioe-
conômica e risco de evasão 
escolar.
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Bolsa Auxílio Moradia (TU)

O Programa Bolsa Auxílio Moradia é um benefício no valor de R$ 
500,00 mensais, destinado aos estudantes do TU cujo núcleo familiar 
não reside em Belo Horizonte, com o objetivo de auxiliar na manuten-
ção de despesas com moradia.

Bolsa semestral para participação em eventos (TU)

Esta bolsa é destinada a auxiliar os estudantes do TU classificados 
nos níveis I, II, III, nessa ordem, com uma bolsa semestral para parti-
cipação em eventos, no valor de R$ 400,00.

2016 2017

10

84

42.000,00

13

137

68.500,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

Programa de Bolsa Kit Colégio Técnico (Coltec)

O Programa de Bolsa Kit Coltec é um apoio financeiro mensal desti-
nado aos estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio do 
Coltec, classificados nos níveis I, II ou III pela Fump, que apresentam 
situação de vulnerabilidade social e risco de evasão escolar.

Nível I: bolsa Kit material acadêmico, transporte 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.

2016 2017

14

14

5.600,00

26

29

11.600,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

2016 2017*

173

1.372

462.860,00

181

1.714

572.820,00

Alunos atendidos

Número de bolsas

Valor aplicado no programa (R$)

* Bolsas pagas com recursos do convênio com o Coltec e recursos próprios da 
Fump.
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Setor de Convênios // Créditos Raíssa César
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Trabalho seguro, saudável e com qualidade
de vida para os nossos funcionários

A Fump é uma instituição que se 
preocupa com sua estrutura organi-
zacional, de forma a atender as de-
mandas dos convênios celebrados 
em prol dos projetos e programas 
desenvolvidos na área da assistên-
cia estudantil da UFMG. Além disso, 
a Fundação realiza ações que visam 
manter seu corpo técnico-adminis-
trativo adequado à execução das ati-
vidades assistenciais sob sua res-
ponsabilidade. 

“Agradeço infinitamente a Fump pela 
ajuda durante a graduação e aos que 

fazem parte dessa entidade como 
os funcionários dos restaurantes, 

assistentes sociais, psicólogos, 
médicos, dentistas, motorista do 

morabus, enfim a todos.
Muito obrigada!”

_ CíNTIA DE CASTRO SANTOS,
Formanda no primeiro período de 2017 no curso de odontoloGia
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Campanhas de saúde e qualidade de vida

TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA PARA NOSSOS FUNCIONÁRIOS

No ano de 2017 foram desenvol-
vidas campanhas mensais na 
área da saúde para levar mais in-
formações e esclarecimento aos 
funcionários. Dentre as campa-
nhas realizadas podemos citar as 
de doação de sangue, combate 

às hepatites virais, incentivo à 
gentileza e prevenção ao suicídio 
e valorização da vida. 

A parceria realizada entre a Fump 
e empresas na área da saúde, 
contribuiu também para reforçar 

as campanhas nacionais de cons-
cientização contra o câncer de 
mama, promovendo o “Outubro 
Rosa”, ações sobre a saúde do 
homem e câncer de próstata 
através do “Novembro Azul” e 

campanha contra as doenças 
sexualmente transmissíveis, 

“Dezembro Vermelho”. Todas 
essas ações contaram com 
grande adesão dos funcionários 
e Jovens Aprendizes.

Cartaz da campanha “Incentivo à Gentileza” // Créditos Raíssa César

89 RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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Programa de treinamento de funcionários

TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA PARA OS NOSSOS FUNCIONÁRIOS

A Fundação, frente aos desa-
fios e compromissos com os 
estudantes assistidos e com o 
funcionamento adequado das 
suas atividades institucionais, 
procura dar oportunidades de   
aprimoramento profissional e 
aperfeiçoamento para seu cor-
po técnico, por meio de seu 
programa de treinamentos. 

Os investimentos tiveram como 
principal objetivo a realização 
de capacitações internas e ex-
ternas, através de cursos, pa-
lestras e seminários. Para tal, 
buscaram-se parcerias e con-
tratações de instituições e pro-
fissionais devidamente qualifi-
cados, que promoveram 
treinamentos e palestras, con-
forme orçamento previsto. Em-

bora com restrição em termos 
orçamentários, tais atividades 
foram executadas com quali-
dade, tendo por escopo a pro-
moção e melhoria contínua 
nos processos. 

Foram promovidas palestras 
nas áreas de atendimento ao 
público, na área da saúde e fi-
nanças pessoais, assim como 
cursos e treinamentos de atua-
lização de normas e legisla-
ções, gestão de projetos e ou-
tros, com o objetivo de 
aperfeiçoar as atividades que 
são de extrema importância à 
assistência, bem como com a 
funcionalidade administrativa 
da estrutura institucional. 
Exemplo disso foram os trei-
namentos sobre as atualiza-

ções decorrentes da Reforma 
Trabalhista e e-Social, assim 
como capacitação na área con-
tábil, a fim de adequar às exi-
gências da legislação que rege 
a estrutura organizacional da 
Fump.

Essas atividades contempla-
ram funcionários do corpo téc-
nico-operacional, de produção 
e administrativo, e também os 
jovens aprendizes, dando aten-
ção especial para treinamen-
tos e palestras internas. Os in-
vestimentos em capacitações 
contemplaram a maioria das 
áreas e unidades, com a finali-
dade de unificar e multiplicar 
conhecimentos e informações 
para toda a Instituição.

Ainda dentro do programa de 
capacitação, foram realizados 
na obra da Moradia Universitá-
ria Ouro Preto III vários treina-
mentos de conscientização na 
área de segurança do trabalho, 
bem como formação de briga-
da de incêndio, curso de CIPA  
e reciclagens e normas regula-
mentadoras para eletricistas.
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UNIDADE 2016

Assistência Básica

Estagiários

Moradias em BH

Moradia Cyro Versiani em MOC

11

6

4

3

Obra MOP III

TOTAL 

2017

18

1

8

1

56 159

28 37Núcleo Administrativo

Jovens Aprendizes

RU HRTN

RU campus Saúde

RU ICA

20

16

38

14

42

55

41

20

40 17

42 49

278 448

RU Setorial I

RU Setorial II
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NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS BENEFICIADOS POR UNIDADE
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ASSISTÊNCIA 

BÁSICA
ESTAGIÁRIOS

MORADIAS EM BH

MORADIA CYRO VERSIANI

EM MOC OBRA MOP III

NúCLEO 

ADMINISTRATIVO

JOVENS APRENDIzES

RU HRTN

RU CAMPUS 

SAúDE RU ICA

RU SETORIAL I

RU SETORIAL II
TOTAL

11 6 4 3

56

28 20 16
38

14

40 42

278

18
1

8
1

159

37 42

55

41

20 17 

49 

448
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Sede da Fump // Créditos Raíssa César
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Características funcionais

1

EMPREGADOS DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO

1Advogado

Analista de Sistema

Analista Sênior

Assessor de Comunicação e 
Captação de Recursos

Assessor de Relações Institucionais

Assessor de Tecnologia da Informação

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo

1 0

1 0

0 1

1 1

1 0

1 0

3 4

3 3

2016 2017

Encarregado de Serviços

Gerente Contábil

Gerente Administrativo

Gerente Financeiro

Psicólogo

Técnico em Tecnologia da Informação

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2016 2017

TOTAL

A estrutura organizacional da Fundação, no ano de 2017, demonstrou um aumento de 12,08% em seu quadro de pessoal. O principal fator 
desse aumento foi o crescente número de funcionários na obra da Moradia Ouro Preto III, conforme necessidade das fases de construção e 
acabamento.

Assessor de de Presidência/Diretoria

Atendente Administrativo

Atendente de Telemarketing

0 1

0 1

Coordenador de Tecnologia da Informação

zelador 0 1

21 23

6 4Estagiário

2016 2017

TOTAL 6 4

2 2Auxiliar de Serviços Gerais

Comprador 1 1

TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA PARA OS NOSSOS FUNCIONÁRIOS
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2 3Agente de Manutenção

Técnico de Contabilidade

1 1

2 2

5 5

1 1

2 2

1 0

1 0

1 0

2016 2017

TOTAL 16 16

1 1Agente de Manutenção

Assistente de Moradia

Auxiliar de Serviços Gerais

1 1

2 2

4 4

2016 2017

TOTAL

EMPREGADOS DAS MORADIAS UNIVERSITÁRIAS OURO PRETO I E II EMPREGADOS DA MORADIA UNIVERSITÁRIA CYRO VERSIANI DOS ANJOS

Supervisor de Moradias Universitárias 0 1

Assistente Técnico de Pessoal

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Comprador

Gerente de Moradia

Pedreiro

Servente de Pedreiro

0 1Agente de Manutenção II
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Obra MOP III // Créditos Raíssa César
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0

EMPREGADOS DA OBRA MORADIA OURO PRETO III

1

Auxiliar de Fiscalização Ambiental

Auxiliar de Serviços Gerais

Bombeiro Hidráulico

Carpinteiro I

1 4

3 3

0 1

1 0

1 0

1 2

3 6

2 7

2016 2017

1 3Comprador

Copeiro

Eletricista

Encarregado de Almoxarifado

Encarregado de Obras I

Engenheiro Eletricista

1 1

3 9

1 1

1 1

0 1

Engenheiro de Planejamento

Meio Oficial Bombeiro

Meio Oficial Eletricista

Meio Oficial Pintor

Mestre de Obra

Motorista

Operador de Betoneira

1 1

1 6

0 2

1 1

1 1

2 2

2 1

2016 2017

21 17

Operador de Guincho

Pedreiro

Pintor

Servente de Pedreiro

Técnico de Contabilidade

1 1

20 21

1 1

1 1Técnico de Enfermagem do Trabalho

Técnico de Segurança do Trabalho

1 1 TOTAL

1 1

Armador

Arquiteto

Assistente Administrativo

Auxiliar de Compras

Almoxarife

1 1

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Arquitetura 0 1

Encarregado de Obras 0 2

1 1Gerente de Moradia/Obra

Impermeabilizador 4 3

Marceneiro 0 4

Meio Oficial Impermeabilizador 0 1

Meio Oficial Pedreiro 3 2

0 9Pedreiro de Acabamento

0 1Técnico em Eletrotécnica

82 122
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1 1Almoxarife

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Cozinha

Caixa

Comprador

Cozinheiro

Nutricionista

Supervisor Administrativo

3 3

1 1

29 29

5 6

1 1

6 6

1 1

1 1

2016 2017

TOTAL 50 51

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SETORIAL I

Técnico de Contabilidade

Técnico de Nutrição

1 1

1 1

1 1Almoxarife

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Cozinha

Caixa

Cozinheiro

Gerente de Restaurante

Mecânico de Manutenção

1 1

2 1

31 31

5 5

6 6

1 1

1 1

2016 2017

TOTAL

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SETORIAL II

52 50

Operador de Caldeira 1 0

Técnico de Nutrição 2 2

Motorista 1 1
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RU HRTN // Créditos Raíssa César
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1 1Almoxarife

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Caixa

Cozinheiro

Gerente de Restaurante

Motorista

1 1

1 1

17 17

2 2

4 4

5 5

1 1

1 1

2016 2017

TOTAL

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

Técnico de Nutrição 1 1

34 34

2 2Almoxarife

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Caixa

Cozinheiro

Nutricionista

Nutricionista de Produção

Técnico de Nutrição

0 0

23 22

2 2

1 1

7 7

1 1

1 2

1 1

2016 2017

TOTAL

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO HOSPITAL RISOLETA
TOLENTINO NEVES (HRTN)

38 38
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1 1Almoxarife

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Caixa

7 7

1 1

2 2

2016 2017

TOTAL

EMPREGADOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO ICA EM MONTES CLAROS

15 16

4 4Assistente Administrativo

Assistente Social

Atendente Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Comprador

Copeiro

Estatístico

Gerente de Assistência Social

11 12

9 8

3 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2016 2017

TOTAL 35 33

EMPREGADOS DA ASSISTêNCIA BÁSICA

Gerente Fump Montes Claros

Supervisor Administrativo

1 1

1 1

Técnico em Manutenção Equipe Informática 1 0

Cozinheiro

Nutricionista

Técnico de Nutrição

2 2

1 1

1 1

Copeiro 0 1
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2 2Auxiliar da Saúde Bucal

Dentista

Técnico em Saúde Bucal

2 2

1 2

2016 2017

TOTAL

EMPREGADOS DA SAÚDE ORAL

5 6

1 1Médico

Psicólogo 3 4

2016 2017

TOTAL

EMPREGADOS DA ÁREA DE SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA

4 5
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Em 11 de maio, a turma com 
20 Jovens Aprendizes encer-
rou o programa de aprendiza-
gem na Fump. Em continuida-
de a este Programa, em 5 de 
junho, foram contratados  22 
adolescentes que permane-
cerão na empresa durante 16 
meses, com término do con-
trato de aprendizagem em 4 de 
outubro de 2018. 

