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181. Conforme demonstra na Figura 18, a nova organização administrativa da Proplan

será composta pela seguinte estrutura: 

Figura 18.. Proposta da nova organização administrativa da Proplan.

182. Com a reestruturação, a Pró-reitoria de Palnejamento e Orçamento terá um total de

11 funções  comissionadas,  sendo 1 cargo de  direção CD-2,  3  cargos  CD4;  2 funções

gratificadas FG-1 e 5 funções gratificadas FG2.

3.9 Unidade Organizacional: Diretoria de Produtos e Serviços – DPS (UORG 
000346)

183. A Diretoria de Produtos e Serviços (DPS), criada por meio da Portaria Nº 1299, de

11 de junho de 2021, trata-se de órgão suplementar vinculado à reitoria da UFVJM, com o

objetivo  geral  de  atuar  como  órgão  deliberativo  e  de  supervisão  das  atividades

relacionadas à produção institucional de matérias-primas alimentares e de seus derivados,

bem como das  atividades  de  prestação de  serviços  à  comunidade pelos  mais  diversos

setores e laboratórios da UFVJM.

3.9.1 Identificação sucinta dos macroprocessos, produtos e serviços prestados
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 Análise  da  legislação  vigente  e  das  resoluções  institucionais  acerca  da

produção  de  matérias-primas  alimentares  e  de  seus  derivados,  bem  como  da

prestação de serviços remunerados à comunidade externa;

 Identificação  de  laboratórios  e  setores  produtivos  da  UFVJM  para  a

produção de matérias-primas alimentares e de seus derivados, bem como para a

prestação de serviços à comunidade externa; 

 Suporte  aos  responsáveis  pelos  laboratórios  e  setores  produtivos  para  a

estruturação e execução de projetos  relacionados à produção de matérias-primas

alimentares  e  de  seus  derivados,  bem  como  para  a  prestação  de  serviços  à

comunidade externa;

Identificar  potenciais  setores  produtivos  da  UFVJM  e  incentivá-los  para  a
produção de matérias-primas alimentares e  de seus derivados,  cujos  excedentes
poderão  ser  destinados  à  alimentação  da  Comunidade  Universitária,  ao
abastecimento do Restaurante Universitário, bem como à comercialização;

  Identificar potenciais setores e laboratórios da UFVJM e incentivá-los à

prestação de  serviços  à  comunidade  externa,  à  execução  de  projetos  de  ensino,

pesquisa e extensão e em parceira com fundações de apoio;

 Contribuir  com os  servidores  da  UFVJM para  a  elaboração  de  projetos

relacionados à produção de matérias-primas e derivados, bem como à prestação de

serviços à comunidade externa;

 Engajar-se  na  solução  dos  empecilhos  à  produção  de  matérias-primas  e

alimentos pelos setores produtivos, bem como na solução das dificuldades para a

prestação de serviços à comunidade externa;

 Contribuir com o gerenciamento das Fazendas Experimentais da UFVJM,

especialmente  no  que  tange  ao  incremento  da  sua  produção,  na  logística  das

práticas e do escoamento de sua produção;

 Envolver-se  nos  trâmites  necessários  à  celebração  de  convênios  com

fundações com fulcro à gestão financeira da produção das matérias-primas e de seus

derivados, bem como da prestação de serviços à comunidade externa;

 Acompanhar o registro e a execução dos projetos relacionados à produção

de matérias-primas alimentares e seus derivados, bem como à prestação de serviços;

 Participar na apuração de eventuais irregularidades; 

 Contribuir para a geração de receita própria para a UFVJM;
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 Contribuir com a consolidação e fortalecimento da imagem da Universidade

Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  enquanto  instituição  de  grande

importância no cenário regional e nacional.

3.9.2 Resultados a serem alcançados

 Orientação técnica de membros da comunidade  acadêmica  da UFVJM a

respeito  da  legislação  e  da  prática  da  prestação  de  serviços  remunerados  por

Universidades Federais. Para tanto, foi realizado, em 03 de setembro de 2021, o

webinário  “Diretorias  Estratégicas  e  Prestação  de  Serviços  Remunerados  pela

UFVJM”, com a participação da representante do Núcleo de Negócios e Parcerias

FUNARBE,  Jacqueline  Fonseca  Sampaio,  que  apresentou  as  experiências  da

parceria  entre  a  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV)  e  a  Fundação  Arthur

Bernardes  (FUNARBE)  na  prestação  de  serviços  remunerados.  Este  evento  foi

moderado pelo professor  da UFVJM, Prof.  Cleube Andrade Boari  (UFVJM). O

webinário  foi  gravado  e  disponibilizado  no  canal  do  Youtube  da  Secretaria  da

Reitoria da UFVJM (link).

 Elaboração de minuta de resolução para a prestação de serviços da UFVJM.

Para que este resultado seja alcançado a DPS aguarda pela constituição de uma

Comissão  com  membros  titulares  e  suplentes  das  Unidades  Acadêmicas  da

UFVJM.

 Apoio à  produção institucional  de matérias-primas alimentares e  de seus

derivados, cujos excedentes poderão ser direcionados ao Restaurante Universitário

(em planejamento) e à comercialização. Foram realizadas ações para a estruturação

da cadeia produtiva do leite e seus derivados no Campus JK, mediante alinhamento

de ações entre a Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) e o Instituto de Ciência e

Tecnologia.

3.10 Unidade  Organizacional:  Superintendência  das  Fazendas  -  SUPERFA  
(UORG 000348)

184. As  Universidades  e  Institutos  Federais  que  ofertam cursos  na  área  de  ciências

agrárias, geralmente mantêm setores agropecuários produtivos para o desenvolvimento de

atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Esses  setores  permitem  que  os  estudantes

tenham  experiências  práticas  relevantes  que  fazem  a  diferença  na  formação  de  um

profissional qualificado, pois, é sabido que a prática leva à perfeição.
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