Esses jovens foram encami-
nhados por instituições de 
âmbito social, vinculadas à 
Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, visando atendimen-

to à comunidade local, circuns-
crita na Regional Pampulha. 
Em atendimento à política de 
assistência social, foi prioriza-
do no Programa a inserção de 
menores em situação de vulne-
rabilidade social.

A formação profissional ofere-
cida aos jovens é em parceria 
com a Cruz Vermelha Brasilei-
ra. Com a finalidade de cumprir 
com o compromisso de forma-
ção desses adolescentes, fo-
ram promovidos treinamentos 
voltados para a capacitação nas 
áreas comportamental, promo-

ção da saúde, atendimento ao 
público e qualificação profis-
sional.

Outros projetos e parcerias se 
fortaleceram e contribuiram 
de forma positiva com o pro-
grama. Um destes exemplos 
é a parceria com a Faculdade 
de Odontologia da UFMG, que 
concluiu, de forma gratuita, o 
tratamento odontológico de 
60% destes adolescentes.

Outra parceria importante 
é com a Fundação CDL Pró-
Criança, com a participação 
dos jovens no projeto “Ver é 

Programa Jovem Aprendiz da Fump

TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA PARA OS NOSSOS FUNCIONÁRIOS

bom demais”. Os jovens que 
atendem aos requisitos esta-
belecidos pelo projeto, foram 
encaminhados para consultas 
e avaliações oftalmológicas 
gratuitas. 

Em 2017, ocorreram três de-
mandas de atendimento, sendo 
15% do quadro de adolescentes 
contemplados.
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Informações sobre a Assistência Estudantil e
canais de interação com a comunidade acadêmica

No ano de 2017, a Fump criou para 
os estudantes residentes nas Mora-
dias Universitárias dois novos ca-
nais de comunicação, as newsletters 
que são encaminhadas por e-mail; e 
o Jornal Informa Moradia, periódico 
mensal que é afixado nos ônibus e 
na entrada de cada bloco.

Também foram desenvolvidas cam-
panhas mensais na área da saúde 
para levar mais informações e es-
clarecimento aos estudantes assis-
tidos. Dentre essas ações podemos 
citar as campanhas de doação de 
sangue, combate às hepatites virais, 
incentivo à gentileza, prevenção ao 
suicídio e valorização da vida, outu-

bro rosa (conscientização contra o 
câncer de mama), novembro azul 
(saúde do homem) e dezembro ver-
melho (campanha contra as doen-
ças sexualmente transmissíveis).

Além de campanhas, os estudantes 
assistidos e a comunidade acadê-
mica podem acompanhar as notí-
cias e novidades sobre a assistên-
cia estudantil através do portal da 
Fump. Em 2017 foram publicadas 
101 novas notícias. 

As redes sociais da Fump também 
são importantes ferramentas de 
divulgação da Fump, pois todas 
as notícias do portal são replica-

das nesses canais, além de serem 
locais de rápida interação entre os 
estudantes e a Fundação. 

Além do atendimento presencial 
e telefônico, a Fump mantém em 
seu portal o canal “Fale Conosco”, 
onde os estudantes assistidos e a 
comunidade em geral podem soli-
citar informações e sanar dúvidas 
sobre a Assistência Estudantil da 
UFMG. Em 2017 esse canal recebeu 
1.546 perguntas/solicitações.
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Apoio às ações da UFMG

Créditos Foca Lisboa
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Análise socioeconômica para as modalidades de cotas do Sisu

APOIO ÀS AÇõES DA UFMG

O Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) é o processo infor-
matizado, gerenciado pelo Mi-
nistério da Educação (MEC), 
no qual instituições públicas 
de ensino superior oferecem 
vagas para candidatos partici-
pantes do Exame Nacional de 
Ensino Médio (Enem). 

Além das vagas de ampla con-
corrência, são oferecidas va-
gas em quatro modalidades 
de reserva:

- Modalidade 1: candidatos pro-
venientes de escola pública, 
renda familiar bruta mensal 
per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo, autodecla-
rados pretos, pardos e indíge-
nas; 

- Modalidade 2: candidatos pro-
venientes de escola pública, 

renda familiar bruta mensal 
per capita igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo, não decla-
rados pretos, pardos e indíge-
nas; 

- Modalidade 3: candidatos que, 
independentemente da renda, 
tenham cursado integralmen-
te o Ensino Médio em escolas 
públicas; 

- Modalidade 4: candidatos au-
todeclarados pretos, pardos 
ou indígenas que, indepen-
dentemente da renda, tenham 
cursado integralmente o Ensi-
no Médio em escolas públi-
cas.

O setor de Serviço Social da 
Fump, em parceria com a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudan-
tis (PRAE), realiza a análise 
socioeconômica para as mo-

dalidades de cotas 1 e 2. Esse 
trabalho consiste no atendi-
mento ao candidato para re-
cebimento e conferência dos 
documentos no ato do regis-
tro acadêmico e, em seguida, 
a realização do procedimento 
de análise socioeconômica, 
que confirma a vaga do candi-
dato conforme os critérios de 
cada modalidade, definidos 
na Portaria nº 18 do MEC - Lei 
de Cotas. A divulgação dos re-
sultados e confirmação da 
matrícula são realizadas pela 
Diretoria de Registro e Con-
trole Acadêmico (DRCA) da 
UFMG. 

Esse trabalho foi desenvolvi-
do duas vezes em 2017, com 
duração de aproximadamente 
um mês em cada edição.
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Isenção da taxa de inscrição dos processos seleti-
vos da Escola de Educação Básica e Profissional 
(EBAP)

APOIO ÀS AÇõES DA UFMG

A Fump participa dos processos seletivos da EBAP, dando apoio 
à Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) na realização 
do processo de análise socioeconômica para a isenção da taxa 
de inscrição.

Isenção de taxa dos processos de revalidação de diplo-
ma, inscrição para processo de seleção habilidades, 
obtenção de novo título, vagas remanescentes e cursos 
de pós-graduação (mestrado e doutorado) 

A Fump é a responsável pela análise socioeconômica dos can-
didatos 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, inscrição para o 
processo de seleção habilidades, obtenção de novo título, va-
gas remanescentes e também para os processos de seleção 
dos cursos de mestrado e doutorado.

Cursos de extensão e de pós-graduação 
Lato Sensu
Segundo definição do Conselho Universitário da UFMG, os 
cursos de extensão e de pós-graduação Lato Sensu, cujo or-
çamento inclua a cobrança de taxas ou mensalidades de seus 
estudantes, devem reservar pelo menos 10% das vagas para 
participação gratuita de candidatos de baixa condição socio-
econômica e de servidores da UFMG, sempre que aprovados 
em processo seletivo. Dessa forma, cabe à Fump a realização 
das análises socioeconômicas desses candidatos.

Apoio à DRI no Programa de Intercâmbio 
Internacional 
A Fump subsidia a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 
no processo de análise socioeconômica dos estudantes não 
assistidos e que foram aprovados para o Programa de Inter-
câmbio Internacional. Dessa forma, a DRI poderá realizar a 
seleção de bolsas para os estudantes que apresentam dificul-
dades para manter suas despesas durante a vivência no exte-
rior.
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APOIO ÀS AÇõES DA UFMG

Aulas inaugurais dos cursos de graduação

No início de cada semestre letivo, os assistentes sociais da Fump 
participam das aulas inaugurais de cursos de graduação da UFMG, 
divulgando o trabalho da Fundação e esclarecendo as dúvidas dos 
estudantes que estão ingressando na Universidade.

Espaço da Assistência Estudantil no Registro Acadêmico

Nos dias da efetivação do registro 
acadêmico dos selecionados na cha-
mada regular do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) é realizado o atendi-
mento da assistência estudantil aos 
calouros. 

Trata-se de um espaço no mesmo 
local do registro acadêmico, no qual 
uma equipe da Fump orienta os in-

teressados sobre os programas 
de assistência estudantil e os 
procedimentos para solicitá-la. O 
espaço conta com computado-
res para que os estudantes pos-
sam realizar o preenchimento 
do questionário socioeconômico. 
No primeiro semestre de 2017, 
os alunos que estavam de pos-

se da documentação solicitada 
também puderam protocolá-la 
no local, agilizando o início do 
estudo socioeconômico. Já no 
segundo semestre, os estudan-
tes puderam utilizar os compu-
tadores também para anexar os 
documentos solicitados.
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Demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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Crédito Raíssa César
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Demonstrações contábeis

Circulante

Caixas e bancos

Aplicações financeiras

Fundo de empréstimos a estudantes

Convênios e créditos a receber

Outros ativos

Não circulante

4

5 22.835.587,11

6 1.228.189,31

7 3.347.142,07

656.805,08

28.295.665,28

NOTA 2017

6 1.625.762,03 Fundo de empréstimo a estudantes

Investimentos

Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

8  67.584,60 

9  46.655.823,27 

 48.349.169,90 

 76.644.835,18 

2016

227.941,71

Circulante

Fornecedores

Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais

Empréstimos e financiamentos

Repasses de convênios a realizar

Recebimentos antecipados

Não circulante

Receitas de convênios a realizar

10 1.701.759,59 

15.321,30 

11 13.930.921,50 

30.273,09 

353.940,29 

17.316.646,82 

NOTA 2017

12 25.605.635,14 

25.605.635,14 

14

29.017.858,53 

2016

1.284.431,05 

Outras contas a pagar

Patrimônio líquido

Patrimônio social

Reserva de reavaliação

TOTAL DO PASSIVO

4.704.694,69 

76.644.835,18 

19.998.243,48 

1.809.767,10 

2.641.727,65 

638.498,06 

25.666.412,58 

2.230.521,77 

73.173,14 

36.379.411,12 

38.683.106,03 

64.349.518,61 

578.176.29
1.498.191,79 

1.857,21

12.975.869,63

6.291,93

287.310,38

15.124.278,67 

15.124.278,67 

28.844.989,63 

667.305,74 

4.943.423,63 

64.349.518,61 

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (R$)

 33.722.553,22  33.788.413,26 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

ATIVO

PASSIVO E PATRIMôNIO LÍQUIDO

15.436.826,68
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Saldos em 31/12/2015

Realização de reserva de reavaliação

Déficit do exercício

Incorporação do déficit

Saldos em 31/12/2016

Ajuste de exercícios anteriores (nota 14 d)

96.387,24 

- -

(385.039,44) -

28.844.989,63 4.943.423,63 

(112.156,57) -

238.728,94 (238.728,94)

- -

PATRIMÔNIO
SOCIAL

RESERVA DE
REAVALIAÇÃO

Realização de reserva de reavaliação

Superávit do exercício

29.017.858,53 4.704.694,69 

DÉFICIT
ACUMULADO

(96.387,24)

(385.039,44)

385.039,44 

-

-

-

-

Saldos em 31/12/2017

PATRIMÔNIO
LíQUIDO

29.133.641,83 5.039.810,87 -

-

46.296,53 

(385.039,44)

-

33.788.413,26 

(112.156,57)

33.722.553,22 

-

34.173.452,70 

-

46.296,53 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇõES DO PATRIMôNIO LÍQUIDO PARA OS ExERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2017 E 2016 (R$)

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

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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Receitas

Receitas de convênios 15

36.149.003,87 

NOTA 2017 2016

36.149.003,87 

36.008.546,66 

36.008.546,66 

Total de receitas vinculadas aos convênios

Receitas dos Restaurantes Universitários

1.145,00 

9.744.611,32 

76.150,08 

8.218.255,84 

Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas

Reversão de perda estimada e ajuste
a valor presente

Recuperação de despesas administrativas
de convênios

Outras receitas

1.604.818,98 

492.933,63 

1.716.301,17 

616.614,16 

371.567,69 522.245,97 

TOTAL DE RECEITAS

12.215.076,62 11.149.567,22 

48.364.080,49 47.158.113,88 

Custos das atividades operacionais

Custos de convênios 18 b

(8.304.527,99)

(36.149.003,87)

(7.836.267,22)

(36.008.546,66)

Custos dos Restaurantes Universitários

Despesas operacionais

Despesas filantrópicas 18 a

(2.445.337,60)

(464.471,00)

(2.437.278,92)

(363.414,87)

Despesas com pessoal

Despesas gerais e administrativas

Depreciações e amortizações

Provisões para perdas estimadas e
ajuste a valor presente

Conta retificadora de despesas

DÉFICIT ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO

Receitas financeiras

Despesas financeiras

SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO

(44.453.531,86) (43.844.813,88)

(1.049.821,58)

(3.074.242,10)

(1.022.043,80)

(2.976.115,73)

16 3.265.672,06 

(1.056.021,76)

2.853.504,50 

(983.169,72)

(4.824.221,98) (4.928.518,54)

(913.673,35) (1.615.218,54)

992.426,17 1.374.128,60 

773.843,50 1.230.179,10

46.296,53 (385.039,44)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS ExERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2017 E 2016 (R$)

Venda do ativo imobilizado

Custo do ativo imobilizado vendido

Outras receitas e (despesas) não operacionais

 202.120,03 -

 (15.993,65) -

 186.126,38 -

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

NOTA 2017 2016

(218.582,67) (143.949,50)
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Superávit /(déficit) do exercício

Outros resultados abrangentes -

46.296,53 (385.039,44)

2017 2016

-

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCíCIO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS ExERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEzEMBRO DE 2017 E 2016 (R$)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS ExERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEzEMBRO DE 2017 E 2016 (R$)

Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas

Recuperação de despesas administrativas de convênios 1.604.818,98 

(1.056.021,76) (983.169,72)

2017 2016

1.716.301,17 

Provisões para perdas estimadas e ajuste a valor presente

Receitas

Receitas dos Restaurantes Universitários

Receitas de convênios 36.149.003,87 

371.567,69 522.245,97 

36.008.546,66 

Outras receitas

Despesas gerais, administrativas e bancárias

Conta retificadora de despesas transferidas para convênios 3.265.672,06 

(2.075.691,20) (2.168.871,93)

2.853.504,50 

Convênio dos Restaurantes Universitários

Insumos adquiridos de terceiros

Convênios com órgãos diversos

Convênio Fump/UFMG - Pnaes (29.229.137,63)

(151.115,57) (186.493,77)

(28.202.180,41)

Convênio UFMG/Cruz Vermelha

(4.278.711,41) (4.874.859,87)

(3.463.395,78) (3.308.823,55)

(35.932.379,53) (35.887.725,03)

Depreciações e amortizações

(1.049.821,58) (1.022.043,80)

Retenções

(1.049.821,58) (1.022.043,80)

Valor adicionado ao líquido produzido pela Fump 10.511.984,00 9.265.175,33 

Receitas financeiras

992.426,17 1.374.128,60 

Valor adicionado recebido em transferência

992.426,17 1.374.128,60 

Valor adicionado a distribuir 11.504.410,17 10.639.303,93 

46.296,53 (385.039,44)

1.145,00 76.150,08 

9.744.611,32 8.218.255,84 

Reversão de perdas estimadas e ajuste de valor presente  492.933,63  616.614,16 

Outras despesas e receitas  186.126,38 -

 47.494.185,11  46.174.944,16 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

2017 2016
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Pessoal técnico e administrativo

Pessoal de assistência (despesa filantrópica) 259.220,75 

6.225.744,52 5.662.777,70 

131.966,53 

Pessoal dos Restaurantes Universitários

Distribuição do valor adicionado

Pessoal Pnaes

Pessoal do Coltec e PSE 80.143,19 

205.250,25 231.448,34 

437.051,35 

Despesas filantrópicas

Impostos e taxas

Superávit / (déficit) transferido para o Fundo Social

2.260.635,02 2.234.731,45 

2.409.896,07 2.307.961,26 

17.223,84 

46.296,53 (385.039,44)

18.406,74 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUxOS DE CAIxAS PARA OS ExERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEzEMBRO DE 2017 E 2016 (R$)

Superávit / (déficit) do exercício

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 
pelas atividades operacionais

1.049.821,58 1.022.043,80 

2017 2016

Depreciação e amortização

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Custo do imobilizado vendido

Resultado ajustado 1.112.111,76 637.004,36 

Diminuição do fundo de empréstimo a estudantes

Diminuição (aumento) de convênios e créditos a receber (450.803,09)

(707.753,66) 563.225,19 

1.040.243,99 

Aumento (diminuição) das perdas estimadas no
recebimento de créditos de liquidação duvidosa 

Aumento de outros ativos

Diminuição do fundo de empréstimos a
estudantes (longo prazo) 604.759,74 60.531,45 

Aumento de fornecedores

Aumento de obrigações trabalhistas, sociais e fiscais

Aumento (diminuição) dos empréstimos e financiamentos

Aumento (diminuição) de recebimentos antecipados

Aumento (diminuição) de outras contas a pagar

Aumento (diminuição) de provisões para contingências

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais

Aumento de receitas de convênios a realizar

Adição de investimentos (8.918,09)

(11.327.720,75) (4.439.701,92)

(6.885,00)

Adição ao imobilizado

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades em investimentos

1.034.869,10 315.268,01 

(18.456,00) (58.242,83)

617.125,31 

203.567,80 84.258,47 

181.254,10 

100.554,71 (7.064,99)

13.464,09 (2.145,76)

(9.943,64) 77.889,28 

(112.156,57) -

- (70.221,71)

955.051,87 8.943.781,22 

(10.381.586,97) 4.497.194,30 

Ajuste de exercícios anteriores

 11.504.410,17  10.639.303,93 

46.296,53 (385.039,44)

15.993,65 -

Variação nos ativos e passivos

 2.387.339,55  2.821.999,56 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

2017 2016
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Aumento de repasses de convênios a realizar

10.481.356,47 

2.487.109,05 10.802.500,50 

3.483.306,64 

Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos

10.481.356,47 3.483.306,64 No início do período 

23.063.528,82 

2.487.109,05 10.802.500,50 

20.576.419,77 

Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa

Demonstração da variação do caixa
e equivalente de caixa

No fim do período

20.576.419,77 9.773.919,27 

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016

A Fundação Universitária Mendes Pimentel 
(Fump) é uma instituição privada, sem fins 
lucrativos, controlada pela UFMG e criada há 
88 anos pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). A Fundação tem como fina-
lidade o desenvolvimento, gestão e custeio 
de programas para realizar assistência social 
universal, priorizando a participação dos es-
tudantes da UFMG.

A Fump executa os programas de assistên-
cia estudantil da UFMG com o objetivo de 
facilitar o acesso à alimentação, saúde, mo-
radia, transporte, recursos financeiros para 
manutenção pessoal e outros projetos que 
auxiliem os estudantes a ter um bom de-
sempenho acadêmico, reduzindo a retenção 
e a evasão escolar.

1 - Contexto operacional

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

A Direção da Fundação, conforme disposi-
tivo estatutário, autorizou a conclusão da 
preparação destas demonstrações contábeis 
em 28 de fevereiro de 2018.
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As presentes demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, incluindo os exercí-
cios anteriores, foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas com a Lei nº. 6.404/76, 
alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008, considerando as disposições:

- Resolução CFC Nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 – “Entidade sem Finalidade de Lucros”; 

- Pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios. 
As receitas e despesas da Entidade são apropriadas com base em 
documentos que atendem às exigências legais e fiscais.

b) Caixa, bancos e aplicações financeiras

Incluem caixa, bancos e aplicações financeiras. O risco de perda 
é considerado insignificante, assim como a mudança de seu valor 
de mercado.

3 - Principais diretrizes contábeis

c) Perda estimada no recebimento de créditos de liquidação du-
vidosa

É constituída em montante considerado suficiente para fazer 
face às eventuais perdas na realização das contas a receber, ten-
do em vista a experiência adquirida ao longo do tempo e a posi-
ção dos títulos vencidos.

d) Investimentos

São representados por cota de direito de uso de vaga em esta-
cionamento, por integralização de cota de participação em coo-
perativa de crédito e por imóvel destinado à obtenção de renda.

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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e) Imobilizado

É demonstrado ao custo histórico e ajustado por reavaliação es-
pontânea efetuada em exercícios anteriores e reduzido das depre-
ciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, 
sendo adotadas as seguintes taxas anuais: móveis e utensílios e 
máquinas e equipamentos, 10%; veículos, computadores e softwa-
res, 20%; e edificações e benfeitorias 4% (nota nº 9).

f) Receitas a realizar

Referem-se aos saldos diferidos de recursos recebidos de convênio 
para execução de projetos a efetuar ainda não aplicados.

g) Passivo não circulante 

Refere-se aos saldos diferidos de recursos recebidos de convê-
nio para fazer face aos custos de materiais, serviços contratados 
e adquiridos para a execução do projeto de construção do tercei-
ro 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 exercí-
cio, respectivamente, à medida do reconhecimento das despesas e 
receitas de depreciação do ativo construído.

h) Outros passivos circulantes e não circulantes 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, pe-
los correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 

Os valores correspondentes à isenção previdenciária são contro-
lados em conta de compensação, conforme item 26 da ITG 2002 
(R1), e estão demonstrados na nota nº 18, item c.

i) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações contábeis requer que o Conse-
lho Diretor da Fundação efetue estimativas e adote premissas, no 
seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados 
de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos 
e despesas. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. 
Substancialmente, a utilização de estimativas no balanço foi fei-
ta quando do provisionamento de contingências, das provisões 
para perda estimada e de ajuste a valor presente no recebimento 
de crédito.

j) Demonstração do valor adicionado

Esta demonstração tem por finalidade evidenciar os recursos ge-
rados pela Fump e sua distribuição durante o exercício financeiro, 
que coincide com o ano civil.

k) Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as variações ocor-
ridas durante o exercício financeiro nas contas ativas e passivas, 
evidenciando as atividades operacionais, investimentos e finan-
ciamentos, apuradas pelo método indireto.
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Esses ativos estão classificados em recursos próprios e recursos públicos conforme demonstrado a seguir:

2017 (R$) 2016 (R$)

Recursos próprios

Caixa 20.569,03 24.526,38

Bancos conta movimento 65.840,61 450.696,32

Total de recursos próprios 86.409,64 475.222,70

Recursos públicos vinculados a convênios

Bancos conta movimento 141.532,07 102.953,59

Total de caixas e bancos 227.941,71 578.176,29

4 - Caixas e bancos

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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Contempla, substancialmente, as aplicações em fundos de investimentos, recibos de depósitos bancários e caderneta de poupança, 
acrescidas 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.

2017 (R$) 2016 (R$)

Recursos próprios

  Fundos de investimentos 3.038.596,45 2.379.887,27

  Recibo de depósito bancário (RDC) 5.918.037,37 4.661.490,45

  Caderneta de poupança 89.563,86 83.949,72

Total de recursos próprios 9.046.197,68 7.125.327,44

Recursos públicos vinculados a convênios

  Fundos de investimentos 3.402.244,20 1.467.077,29

  Caderneta de poupança 10.387.145,23 11.405.838,75

Total de recursos vinculados 13.789.389,43 12.872.916,04

Total em aplicações financeiras 22.835.587,11 19.998.243,48

5 - Aplicações financeiras
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6 - Fundo de empréstimos a estudantes

É constituído de benefícios restituíveis, isentos de juros, concedidos a ex-estudantes quando da sua trajetória acadêmica. O montan-
te 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:

2017 (R$) 2016 (R$)

Circulante

Bolsa de Manutenção  8.995.819,17  10.015.878,12 

Bolsa de Psicoterapia  27.103,10  33.875,72 

Bolsa Creche  89.814,22  94.708,63 

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  6.245,97 

Empréstimo para Programa Meu Primeiro 
Computador

 62.310,66  62.391,70 

Empréstimo para compra de óculos  3.827,92  3.852,92 

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  3.068,16 

Empréstimo para Programa de
Assistência à Saúde

 3.128,36  3.128,36 

Não circulante - Realizável a longo prazo

Bolsa de Manutenção  1.695.741,14  2.459.130,58 

Bolsa de Psicoterapia  -    4.571,52 

Bolsa Creche  3.536,35  -   

(-) Ajuste a valor presente de bolsas
e empréstimo*

 (73.515,46)  (233.180,33)

Soma  1.625.762,03  2.230.521,77 

* 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 em 2018.

* 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 2018.

Empréstimo para Amparo Financeiro  3.836,85  3.997,09 

(-) Ajuste a valor presente*  (49.975,15)  (71.975,40)

(-) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa

 (7.929.490,72)  (8.360.781,78)

 1.228.189,31  1.809.767,10 

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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7 - Convênios e créditos a receber

Valores a receber de convênios para fazer face aos gastos incorridos nos programas de bolsas assistenciais, programa de 
moradia, de alimentação, e outros.

2017 (R$) 2016 (R$)

FUNDEP – Termo de cooperação  1.094.173,33  1.141.438,49 

Convênios a receber  2.055.094,19  1.434.606,80 

Outros créditos  523.877,86  646.148,02 

(-) Perda estimada no recebimento de créditos  (326.003,31)  (580.465,66)

 3.347.142,07  2.641.727,65 
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8 - Investimentos

Os investimentos são compostos por imóveis destinados à obtenção de renda pela sua locação e mensurados pelo valor de custo. 
Também compõem os investimentos a cota de participação em cooperativa de crédito e a cota de estacionamento privativo de veí-
culos. Esses investimentos estão de acordo com a Resolução nº 1.178/09, NBC TG 28, do Conselho Federal de Contabilidade, e foram 
submetidos à avaliação imobiliária, quando aplicável. Seus efeitos não foram ativados no balanço, conforme demonstrado abaixo:

SALDO EM 
31/12/16 (R$)

ADIÇÕES (R$) BAIXAS (R$) SALDO EM 
31/12/17 (R$)

AVALIAÇÃO A VALOR 
JUSTO (R$)

Nossacoop Sicoob  33.460,74  8.918,09  -    42.378,83  Não avaliado 

S/C Estacionamento São José 
Ltda.

 3.500,00  -    -    3.500,00  15.000,00 

Imóveis destinados à obtenção de 
renda

 115.000,00  -    45.000,00  70.000,00  780.000,00 

Subtotal  151.960,74  8.918,09  45.000,00  115.878,83  795.000,00 

Depreciação acumulada dos 
imóveis

 (78.787,60)  (4.384,96)  34.878,33  (48.294,23)

Total  73.173,14  4.533,13  10.121,67  67.584,60  795.000,00 

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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9 - Imobilizado

SALDO EM 31/12/16 
(R$)

ADIÇÕES (R$) BAIXAS (R$) SALDO EM 31/12/17 
(R$)

Terrenos  6.583.800,00  6.583.800,00 

Edificações  17.836.340,29  17.836.340,29 

Depreciação acumulada  (7.629.298,91)  (707.920,44)  (8.337.219,35)

Valor líquido de edificações  10.207.041,38  9.499.120,94 

Obras em andamento  17.409.587,64  10.935.733,49  28.345.321,13 

Benfeitorias em imóveis de terceiros  1.836.083,11  1.836.083,11 

Amortização acumulada  (733.263,17)  (69.860,52)  (803.123,69)

Valor líquido de benfeitorias em imóveis de 
terceiros

 1.102.819,94  1.032.959,42 

Móveis e utensílios  1.239.080,53  96.984,26  75.653,10  1.260.411,69 

Depreciação acumulada  (898.636,78)  (66.240,84)  71.822,77  (893.054,85)

Valor líquido de móveis e utensílios  340.443,75  367.356,84 

Veículos  141.556,35  141.556,35 

Depreciação acumulada  (141.556,35)  (141.556,35)

Valor líquido de veículos  -    -   

Máquinas, equipamentos e instalações  1.135.402,03  254.396,40  20.730,67  1.369.067,76 

Depreciação acumulada  (751.660,44)  (85.932,37)  18.713,56  (818.879,25)

Valor líquido de máquinas, equipamentos e 
instalações

 383.741,59  550.188,51 

Terrenos

Edificações

Obras em andamento

Móveis e utensílios

Veículos

Máquinas, equipamentos e instalações
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Computadores e periféricos  1.318.215,78  24.224,95  88.013,07  1.254.427,66 

Depreciação acumulada  (1.010.054,12)  (101.582,47)  87.988,53  (1.023.648,06)

Valor líquido de computadores e periféricos  308.161,66  (13.899,98)  230.779,60 

Software  801.397,50  817.779,15 

Amortização acumulada  (757.582,34)  11.327.720,75  (771.482,32)

Valor líquido de software  43.815,16  (1.045.436,62)  46.296,83 

Soma do imobilizado  48.301.463,23  10.282.284,13  184.396,84  59.444.787,14 

Soma da depreciação e amortização 
acumulada

 (11.922.052,11)  178.524,86  (12.788.963,87)

Soma do valor líquido do imobilizado  36.379.411,12  5.871,98  46.655.823,27 

Computadores e periféricos

Software

Para assegurar que a valoração dos ativos não está superes-
timada, foi elaborado estudo de valor recuperável de ativos 
em atendimento à NBC TG 01 (R3). Os estudos, que tiveram 
por base laudo de avaliação de empresa imobiliária, apon-
tam que os valores justos dos imóveis são estimados em R$ 
84,8 milhões. Portanto, os itens terrenos e edificações estão 
muito acima do apresentado no balanço de 31 de dezembro 
de 2017, não existindo qualquer necessidade de constitui-
ção de provisão quanto à perda de valor em relação ao valor 
recuperável desses ativos.

A Fundação, na forma do CPC-27, vem procedendo à revi-
são dos critérios utilizados para determinação da vida útil 
econômica estimada dos itens que compõem seu imobili-
zado para fins de cálculo da depreciação. Os bens quando 
reconhecidos como ativo imobilizado estão registrados 
pelo custo deduzidos das respectivas depreciações. Os 
resultados obtidos nesta revisão não apresentaram diver-
gências significativas em relação às taxas presentemente 
praticadas.

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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10 - Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais

2017 (R$) 2016 (R$)

Provisão para férias e 1/3 de férias e saldo proventos a pagar  1.409.090,50  1.278.682,19 

FGTS  96.059,01  79.402,69 

INSS  89.980,43  73.724,98 

Imposto de renda retido na fonte  58.162,26  40.658,38 

PIS sobre folha de pagamento  16.721,34  13.260,10 

ISSQN  26.371,04  7.484,71 

CSLL, Cofins e PIS retido s/ serviços prestados  1.048,71  1.319,36 

ICMS  3.616,38  2.914,02 

Contribuições e mensalidades sindicais  709,92  745,36 

 1.701.759,59  1.498.191,79 
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11 - Repasses de convênios a realizar

Sob essa rubrica estão demonstrados os saldos referentes aos repasses acrescido dos rendimentos bancários de convênios a 
realizar ainda não aplicados. Os saldos a aplicar em 31 de dezembro de 2017 e na mesma data de 2016 estão representados pelos 
seguintes convênios:

2017 (R$) 2016 (R$)

Conv. UFMG – nº 775390/2012 (Pnaes/assistência alimentar/sub-
sídio)

 670.413,25  253.454,27 

Conv. UFMG – nº 782345/2013 (Pnaes/assistência moradia)  825.335,91  547.566,77 

Conv. UFMG – nº 748697/2010 (Bolsa de Formação Profissional
Complementar)

 550.628,75  400.384,49 

Conv. UFMG nº 773983/2012 (Bolsa de Formação Profissional
Complementar/Hospital das Clínicas)

 197.026,20  91.453,74 

Conv. UFMG – nº 775405/2012 (Cruz Vermelha/Hospital das 
Clínicas)

 63.525,63  15.985,05 

Conv. UFMG – nº 782396/2013 (Médicos Plantonistas do Hospital 
das Clínicas)

 104.161,46  211.072,41 

Conv. UFMG – nº 782809/2013 (Cruz Vermelha)  283.577,25  392.507,26 

Saldo de repasses

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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Conv. UFMG – nº 789600/2013 (Coltec)  59.856,24  110.595,36 

Conv. UFMG – nº 813697/2014 (Programa de Saúde do Estudante)  -    2.958,98 

Conv. UFMG – nº 812795/2014 (Teatro Universitário)  88.248,50  136.543,97 

Conv. UFMG – nº 816175/2015 (Pnaes/assistência complementar)  4.417.660,39  3.025.235,07 

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

 5.870.703,13  7.110.361,76 

Conv. UFMG – nº 819166/2015 (NAI - Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão)

 631.463,66  522.048,41 

Termo de Cooperação - UFMG - nº 826677/16 -
(Moradia Intercambistas)

 168.321,13  155.702,09 

Total do saldo de repasses (valores em conta bancária)  13.930.921,50  12.975.869,63 

12 - Receitas de convênios a realizar

Estão registrados os gastos realizados referentes à construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em 
Belo Horizonte, com recursos dos convênios nº 759912/2011 (1ª etapa - R$ 10.531.060,87) e nº 817115/2015 (2ª etapa – R$ 15.074.574,27). 
A realização das receitas ocorrerá à medida do reconhecimento das despesas de depreciação do ativo construído com os recursos dos 
convênios relacionados.
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13 - Provisões para contingências

A Fundação é parte envolvida em processos tributários, cujas 
discussões se encontram em andamento nas esferas adminis-
trativas e judiciais. O risco de perda associado a cada processo 
é estimado periodicamente pelo Conselho Diretor da Fump, que 
considera a opinião de seus assessores jurídicos.

Para os processos sumariados abaixo, não foram efetuadas quais-
quer provisões, visto que a expectativa aponta indefinições pelos 
assessores jurídicos com perda possível.

a) Indeferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social (Cebas):

A Fump goza de benefícios fiscais, desde que atendidas determi-
nadas exigências legais. Os impostos devem atender aos dispo-
sitivos do Artigo nº 14, do Código Tributário Nacional, e das con-
tribuições previdenciárias relacionadas à concessão de projetos 
de assistência social com previsão de gratuidade destinada ao 
público-alvo, conforme a Lei nº 12.101/2009. Essa isenção deve 
ser convalidada atualmente pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA) com o Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social (Cebas).

Após a última certificação que convalidou as isenções previ-
denciárias até 2009, foram protocolados três processos que re-
ceberam as seguintes numerações: período de 2010 a 2012, nº 

71000.115860/2009-31; período de  2013 a 2015, nº 71000.063784/2012-
77; período de 2016 a 2018, o nº 71000.070939/2015-74. Conforme 
consulta ao portal do MDSA sobre a posição dos processos, a infor-
mação é que o primeiro processo está com o status de tempestivo, 
cuja fase indica “encaminhado”, assim como o segundo processo. 
O terceiro processo tem posição da fase de “aguardando decisão 
anterior”.

Em 22/10/14 a Fump foi cientificada pelo Ministério da Educação 
(MEC), através do ofício nº 4008, para fazer novo requerimento do 
Cebas junto ao MEC, independentemente da decisão dos processos 
protocolados.

Diante da impossibilidade de fazer o requerimento direcionado para 
o MEC, foi redigida uma carta resposta expondo esses motivos. O 
principal deles o fato de a Fump não ser uma entidade de educação, 
por essa razão não está cadastrada no Censo da Educação Básica 
e/ou ao Censo da Educação Superior, o que a impede de possuir 
credenciamento normativo do sistema de ensino e outros exigidos 
pelo Artigo nº 29 do Decreto nº 7.237/2010, condições imprescindí-
veis para protocolar o novo requerimento de renovação do Cebas 
no Sistema de Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência 
Social (SISCEBAS).

Em 10/12/2015 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Por-
taria do MEC 994 de 09/12/15 indeferindo o pedido protocolado em 
2009, suportada pela Nota Técnica nº 50027/2115/DIAN/CGCEBAS/

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS



130Fundação Universitária Mendes Pimentel

DRP/SERES, por não cumprir dispositivos legais. O Conselho Di-
retor da Fump recorreu da decisão, alegando que o processo não 
poderia ser julgado à luz do Cebas Educação. Em 30/10/2017 foi 
publicada a negativa de provimento, mantendo na íntegra a deci-
são de indeferimento.

Em 09/01/2018, através do Ofício nº 34/2018/DIAN/CGCEBAS/DPR/
SERES-MEC, o Ministério da Educação solicita complementação 
de documentação referente ao processo nº 71000.063784/2012-77 
de 2012 e o refazimento do requerimento junto ao MEC nos mes-
mos moldes do processo anterior (2009).

b) Ação popular de anulação do Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social (Cebas), relativos aos últimos 3 (três) 
triênios findos em 31/12/2009:

Em 21/09/2011, a Fump foi citada pelo Poder Judiciário Federal a 
responder uma ação popular, processo nº 30524-75.2011.4.01.3800, 
com objetivo de anular os efeitos produzidos pelo Artigo nº 37, da 
Medida Provisória nº 446/2008, que convalidou o Cebas dos úl-
timos 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 o de que não 
é possível o cancelamento desses benefícios, ressalvado que há 
incertezas que permeiam decisões judiciais.

O Conselho Diretor da Fump, amparado na opinião de seus técni-

cos da área de Serviço Social e consultores jurídicos, tem respon-
dido a todas as requisições a respeito do Cebas, assim como da 
ação civil pública em andamento. Ainda, face ao delicado proces-
so de reconhecimento da isenção das contribuições sociais via 
Cebas, a Diretoria da Fundação contratou empresa especializada 
em filantropia com o objetivo de tramitar processo judicial re-
querendo imunidade tributária da Fump, processo que abarcará 
todos os tributos com base nos artigos constitucionais e outros 
dispositivos favoráveis. Face à informação jurídica de possível 
desfecho desfavorável da Ação Popular, não foi constituída provi-
são contábil para esse fim no montante do valor da ação, de acor-
do com o item 14 da NBC TG 25 (R1), 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 cobrança movidas pela 
Fump com objetivo de receber os benefícios restituíveis conce-
didos a ex-estudantes na época da graduação. A posição atual 
desses processos ativos monta a quantia de R$ 4.812.022,76 em 
ações ajuizadas com o risco de perda classificado como remo-
to. O julgamento positivo de recebimento tem contribuído para a 
manutenção de restituição das bolsas.
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14 - Patrimônio líquido

a) Patrimônio Social:

O Patrimônio Social em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 
29.017.858,53 (em 2016 R$ 28.844.989,63), sendo vedada, na for-
ma do estatuto da Fundação e da legislação vigente, sua distribui-
ção sob qualquer forma.

b) Reserva de Reavaliação:

Reflete o efeito da “mais valia” apurada em reavaliações de bens 
conduzidas por empresas especializadas ao líquido das amortiza-
ções acumuladas.

A realização da reserva de reavaliação, por depreciação ou baixa, 
é apropriada diretamente no Patrimônio Social com contrapartida 
na rubrica de “Déficit acumulado”.

c) Superávit Acumulado:

O Conselho Diretor da Fundação, na forma do disposto na ITG 2002, 
incorporou em 31/12/2017 o valor do superávit de R$ 46.296,53, 
bem como o valor de realização da reserva de reavaliação, no 
montante de R$ 238.728,94 (em 2016 – R$ 96.387,24), à conta de 

“Patrimônio Social” no patrimônio líquido.

d) Ajustes de exercícios anteriores:

De acordo com a NBC TG 23 (R2) que trata das políticas contábeis, 
mudança de estimativa e retificação de erro, foi realizado ajustes 
para a correção de cálculo na conta de provisões de férias, en-
cargos e de duplicidade registro das despesas administrativas do 
Convênio 811715/2015 - MOP III (construção da Moradia Univer-
sitária Ouro Preto III) de exercícios anteriores ao balanço encerra-
do em 31/12/2017, conforme mostra o quadro na página a seguir 
com a retrospectiva das contas afetadas:

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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2013 (R$) 2014 (R$) 2015 (R$) 2016 (R$)

Ativo  52.043.500,80  64.349.518,61 

Ajuste na receita de recuperação de despesas 
administrativas de convênio (MOP III)  (60.937,42)  (240.461,41) (301.398,83)

Total do ativo corrigido  51.982.563,38  64.109.057,20 

Ativo não circulante  35.319.094,36  38.683.106,03 

Ajuste nas despesas administrativas de convênio 
(MOP III)

 (60.937,42)  (240.461,41) (301.398,83)

Total do ativo não circulante que deveria ter sido 
apresentado no balanço  35.258.156,94  38.442.644,62 

Ativo imobilizado  36.379.411,12  32.957.153,04 

Ajuste nas despesas administrativas de convênio 
(MOP III)  (60.937,42)  (240.461,41) (301.398,83)

Total do ativo imobilizado que deveria ter sido 
apresentado no balanço  36.318.473,70  32.716.691,63 

Passivo  52.043.500,80  64.349.518,61 

Ajuste na receita de recuperação de despesas 
administrativas de convênio (MOP III)

 (60.937,42)  (240.461,41) (301.398,83)

Total do passivo corrigido  51.982.563,38  64.109.057,20 

Passivo circulante 13.362.745,16 7.520.170,96  6.158.854,36  15.436.826,68 

Ajuste de provisão de férias e encargos (72.004,81) (141.779,39)  390,22  24.151,72 (189.242,26)

Total do passivo circulante que deveria ter sido 
apresentado no balanço 13.290.740,35 7.378.391,57  6.159.244,58  15.460.978,40 

Ativo

SOMA DOS
AJUSTES

Ativo não circulante

Ativo imobilizado

Passivo

Passivo circulante
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Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais a recolher 
(passivo)  882.818,05  1.242.667,22  1.413.933,32  1.498.191,79 

Ajuste da provisão de férias e encargos  (72.004,81)  (141.779,39)  390,22  24.151,72  (189.242,26)

Valor correto que deveria ter sido apresentado no 
balanço  810.813,24  1.100.887,83  1.414.323,54  1.522.343,51 

Fundo patrimonial  31.890.766,31  29.794.184,85  29.133.641,83  28.844.989,63 

Ajuste no fundo patrimonial de provisão de férias  72.004,81  141.779,39  (390,22)  (24.151,72)  189.242,26 

Ajuste no fundo patrimonial de despesas administra-
tivas de convênios (MOP III)  (60.937,42)  (240.461,41)  (301.398,83)

Soma dos ajustes  72.004,81  141.779,39  (61.327,64)  (264.613,13)  (112.156,57)

Valor correto que deveria ter sido apresentado  31.962.771,12  29.935.964,24  29.072.314,19  28.580.376,50 

Recuperação de despesas administrativas de con-
vênios (resultado) - -  1.294.077,80  1.716.301,17 

Ajuste na receita de recuperação de despesas 
administrativas de convênios (MOP III) - -  (60.937,42)  (240.461,41) (301.398,83)

Valor correto que deveria ter sido apresentado na 
receita de recuperação de despesas administrativas 

de convênios
-   -    1.233.140,38  1.475.839,76 

Déficit do exercício (1.735.543,88)  (2.192.968,70)  (756.930,26)  (385.039,44)

Ajuste nos resultados dos exercícios 72.004,81  141.779,39  (61.327,64)  (264.613,13) (112.156,57)

Valores dos déficits corretos que deveriam ter sido 
apresentados nos exercícios findos em 31/12 de: (1.663.539,07)  (2.051.189,31)  (818.257,90)  (649.652,57)

Fundo patrimonial

Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais
a recolher (passivo)

Recuperação de despesas administrativas
de convênios (resultados)

Déficit de exercício

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

2013 (R$) 2014 (R$) 2015 (R$) 2016 (R$) SOMA DOS
AJUSTES
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15 - Receitas de convênios e similares

Os recursos públicos foram aplicados de acordo com o plano de trabalho e conforme o termo de convênio/colaboração. Os repasses 
desses recursos são as principais fontes de financiamentos dos programas sociais desenvolvidos pela Instituição. Os registros contá-
beis foram evidenciados em contas específicas de resultado, sumarizados a seguir:

CONCEDENTE 2017 (R$)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Bolsa de Formação Profissional Complementar  2.423.776,12  2.824.188,18 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Subsídio para Médicos Plantonistas

do Hospital das Clínicas
 228.953,31  129.533,99 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Hospedagem de Intercambistas  307.546,07  217.140,00 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Programa Nacional de

Assistência Estudantil (Pnaes) e EBAP
 31.639.033,70  30.510.141,67 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Alimentação no Centro Pedagógico  520.377,44  299.954,11 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Subsídio alimentação a menores

da Cruz Vermelha
 151.115,57  186.493,77 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Assistência aos estudantes do Coltec  622.792,49  553.959,93 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Programa Saúde do Estudante  (906,51)  312.178,62 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Assistência aos estudantes do

Teatro Universitário
 135.800,00  85.920,00 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Acessibilidade e Inclusão  120.515,68  134.781,51 

Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte (SMSA)

Desenvolvimento do projeto
“Posso Ajudar: Amigos da Saúde”

 -    754.254,88 

Totais -  36.149.003,87  36.008.546,66 

OBJETO 2016 (R$)
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16 - Conta retificadora de despesas

Nesta conta estão os valores apropriados como despesas operacionais: contas de pessoal contratado e terceirizado, despesas 
gerais e administrativas e despesas financeiras transferidas para as contas de despesas de convênios. O demonstrativo a seguir 
aponta respectivamente os valores:

2017 (R$) 2016 (R$)

Subsídio Moradia  2.958.125,99 2.636.364,50

Despesas gerais e administrativas fixado no convênio 
moradia intercambistas

307.546,07 217.140,00

3.265.672,06 2.853.504,50

17 - Seguros

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 cal-
culados em montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, levando-se em consideração a sua ativida-
de operacional.

A cobertura máxima em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 35,3 
milhões e atende às seguintes ocorrências: incêndio, raio, ex-
plosão, tumulto, greves, vendaval, furacão, ciclone, tornado, 
granizo, queda de aeronave, danos elétricos, roubo ou furto 
qualificado, e responsabilidade civil pelos imóveis. Os veículos 
serão indenizados integralmente pela avaliação da Tabela Fipe.

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
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18 - Demonstração das gratuidades concedidas

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, 
indicam o atendimento ao conjunto das determinações 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 compostos 
nas datas dos balanços, conforme demonstrado a seguir:

a) Despesas filantrópicas

Despesas de pessoal do Programa Jovem Aprendiz (i)  167.835,00  156.066,49 

Despesas com pessoal ligado à assistência social  91.385,75  (24.099,96)

Bolsa de Manutenção Bernardo Álvares  90.600,00  148.200,00 

Bolsa Apadrinhamento  34.800,00  38.800,00 

Bolsa de Acesso ao Livro Bernardo Álvares  18.000,00  39.600,00 

Bolsa kit Coltec  54.900,00  -   

Programa de Assistência à Saúde  65,00  960,00 

Programa de Convivência nas Moradias Universitárias  6.885,25  3.888,34 

Totais (ii)  464.471,00  363.414,87 

2017 (R$)FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS 2016 (R$)

(i) 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).
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b) Custos de convênios

Despesas com pessoal ligado à assistência social  2.409.896,07  2.307.961,26 

Aquisição de serviços e bolsas estágio  17.063,44  22.051,88 

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

 1.527.855,53  1.350.810,35 

Bolsa Auxílio Moradia  4.733.500,00  4.767.500,00 

Bolsa Auxílio Transporte  4.436.685,00  4.133.390,00 

Bolsa Auxílio à Educação Pré-escolar  209.800,00  235.400,00 

Bolsa de Manutenção Baeta Vianna  7.616.560,00  7.342.720,00 

Bolsa Auxílio Óculos  60.226,40  30.944,60 

Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel  1.491.960,00  999.720,00 

Bolsa Auxílio Moradia Maternidade  15.200,00  12.800,00 

Programa de Assistência à Saúde  45.474,05  41.882,24 

Subsídio Alimentação  4.569.587,22  4.264.296,84 

Subsídio Moradia  2.958.125,99  2.636.364,50 

Programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico  1.513.900,00  2.340.700,00 

Programa de Convivência nas Moradias Universitárias  33.200,00  23.600,00 

Subtotal (ii)  31.639.033,70  30.510.141,67 

Convênio alimentação no Centro Pedagógico  520.377,44  299.954,11 

2017 (R$)FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES)

2016 (R$)

DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS



138Fundação Universitária Mendes Pimentel

Subtotal  32.159.411,14  30.810.095,78 

Convênios com órgãos diversos  3.838.477,16  5.011.957,11 

Convênio UFMG / Cruz Vermelha  151.115,57  186.493,77 

Total  36.149.003,87  36.008.546,66 

(ii)  As aplicações de recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) estão instituídas pela portaria normativa nº 39/2007, do Ministério da Educa-
ção, 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 9.367 (em 2017) e 8.606 (em 2016).

c) Isenções previdenciárias usufruídas

2017 (R$) 2016 (R$)

INSS Patronal   2.517.593,58  2.249.704,21 

Cofins  84.130,78  100.793,18 

Total isenções (Artigo 31, Lei 12.101, 27 de novembro de 2009)  2.601.724,36  2.350.497,39 

19 - Convênios e instrumentos similares

Estão registrados pelo valor total de cada instrumento jurídico, em conta de compensação, os convênios que visam a mútua coo-
peração entre a Fump e a UFMG com a finalidade principal de prestar assistência aos estudantes. A posição desses convênios em 
31/12/2017, de vigência entre agosto de 2010 a agosto de 2018, totaliza o montante de R$ 181.454.646,07, sendo que o valor de R$ 
45.544.869,92 é a realizar.
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Orçamento 2017 - Revisado x Realizado

1 - Apresentação da execução orçamentária

Este orçamento foi executado sempre observando o planejamen-
to financeiro no decorrer do ano, sendo revisado em setembro 
de 2017, em virtude dos fatos já ocorridos até o primeiro semes-
tre, corrigindo os valores que estavam em desacordo com o pre-
visto inicialmente, sempre comparado com o orçamento inicial, 
orçamento revisado e o orçamento realizado. Houve também a 
demonstração da origem e da aplicação dos recursos financeiros 
com investimentos na assistência estudantil na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), a partir da oferta de programas 
desenvolvidos e executados pela Fundação Universitária Men-
des Pimentel (Fump), sempre em conformidade com a demanda 
dos estudantes assistidos de acordo com a disponibilidade finan-
ceira existente.

A principal fonte de financiamento da Fundação foi advinda do 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Panes). Esse recur-
so custeou a assistência dos estudantes dos cursos de graduação 
presencial, de acordo com a Portaria nº 139/07, de 12/12/07, do Mi-
nistério da Educação (MEC), e o Decreto Federal nº 7.234/10.

Este orçamento contemplou: não reajuste dos preços de alimenta-
ção e moradia, os programas de bolsas com expectativa da média 
histórica e o reajuste da Bolsa Auxilio Transporte. Não foi necessá-
rio utilizar o superávit do Restaurante Universitário do Hospital Ri-
soleta Tolentino Neves na Bolsa de Acesso a Material Acadêmico, 
devido a disponibilidade de recursos do Pnaes.

2 - Origem e aplicação dos recursos

Os recursos próprios da Fump foram originários das seguintes 
fontes: receitas das restituições de benefícios, doações vincula-
das aos programas específicos, taxa de ocupação das moradias 
universitárias, receita dos caixas dos Restaurantes Universitá-
rios (RUs), e de aplicações financeiras. 

A Fundação também atuou com recursos originários dos seguin-
tes convênios: Ministério da Educação (Pnaes/UFMG); Hospital 
das Clínicas (HC) e Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) 
da UFMG (Bolsa de Formação Profissional Complementar), Co-

légio Técnico (Coltec), Teatro Universitário, e Núcleo de Acessibili-
dade e Inclusão (NAI).

A execução do orçamento manteve como base as aplicações de 
recursos nas imobilizações (bens patrimoniáveis), os programas 
sociais e as despesas operacionais. Os resultados apurados basea-
ram-se no regime de competência, princípio contábil que determi-
na que as receitas e as despesas devem ser incluídas no período 
em que foram geradas, sempre simultaneamente que se correla-
cionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

ORÇAMENTO
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3 - Orçamento dos programas que demandam recursos Pnaes (convênios UFMG)

Em 2017 foram produzidas 1.958.357 refeições. No café da manhã foram servidas 91.444 refeições; no almoço e jantar para a comuni-
dade universitária foram produzidas 1.827.326 refeições, já para os funcionários dos Restaurantes Universitários (RUs) foram servidas 
39.587 refeições. A referência normativa é a Resolução nº 13/2016 de 28/06/2016, do Conselho Universitário da UFMG, e a Portaria nº 
064 do Gabinete do Reitor de 13/07/2016, que manteve o Custo de Referência no valor de R$ 5,60, e os mesmos preços praticados desde 
a metade do ano 2016. O quadro seguinte demonstra os custos mensais divididos pelo número total de refeições servidas, resultando 
nos custos médios mensais:

3.1 - Alimentação

MESES Nº DE REFEIÇÕES, EXCETO 
FUNCIONÁRIOS DOS RUS

Janeiro 651.906,66 91.295 7,14

Fevereiro 491.909,55 64.323 7,65

Março 850.767,48 182.475 4,66

Abril 835.139,83 164.046 5,09

Maio 944.607,84 213.021 4,43

Junho 980.831,09 205.998 4,76

Julho 747.370,44 101.472 7,37

Agosto 979.132,97 213.334 4,59

Setembro 904.303,49 194.381 4,65

Outubro 911.287,81 182.713 4,99

Novembro 882.822,49 160.367 5,51

Dezembro 648.555,95 53.901 12,03

Soma 9.828.635,60 1.827.326

CUSTO MENSAL DAS REFEIÇÕES -
ALMOÇO E JANTAR (R$)

CUSTO MÉDIO MENSAL
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O quadro abaixo demonstra os quantitativos de refeições servidas para estudantes do ensino médio e superior que somam 
1.619.491. O quantitativo de 338.866 refeições restantes foram para os demais usuários (funcionários, servidores, visitantes, obras 
e eventos). Essas estimativas não sofreram impactos significantes relativos aos fatores a que estavam sujeitas e que poderiam 
alterar as expectativas dos dados apresentados, tais como fatores climáticos (produtos agropecuários), greves, manifestações 
estudantis, além de fatores da economia regional e do país em geral.

Nível I 0,00 511.698 37 2.865.508,80 0,00 513.950 37 2.763.863,78 63 -101.645,02

Nível II 1,00 97.872 7 450.211,20 1,00 96.599 7 418.899,88 10 -31.311,32

Nível III 1,00 159.390 11 733.194,00 1,00 154.336 11 666.222,34 15 -66.971,66

Nível IV - A 2,00 30.906 2 111.261,60 2,00 30.477 2 99.613,35 2 -11.648,25

Nível IV - B 2,90 72.538 5 195.852,60 2,90 71.455 5 169.866,99 4 -25.985,61

Estudante sem
classificação Fump 5,60 445.796 32 0,00 5,60 443.962 32 0,00 0 0,00

Café da manhã - 
Níveis I, II e III - 81.660 6 114.324,00 - 83.836 6 134.908,09 3 20.584,09

Soma do almoço, 
jantar e café da 

manhã 
- 1.399.860 100 4.470.352,20 - 1.394.615 100 4.253.374,43 97 -216.977,77

Despesas
operacionais* - - - 122.917,00 - - - 122.916,87 3 -0,13

(A) Soma do Pnaes
graduação - - - 4.593.269,20 - - - 4.376.291,30 100 -216.977,90

Público Subsídio Pnaes para 
graduação (R$)

Preço
(R$)

Número de 
refeições

%
refeição

Subsídio Pnaes para 
graduação (R$)

Preço
(R$)

Número de
refeições

%
refeição

%
valor do
subsídio

(b - a)

A B

ORÇAMENTO REVISADO 2017 ORÇAMENTO REALIzADO 2017

ORÇAMENTO

SUBSÍDIO PNAES PARA GRADUAÇÃO
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Nível I 0,00 42.375 19 237.300,00 0,00 36.784 16 199.891,99 63 -37.408,01

Nível II 1,00 14.093 6 64.827,80 1,00 13.953 6 61.388,70 19 -3.439,10

Nível III 1,00 12.038 5 55.374,80 1,00 11.125 5 48.293,54 15 -7.081,26

Nível IV - A 2,00 0 0 0,00 2,00 0 0 0,00 0 0,00

Nível IV - B 2,90 0 0 0,00 2,90 0 0 0,00 0 0,00

Estudante sem
classificação Fump 5,60 154.780 68 0,00 5,60 158.912 71 0,00 0 0,00

Café da manhã - 
Níveis I, II e III - 4.579 2 6.410,60 - 4.102 2 6.638,56 2 227,96

(B) Soma do ensino 
médio e outras fon-
tes de recursos para 

a pós-graduação 

- 227.865 100 363.913,20 - 224.876 100 316.212,79 100 -47.700,41

Total de refeições 
subsidiadas (A+B) - 1.627.725 4.957.182,40 - 1.619.491 - 4.692.504,09 -264.678,31

Público Subsídio do ensino mé-
dio e outras fontes (R$)

Preço
(R$)

Número de 
refeições

%
refeição

Subsídio do ensino mé-
dio e outras fontes (R$)

Preço
(R$)

Número de
refeições

%
refeição

%
valor do
subsídio

(b - a)

A B

ORÇAMENTO REVISADO 2017 ORÇAMENTO REALIzADO 2017

* 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.

SUBSÍDIO DO ENSINO MéDIO E OUTRAS FONTES
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O quadro a seguir demonstra sumariamente todos os custos de todas a unidades dos Restaurantes Universitários de Belo Hori-
zonte e Montes Claros, exceto o custo de água e energia elétrica, conforme disposto em norma:

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 
(SAúDE, PAMPULHA E ICA)

ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS 11.638.722,00 11.395.761,32 242.960,68

Imobilizado (patrimônio) 304.508,00 304.506,45 1,55

Custo da alimentação em geral 10.907.525,00 10.570.877,43 336.647,57

Custo da alimentação do Centro Pedagógico 426.689,00 520.377,44 -93.688,44

RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS 11.250.356,00 11.205.705,26 44.650,74

Recursos não conveniados (valor recebido no 
caixa dos estudantes)

3.918.790,00 3.911.739,00 7.051,00

Recursos não conveniados (valor recebido no 
caixa dos demais usuários)

1.583.053,00 1.701.015,85 -117.962,85

Recursos do convênio de alimentação para 
menores da Cruz Vermelha

172.710,00 151.115,57 21.594,43

Recursos do convênio de alimentação para 
estudantes com classificação na Fump

4.957.182,00 4.692.504,09 264.677,91

Recursos do convênio de alimentação para o 
Centro Pedagógico

426.689,00 520.377,44 -93.688,44

Recursos do convênio de alimentação para 
Médicos Plantonistas do HC

191.932,00 228.953,31 -37.021,31

DÉFICIT DOS RESTAURANTES UNI-
VERSITÁRIOS*

-388.366,00 -190.056,06 -198.309,94

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 -
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos

Receitas/Origens dos Recursos

Déficit dos Restaurantes Universitários

*O déficit apresentado foi devido ao custo da reforma do Restaurante Universitário Setorial II.  A redução do valor negativo, em relação ao orçamento revisado, foi devido aos 
grandes eventos que ocorreram nesse restaurante, como o da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que contri-
buíram para o ganho de escala de produção e aumento de receita.

ORÇAMENTO
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O item “Moradias Universitárias” teve o Custo de Referência calculado de acordo com a Resolução nº 14/2016, de 28/06/2016, do Con-
selho Universitário da UFMG, e os preços definidos de acordo com a Portaria nº 13/07/2016, do Gabinete do Reitor, que manteve o valor 
de R$ 299,94, sem reajuste em 2017.  A tabela seguinte demonstra a apuração dos custos mês a mês em comparação ao número de 
vagas ocupadas.

3.2 - Moradias Universitárias

MESES Nº DE VAGAS OCUPADAS

Janeiro 222.614,54 728 305,79

Fevereiro 206.525,90 728 283,69

Março 225.464,40 721 312,71

Abril 215.361,93 728 295,83

Maio 275.655,90 728 378,65

Junho 245.322,66 728 336,98

Julho 284.594,62 728 390,93

Agosto 235.799,05 720 327,50

Setembro 246.258,73 728 338,27

Outubro 260.149,75 728 357,35

Novembro 250.806,50 728 344,51

Dezembro 270.582,95 728 371,68

Soma 2.939.136,93 8.721

CUSTO MENSAL DAS VAGAS (R$) CUSTO MÉDIO
MENSAL (R$)
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A tabela a seguir mostra a projeção e a ocupação real de vagas por usuários e os valores correspondentes.

Nível I - 577 2.448.789,56 - 569 78 2.305.389,74 68

Nível II 50,00 60 218.640,16 50,00 54 7 183.996,81 5

Nível III 75,00 39 130.416,11 75,00 36 5 112.823,27 3

Estudante sem clas-
sificação na Fump 299,94 14 0,00 299,94 17 2 0,00 0

Soma 690 2.797.845,83 676 93 2.602.209,82 77

Diaristas DRI 517,00 50 - 517,00 50 7 307.546,07 9

Soma Pnaes - 740 2.797.845,83 - 726 100 2.602.209,82 77

Transporte da 
Moradia/Campus 

UFMG
- - 366.918,00 - - - 355.916,17 11

Projetos de Con-
vivência - - 28.800,00 - - - 33.200,00 1

Bens permanentes - - 126.898,00 - - - 41.937,19 1

Despesas
operacionais* - - 352.246,00 - - - 352.246,39 10

Total do Pnaes para 
moradia - - 3.672.707,83 - - - 3.385.509,57 100

Público Subsídio Pnaes (R$)Preço em 
vigor (R$)

Número de 
vagas

Subsídio Pnaes (R$)Preço em 
vigor (R$)

Número médio 
mensal de vagas

%
vagas

%
valor do
subsídio

ORÇAMENTO REVISADO 2017 ORÇAMENTO REALIzADO 2017

*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.

ORÇAMENTO

CUSTO DE REFERêNCIA (CR): R$299,94
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Sumariamente, o quadro a seguir demonstra todas as despesas com aquisição de patrimônio (móveis, utensílios, máquinas e equipamen-
tos), os custos de pessoal da moradia, manutenção predial, limpeza, materiais administrativos, água e energia. As fontes de financiamento 
do programa foram da coparticipação dos estudantes, do subsídio Pnaes e do subsídio do convênio Intercambistas/UFMG. 

MORADIAS UNIVERSITÁRIAS ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Despesas/Aplicação dos Recursos 4.043.686,00 3.739.763,51 303.922,49

Imobilizado (patrimônio) 28.262,00 9.731,58 18.530,42

Custo da Moradia 4.015.424,00 3.730.031,93 285.392,07

Receitas/Origens de Recursos 4.104.398,00 3.838.120,59 266.277,41

Recursos da coparticipação dos
estudantes

121.490,00 145.064,95 -23.574,95

Recursos do convênio Intercambistas 310.200,00 307.546,07 2.653,93

Recursos do convênio Pnaes 3.672.708,00 3.385.509,57 287.198,43

Superávit das Moradias Universitárias* 60.712,00 98.357,08 -37.645,08

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 - 
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos

Receitas/Origens dos Recursos

Superávit das Moradias Universitárias*

*O superávit apurado será revertido para o Programa Permanente de Moradia Universitária.

Neste subitem apresentamos as receitas e despesas destinadas à 
obra da segunda fase do terceiro complexo de Moradia Universi-
tária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte, realizada por meio 
do convênio nº 817115/2015. Apresentamos também aporte de ca-
pital e rendimentos financeiros de R$ 8,4 milhões, advindo do Pna-
es, para implementação da segunda fase da obra, que compreende 
todo o acabamento. 

3.2.1 – Construção da Moradia Universitária Ouro Preto III

Por se tratar de um projeto de construção que está gradativamen-
te sendo incorporado ao patrimônio da Fump, este subitem não 
está adicionado no resumo geral que será apresentado ao final 
deste orçamento. A fonte de financiamento da obra advém, além 
do Pnaes, de recursos próprios oriundos da venda de imóveis (sa-
las do Edifício Caxias, no centro de Belo Horizonte, e apartamentos 
em outros bairros da capital). A aplicação desses recursos foi au-
torizada pelo Ministério Público Estadual e com acompanhamento 
sistemático da Promotoria e Tutela de Fundações.
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A demonstração a seguir apresenta os saldos de recursos próprios e convênios no início do exercício, a movimentação de aplicação e 
repasses dos recursos, e ao fim, os saldos projetados de recursos próprios e convênios.

CONSTRUÇÃO DA MORADIA
UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III

ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Saldo financeiro (recursos próprios) no 
início de  2017

1.354.361,00 1.354.360,73 0,27

Saldo financeiro (recursos de convênio) no 
início de 2017

7.138.084,00 7.138.083,92 0,08

Saldo financeiro no início de 2017 8.492.445,00 8.492.444,65 0,35

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 - 
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS 14.639.885,00 10.938.683,49 3.701.201,51

Gastos com a construção (recursos 
próprios)

300.000,00 457.327,02 -157.327,02

Gastos com a construção (recursos do 
convênio)

14.339.885,00 10.481.356,47 3.858.528,53

RECEITAS/ORIGENS DOS RECURSOS 8.120.000,00 8.709.656,43 -589.656,43

Repasses do Pnaes 7.970.000,00 8.359.257,84 -389.257,84

Receita de aplicação financeira de 
recurso próprio

150.000,00 149.398,59 601,41

Receita da venda de imóvel - 201.000,00 -201.000,00

Saldo financeiro (recursos próprios)
no fim de 2017

1.204.361,00 1.247.432,30 -43.071,30

Saldo financeiro (recursos de convênio) 
no fim de 2017

768.199,00 5.015.985,29 -4.247.786,29

Saldo financeiro no fim de 2017 1.972.560,00 6.263.417,59 -4.290.857,59

Despesas/Aplicação dos Recursos

Receitas/Origens dos Recursos

ORÇAMENTO
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Para os programas complementares de assistência estudantil foram 
utilizados recursos próprios, oriundos de doações de pessoas físi-
cas e jurídicas; e recursos de convênios com a UFMG. A proposta 
de aplicação de recursos foi executada de acordo com a oferta de 
programas, ficando condicionada à disponibilidade financeira das 
aplicações nos programas, a saber:

Recursos próprios: Bolsa de Manutenção Bernardo Álvares e Bol-
sa de Acesso ao Livro Bernardo Álvares até junho/2017 devido à 
interrupção das doações vinculadas. A Bolsa Apadrinhamento foi 
concedida normalmente em 2017 com os recursos de doações. A 
Bolsa de Acesso a Material Acadêmico e Programas Culturais não 
foram executadas com recursos próprios por haver disponibilidade 
financeira de recursos do Pnaes.

Recursos de convênios: todos os Programas e Bolsas a seguir são 
desenvolvidos com recursos do Pnaes: Bolsa Auxílio Moradia, Bol-

3.3 – Programas Complementares

sa Auxílio à Educação Pré-escolar, Bolsa Auxílio Transporte, Bolsa 
de Manutenção Baeta Vianna, Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes 
Pimentel, Bolsa Auxílio Moradia Maternidade, Bolsa de Acesso a 
Material Acadêmico, Programa de Assistência à Saúde, e Programa 
de Saúde Complementar. A Bolsa de Formação Profissional Com-
plementar (BFPC), custeada pela Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos da UFMG (PRORH) e Hospital das Clínicas (HC), foi destinada 
ao pagamento de contratos de estágios. Os recursos do convênio 
com o Coltec, Teatro Universitário e Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão (NAI) atenderam aos programas de assistência de acordo 
com cada objeto.

O quadro abaixo apresenta as despesas e receitas de forma a de-
monstrar que todo o valor de financiamento foi integralmente apli-
cado nos programas:

PROGRAMAS COMPLEMENTARES ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 -
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos 29.279.847,00 27.152.748,57 2.127.098,43

Programas (recursos próprios
e doações)*

715.301,00 289.750,75 425.550,25

Programas (recursos do Pnaes)** 24.533.152,00 23.561.020,04 972.131,96

Bolsa de Formação Profissional (BFPC) 2.858.675,00 2.346.414,04 512.260,96

Bolsas do Coltec 736.898,00 598.388,33 138.509,67

Bolsas do Teatro Universitário 127.600,00 135.800,00 -8.200,00

Despesas/Aplicação dos Recursos



149 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
(NAI)

200.000,00 114.060,28 85.939,72

Despesas operacionais (convênio BFPC, 
Coltec e NAI) 

108.221,00 108.221,64 -0,64

Convênio PSE (acerto) - -906,51 906,51

RECEITAS VINCULADAS AOS PROGRA-
MAS COMPLEMENTARES

29.279.847,00 27.152.748,57 2.127.098,43

Restituição de benefícios de
ex-estudantes

5.165,00 131.892,70 -126.727,70

Doações e outras receitas 710.136,00 157.858,05 552.277,95

Convênio UFMG/BFPC e HC 2.936.037,00 2.423.776,12 512.260,88

Convênio UFMG/Pnaes** 24.533.152,00 23.561.020,04 972.131,96

Convênio Coltec 761.302,00 622.792,49 138.509,51

Convênio Teatro Universitário 127.600,00 135.800,00 -8.200,00

Convênio Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão (NAI)

206.455,00 120.515,68 85.939,32

Convênio PSE (acerto) 0,00 -906,51 906,51

SUPERÁVIT/(DéFICIT) DOS PROGRA-
MAS COMPLEMENTARES

0,00 0,00 0,00

PROGRAMAS COMPLEMENTARES ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 - OR-
ÇAMENTO REALIzADO 2017)

Receitas vinculadas aos
Programas Complementares

Superávit/(déficit) dos
Programas Complementares

ORÇAMENTO
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Manutenção Bernardo Álvares

Integral (graduação) 13 31 400

Mensal 72.000,00 90.600,00 18.600,00
Parcial (ensino médio - Coltec) 4 13 200

Apadrinhamento 9 7 400 Mensal 43.200,00 34.800,00 -8.400,00

Acesso ao Livro
Bernardo Álvares

10 10 150 Mensal 18.000,00 18.000,00 0,00

Material odontológico - - - Anual 665,00 65,00 -600,00

Programas culturais - - - Anual 4.500,00 0,00 -4.500,00

Acesso Material
Acadêmico

808 (duas 
edições) 0 357,14 Semestral 576.936,00 0,00 -576.936,00

Bolsa Kit Coltec paga com 
recurso próprio

- - - - - 54.900,00 54.900,00

Despesa com pessoal não inseri-
das nos convênios

- - - - - 91.385,75 91.385,75

Total do Programa de Bolsas - - - - 715.301,00 289.750,75 -425.550,25

Tipo de Bolsa
Nº de bolsistas (média mensal)

Valor (R$) Periodicidade
Orçamento revisado 

2017 - Valor total (R$)
Orçamento realizado 

2017 - Valor total (R$)
Variação do orçamento revisado 

2017 - Orçamento realizado 20172017 REVISADO 2017 REALIzADO

 *PROGRAMAS DE BOLSAS DE DOAÇõES E RECURSO PRÓPRIO (RP)
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Bolsa Óculos (144 bolsas x 
R$ 250,00)

204 264 250 Anual 51.000,00 60.226,40 9.226,40

Manutenção Baeta Viana

Integral 1.149,87 1.055,08 400,00
Mensal 7.946.000,00 7.616.560,00 -329.440,00

Parcial 842,58 886,17 240,00

Acesso Material Acadêmico
2.147 (duas 

edições)
2.008 (duas 

edições) 376,97 Semestral 1.533.864,00 1.513.900,00 -19.964,00

Auxílio Moradia 801,33 789 500,00 Mensal 4.808.000,00 4.733.500,00 -74.500,00

Apoio Acadêmico Mendes Pimentel 
(Níveis II e III)

Integral 278,73 308,83 300,00
Mensal 1.538.600,00 1.491.960,00 -46.640,00

Parcial 247,76 176,00 180,00

Moradia Maternidade 1,58 1,58 800,00 Mensal 15.200,00 15.200,00 0,00

Auxílio Transporte

Março a maio 3.100,00 165,00

Mensal 4.551.050,00 4.436.685,00 -114.365,00

Julho 470,00 165,00

Junho e agosto a dezembro 3.100,00 165,00

Março a dezembro, exceto 
julho 2.987,67 165,00

Educação Pré-Escolar de janeiro a 
agosto

97,42 87,42 200,00 Mensal 233.800,00 209.800,00 -24.000,00

Total do Programa de Bolsas - - - - 20.677.514,00 20.077.831,40 -599.682,60

Tipo de Bolsa Nº de bolsistas (média mensal) Valor (R$) Periodicidade
Orçamento revisado 

2017 - Valor total (R$)
Orçamento realizado 

2017 - Valor total (R$)
Variação do orçamento revisado 

2017 - Orçamento realizado 2017

2017 REVISADO 2017 REALIzADO

**PROGRAMAS DE BOLSAS DO PNAES

ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO REVISADO 
2017 - VALOR TOTAL (R$)

Serviços de raios x, especialidades, materiais odontológicos
e outros serviços de saúde

60.038,00 65.322,49 5.284,49

Clínica odontológica 357.470,00 270.373,08 -87.096,92

Total saúde oral 417.508,00 335.695,57 -81.812,43

Saúde física 255.947,00 91.168,31 -164.778,69

Saúde psicológica 140.360,00 144.355,51 3.995,51

Total saúde complementar 813.815,00 571.219,39 -242.595,61

ORÇAMENTO REALIzADO 
2017 - VALOR TOTAL (R$)

Recepção, cadastro e agendamento de estudantes 286.324,00 211.155,35 -75.168,65

Serviço Social 1.075.794,00 1.039.970,43 -35.823,57

Núcleo de apoio de Montes Claros 368.341,00 355.755,70 -12.585,30

Núcleo administrativo da assistência 303.394,00 297.117,69 -6.276,31

Bolsa estágio para trabalhos de estatística 0,00 0,00 0,00

Total com pessoal de apoio 2.033.853,00 1.903.999,17 -129.853,83

Despesas operacionais*** 1.007.970,00 1.007.970,08 0,08

Total do Pnaes para os Programas Complementares 24.533.152,00 23.561.020,04 -972.131,96

***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.

ORÇAMENTO REVISADO 
2017 - ORÇAMENTO

REALIzADO 2017
PROGRAMAS DE SAúDE COMPLEMENTAR

ORÇAMENTO REVISADO 
2017 - VALOR TOTAL (R$)

ORÇAMENTO REALIzADO 
2017 - VALOR TOTAL (R$)

ORÇAMENTO REVISADO 
2017 - ORÇAMENTO

REALIzADO 2017
DESPESAS COM PESSOAL DE APOIO
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4 – Orçamento dos programas que não demandam recursos Pnaes (outros convênios)

O Programa Jovem Aprendiz da Fump, em atendimento à política de assistência social, prioriza o ingresso de menores em situação de 
vulnerabilidade social, promovendo a formação profissional dos adolescentes, conforme contrato de aprendizagem. Esse Programa 
está registrado do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte (CMAS-BH) sob o nº 324, sendo essa atividade indis-
pensável para manutenção do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas).

4.1 – Programa Jovem Aprendiz da Fump

PROGRAMA
JOVEM APRENDIz FUMP

ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Despesas/Aplicação dos Recursos 244.707,00 234.659,92 10.047,08

Despesas com pessoal celetista 244.707,00 234.659,92 10.047,08

244.707,00 234.659,92 10.047,08

Receita de aplicações financeiras 244.707,00 234.659,92 10.047,08

0,00 0,00 0,00

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(VARIAÇÃO ORÇAMENTO REVISADO 2017 - 
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos

Receitas/Origens dos Recursos

Superávit do Programa Jovem Aprendiz Fump

Trata-se de uma unidade de produção de refeições para pacien-
tes, médicos, funcionários e estudantes da UFMG. A relação ju-
rídica se manifesta através de um termo de cooperação entre a 
Fump e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). 
Os preços são fixados acima do custo de produção, proporcio-
nando uma margem de contribuição para a gestão da Fump. O 
quadro a seguir demonstra o resultado financeiro positivo de 
R$ 1.325.112,94, que serviu para cobrir o déficit dos demais res-
taurantes universitários, e também para cumprir a meta acorda-

4.2 - Restaurante Universitário do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN)

da com o Ministério Público de reverter o déficit econômico da 
Fump. Outro benefício da margem de contribuição do RU HRTN 
foi a cobertura da inadimplência de programas extintos e custos 
com depreciações e amortizações, que não estão inseridos nos 
diversos programas de assistência. A previsão de transferir o va-
lor de R$ 576.936,00 para o financiamento de bolsas de recursos 
próprios nos Programas Complementares não foi necessária, fi-
cando a Bolsa de Acesso a Material Acadêmico totalmente cober-
ta com recursos do Pnaes.

ORÇAMENTO
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (HRTN) ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Despesas/Aplicação dos Recursos 2.887.151,00 2.806.743,53 80.407,47

Imobilizado (patrimônio) 1.020,00 520,00 500,00

Custo da alimentação 2.886.131,00 2.806.223,53 79.907,47

Receita de aplicações financeiras 3.339.490,00 4.131.856,47 -792.366,47

Recursos próprios 3.916.426,00 4.131.856,47 -215.430,47

Superávit transferido para
o financiamento de bolsas

-576.936,00 0,00 -576.936,00

452.339,00 1.325.112,94 -872.773,94

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(VARIAÇÃO ORÇAMENTO REVISADO 2017 -
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos

Receitas/Origens dos Recursos

Superávit do RU HRTN

Este item está de acordo com o parágrafo 1º, do Artigo nº 114, do Re-
gimento Geral da UFMG, anexo à Resolução Complementar nº 1/2010, 
do Conselho Universitário da UFMG. O custo da atividade meio de-
nominado “Núcleo Administrativo” apresenta as despesas operacio-
nais da Fump e compreende os setores de Tecnologia da Informação, 
Comunicação, Jurídico, Manutenção da Sede, Suprimentos, Gestão 
de Pessoas, Contabilidade, Controle Financeiro e Convênios.

5 - Demonstração dos custos com atividade meio

Para cobrir parte dos custos, foi utilizada a apropriação de despesas 
operacionais, por meio de rateio, dentro dos diversos convênios fe-
derais, respeitado o percentual limite de 15%, conforme estabelecido 
pela Portaria Interministerial nº 507/2011 no seu Artigo 52, parágrafo 
único. Essas despesas estão apresentadas sumariamente abaixo, to-
talizando 5,11%.

NúCLEO ADMINISTRATIVO ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Despesas/Aplicação dos Recursos 2.898.470,00 5,67 2.524.217,12 5,11 374.252,88

Imobilizado (patrimônio) 99.140,00 0,19 79.295,12 0,16 19.844,88

Pessoal técnico-administrativo 1.572.390,00 3,07 1.318.915,52 2,67 253.474,48

Serviços especializados de consultorias,
advocatícios, auditoria e outros eventuais

179.771,00 0,35 183.952,58 0,37 -4.181,58

Despesas gerais e administrativas 773.977,00 1,51 654.895,92 1,33 119.081,08

Reserva estratégica – eventualidades 100.008,00 0,20 0,00 0,00 100.008,00

Despesas com desconto de restituição de 
benefícios e tarifas bancárias

173.184,00 0,34 287.157,98 0,58 -113.973,98

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(VARIAÇÃO ORÇAMENTO REVISADO 2017 - 
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos

% SOBRE O
ORÇAMENTO TOTAL

% SOBRE O
ORÇAMENTO TOTAL
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NúCLEO ADMINISTRATIVO ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Despesas/Aplicação dos Recursos 2.921.839,00 2.823.788,29 98.050,71
Restituição de benefícios de ex-estudantes 997.973,00 823.011,65 174.961,35

Receitas de aplicações financeiras 278.542,00 315.115,50 -36.573,50
Contribuição voluntária ao Fundo de Bolsas 895,00 1.145,00 -250,00
Reembolso de despesas operacionais nos 

convênios* 1.604.818,00 1.604.818,98 -0,98

Aluguéis e outras receitas 39.611,00 79.697,16 -40.086,16

Superávit do núcleo administrativo 23.369,00 299.571,17 -276.202,17

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(VARIAÇÃO ORÇAMENTO REVISADO 2017 
- ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

Receitas vinculadas ao núcleo administrativo

% SOBRE O
ORÇAMENTO TOTAL

% SOBRE O
ORÇAMENTO TOTAL

Superávit do núcleo administrativo

Restaurante Universitário - Pnaes 122.917,00 122.916,87 0,13
Moradia Universitária - Pnaes 352.246,00 352.246,39 -0,39
Programa de bolsas e serviços

da assistência - Pnaes 1.007.970,00 1.007.970,08 -0,08

Coltec 24.404,00 24.404,16 -0,16
NAI 6.455,00 6.455,40 -0,40

Cruz Vermelha/UFMG 13.464,00 13.464,00 0,00
Bolsas de Formação Profissional

Complementar (BFPC) - UFMG e HC 77.362,00 77.362,08 -0,08

Soma 1.604.818,00 1.604.818,98 -0,98

Despesas operacionais nos convênios 2017

No quadro apresentamos o saldo financeiro de recursos próprios no início do exercício, a despesa total em cada programa advinda dos 
quadros anteriores que somam a quantia de R$ 47.853.893,97, as respectivas receitas que somam R$ 49.386.879,10, e a diferença total entre 
receita e despesas, resultando no superávit de R$ 1.532.985,13. O saldo inicial de R$ 7.296.415,03, acrescido do superávit de R$ 1.532.985,13, 
apresenta o saldo final de R$ 8.829.400,16 conforme segue:

6 - Resumo Geral

ORÇAMENTO
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RESUMO GERAL ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

A - (=) Saldo inicial de 2017 7.296.415,00 7.296.415,03 -0,03

B - Despesas/Aplicação dos Recursos

Restaurantes Universitários (Saúde,
Pampulha e ICA)

11.638.722,00 22,76 11.395.761,32 23,07 242.960,68

Restaurante Universitário (HRTN) 2.887.151,00 5,65 2.806.743,53 5,68 80.407,47

Moradias Universitárias 4.043.686,00 7,91 3.739.763,51 7,57 303.922,49

Programas Complementares 29.279.847,00 57,25 27.152.748,57 54,98 2.127.098,43

Programa Jovem Aprendiz Fump 244.707,00 0,48 234.659,92 0,48 10.047,08

Núcleo administrativo 2.898.470,00 5,67 2.524.217,12 5,11 374.252,88

Total das despesas/aplicação dos recursos 50.992.583,00 99,71 47.853.893,97 96,90 3.138.689,03

B1 - Superávit do orçamento
no exercício

148.054,00 0,29 1.532.985,13 3,10 -1.384.931,13

Total das despesas/aplicação dos recursos 
e superávit

51.140.637,00 100,00 49.386.879,10 100,00 1.753.757,90

C - Receitas/Origens dos recursos

Restaurantes Universitários (Saúde,
Pampulha e ICA)

11.250.356,00 22,00 11.205.705,26 22,69 44.650,74

Restaurante Universitário (HRTN) 3.339.490,00 6,53 4.131.856,47 8,37 -792.366,47

Moradias Universitárias 4.104.398,00 8,03 3.838.120,59 7,77 266.277,41

Programas Complementares 29.279.847,00 57,25 27.152.748,57 54,98 2.127.098,43

Programa Jovem Aprendiz Fump 244.707,00 0,48 234.659,92 0,48 10.047,08

Núcleo administrativo 2.921.839,00 5,71 2.823.788,29 5,72 98.050,71

Total das receitas/origens dos recursos 51.140.637,00 100,00 49.386.879,10 100,00 1.753.757,90

D - (=) Saldo no final de 2017, exceto 
construção da Moradia Universitária Ouro 

Preto III (A+B1)
7.444.469,00 8.829.400,16 -1.384.931,16

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(VARIAÇÃO ORÇAMENTO REVISADO 2017 - 
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

% SOBRE O
TOTAL

% SOBRE O
TOTAL
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O processo de requerimento do Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social (Cebas), protocolado em 2009, foi indefe-
rido pelo Ministério da Educação (MEC), em outubro/2017, após o 
último recurso administrativo interposto. Os processos de reque-
rimento de 2012 e 2015 ainda estão pendentes de julgamento e 
continuam sob análise. Os reflexos desta decisão de indeferimento 
traz impacto sobre o custo do encargo patronal (INSS) e a Cofins 
(faturamento) de 2017, que não foram imputados nesta execução 
de orçamento. O entendimento da Diretoria da Fump, da Asses-

7 - Contingência da filantropia

soria Jurídica e Técnicos da Fundação é que os benefícios fiscais 
desses tributos são um direito a ser explorado e conquistado. Para 
garantir o direito a esses benefícios fiscais, a Fump contratou um 
escritório de advocacia tributária com o objetivo de recorrer ao Judi-
ciário para pleitear a imunidade tributária. Uma decisão desfavorável 
da justiça trará à Fump impactos financeiros e acréscimos de custo 
em todos os programas nos exercícios seguintes. Os valores apura-
dos em 2017 foram:

COFINS 3%
(CUMULATIVO)

Restaurante Universitário (Saúde,
Pampulha e ICA)

609.787,38 -

Restaurante Universitário (HRTN) 210.820,31 -

Moradias Universitárias 139.786,88 4.351,95 

Construção da Moradia Ouro Preto III 885.643,51 -

Programas complementares 368.035,38 -

Jovem Aprendiz 31.927,84 -

Núcleo administrativo 271.592,61  79.778,83 

Soma 2.517.593,91 84.130,78

Soma dos encargos previdenciários 2.601.724,69 -

INSS

ENCARGOS 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%

ORÇAMENTO
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Total geral: 26,5614%

O resultado financeiro do exercício de 2017 teve um superávit de 
R$ 1.532.985,13. O saldo final do orçamento em 31 de dezembro 
de 2017 é de R$ 8.829.400,16 de reservas acumuladas de recursos 
próprios. Tais reservas têm como finalidade suprir despesas fiscais 
decorrentes dos desdobramentos do indeferimento do processo de 
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) 
de 2009.

O superávit financeiro do Restaurante Universitário HRTN cobriu o 
déficit dos demais restaurantes e foi decisivo para eliminar o déficit 
econômico da Fump em 2017. O déficit contábil que vinha sendo 

8 - Conclusão

apurado desde 2009 e que não é apresentado na peça orçamentária 
e financeira, por se tratar de itens não monetários, são: depreciação 
e amortização dos bens móveis e imóveis (patrimônio) e provisões 
de créditos de liquidação duvidosa (fundo de empréstimos de ex-
estudantes) constantes na carteira de recebíveis.

Os valores previsto para o Pnaes, detalhados neste orçamento, fo-
ram repassados em volumes suficientes para cobrir o valor reali-
zado de despesas na quantia de R$ 31.322.820,91, não sendo ne-
cessário deduzir o saldo remanescente de 2016 (R$ 65.041,00 + R$ 
115.786,00 + R$ 693.445,00 = R$ 874.272,00):

RESUMO DO PNAES ORÇAMENTO REALIzADO
2017 (R$)

Alimentação 4.593.269,00 4.376.291,30 216.977,70 

Dedução do saldo de 2016 para alimentação -65.041,00 - -65.041,00 

Moradia 3.672.708,00 3.385.509,57 287.198,43 

Dedução do saldo de 2016 para moradia -115.786,00 - -115.786,00 

Programas complementares 24.533.152,00 23.561.020,04 972.131,96 

Dedução do saldo de 2016 para programas 
complementares -693.445,00 - -693.445,00 

Soma do Pnaes 31.924.857,00 31.322.820,91 602.036,09 

ORÇAMENTO REVISADO
2017 (R$)

(VARIAÇÃO ORÇAMENTO REVISADO 2017 -
ORÇAMENTO REALIzADO 2017)

O Detalhamento do Orçamento 2017 dessa Demonstração Financeira segue em arquivo separado no pencard.



159 RELATÓRIO DE ATIVIDADES



160Fundação Universitária Mendes Pimentel



161Fundação Universitária Mendes Pimentel

www.fump.ufmg.br

FUMP - UFMG @fump_UFMG @fump_UFMG


