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RESUMO  

 

Os impactos negativos provocados pelo homem na natureza são cada vez mais evidentes. A 

perda da biodiversidade, os efeitos climáticos e o acúmulo de resíduos sólidos são apenas 

algumas das consequências geradas pelas ações diárias dos indivíduos na sociedade 

contemporânea. Dentre essas, destaca-se o consumo desenfreado de bens. Diante desse 

contexto, a temática da sustentabilidade ganha contornos fundamentais para a sociedade. Como 

não poderia ser diferente, o setor público não está alheio a essa conjuntura. Dessa forma, o 

consumo consciente de bens na esfera pública passa a ser uma demanda social cada vez maior, 

não apenas pela imposição de gastos financeiros mais eficientes, mas também pelos vários 

impactos ambientais ocasionados pela diminuição do ciclo de vida útil dos produtos. Na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde se encontra o lócus deste estudo 

de caso, observa-se a existência de uma política institucional desarticulada e pouco efetiva para 

a promoção da reutilização de bens recolhidos. O resultado dessa prática é o aumento da 

quantidade de itens alienados com a respectiva imposição de adquirir novos na mesma 

proporção. O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta de intervenção 

para o processo de desfazimento de bens inservíveis móveis da UFRN, com foco no alcance de 

maiores níveis de reutilização dos bens recolhidos. Trata-se de uma pesquisa exploratória-

descritiva com caráter aplicado. Os dados foram coletados por meio de observação direta do 

ambiente de trabalho, da análise documental de dados extraídos do sistema SIPAC, de 

entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pela Divisão de Patrimônio e pela Comissão 

de desfazimento de bens, bem como por meio da aplicação de questionários com os secretários 

dos departamentos dos Centros Acadêmicos. Após essas etapas, verificou-se que o processo 

apresenta problemas relacionados, dentre outros, à carência de uma política efetiva de 

manutenção, a uma cultura institucionalizada de consumo desenfreado de bens e à emissão de 

laudos técnicos por servidores inabilitados. Diante desse contexto, foi apresentado um plano de 

ação contendo medidas para o aprimoramento do fluxo de trabalho, de modo a promover o 

desenvolvimento do consumo mais consciente na UFRN atrelado ao aumento do número de 

bens reaproveitados. Além disso, este projeto de intervenção apresentou enquanto produto para 

a instituição uma proposta de manual de procedimentos para desfazimento de bens 

patrimoniais. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Consumo consciente. Otimização de processos. 

Desfazimento de bens. 



 

 

ABSTRACT 

 

The negative impacts caused by man on nature are increasingly evident. The loss of 

biodiversity, climatic effects, and the accumulation of solid waste are just some of the 

consequences generated by the daily actions of individuals in contemporary society. Among 

these, the unbridled consumption of goods. In this context, the theme of sustainability gains 

fundamental contours for society. And as it could not be otherwise, the public sector is not 

oblivious to this conjuncture. In this way, the conscious consumption of goods in the public 

sphere becomes an increasing social demand, not only due to the imposition of more efficient 

financial expenses but also due to the various environmental impacts caused by the decrease in 

the useful life cycle of products. At the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), 

where the locus of this case study is located, there is a disjointed and ineffective institutional 

policy to promote the reuse of collected goods. This practice increases the number of items sold 

with the respective imposition of acquiring new ones in the same proportion. The present work 

has a general objective to present an intervention proposal for the process of undoing movable 

unserviceable goods at UFRN, focusing on achieving higher levels of reuse of collected goods. 

It is exploratory-descriptive research with an applied character. Data will be collected through 

direct observation of the work environment, documental analysis of data extracted from the 

SIPAC system, semi-structured interviews with those responsible for the Patrimony Division 

and the Asset Disposal Commission, as well as through the application of questionnaires with 

the secretaries of the departments of the Academic Centers. After these steps, it was found that 

the process presents problems related, among others, to the lack of an effective maintenance 

policy, an institutionalized culture of unbridled consumption of goods, and the issuance of 

technical reports by disabled employees. In this context, an action plan was presented 

containing measures to improve the workflow, to promote the development of more conscious 

consumption at UFRN linked to the increase in the number of reused goods. In addition, this 

intervention project presented as a product for the institution a proposal for a manual of 

procedures for the undoing of patrimonial assets. 

 

Keywords: Sustainability. Conscious consumption. Process optimization. Undoing goods.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Os impactos negativos provocados pelo homem na natureza são cada vez mais 

evidentes. A perda da biodiversidade, os efeitos climáticos e o acúmulo de resíduos sólidos são 

apenas algumas das consequências geradas pelas ações diárias dos indivíduos na sociedade 

contemporânea. Dentre essas, destaca-se o consumo desenfreado de bens, fruto das 

transformações sociais e culturais que culminaram com o estabelecimento da atual sociedade 

de consumo. Segundo Zanirato e Rotondaro (2016), esse tipo de consumo surge a partir da 

estratégia de criação, em larga escala, e de forma repetida, de necessidades artificiais junto aos 

indivíduos inseridos numa lógica de “estar e permanecer à frente” da tendência de estilo, o que 

os impelem ao descartável e ao desperdício. 

O autor Lima (2010), por sua vez, defende que o acentuado ritmo de produção e o 

consumo excessivo de bens alcançaram padrões insustentáveis para o meio ambiente, ao ponto 

de prejudicar a própria vida no planeta. Do mesmo modo, o relatório anual de 2019 da Global 

Footprint Network (2019) mostrou que para sustentar o padrão vigente de consumo seria 

necessário 1,75 planeta. Isto é, em menos de sete meses foi usado mais da natureza do que o 

planeta pode regenerar durante todo o ano. 

Diante desse contexto, é notória a relevância assumida pela temática da sustentabilidade 

na sociedade. Nas palavras de Adams (2006), ela se refere a um modelo de desenvolvimento 

que atenda às necessidades do presente sem colocar em risco a capacidade das próximas 

gerações realizarem, também, as suas próprias necessidades. Para tanto, foram desenvolvidas 

políticas com esse propósito, como é o caso do “3Rs da sustentabilidade” criado pela 

Conferência Nacional da Terra, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Essa política parte da 

concepção de que todos devem realizar as seguintes ações: reduzir o consumo, reutilizar os 

materiais consumidos e reciclar o lixo gerado (CASTILLIONI,2019). 

Como não poderia ser diferente, o setor público não está alheio a essa conjuntura, tendo 

a missão de contribuir para o enfrentamento das questões ambientais, procurando planos 

inovadores que revejam os atuais modelos de produção e consumo. Nesse sentido, é importante 

entender a administração pública enquanto um grupo de instituições (órgãos e agentes) que 

desempenham a denominada função pública em favor do interesse da coletividade. Logo, o 

interesse público deve ser o objeto a ser alcançado por todo e qualquer ato expedido na prática 

da função administrativa pública. 
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A partir desse entendimento, o consumo consciente de bens passa a ser uma demanda 

social cada vez maior, não apenas pela imposição de gastos financeiros mais eficientes, mas 

também pelos impactos ambientais ocasionados pela diminuição do ciclo de vida útil dos 

produtos, assim como o seu máximo reaproveitamento e sua destinação ecologicamente correta.  

Em resposta a essa exigência, foi criada a Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P). Isto é, uma política pública de sustentabilidade do governo federal a fim de promover a 

responsabilidade socioambiental na gestão pública, por meio da adoção de critérios sustentáveis 

nas atividades do setor público, como a revisão dos padrões de consumo no âmbito da 

administração pública (BRASIL, 2021). 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde se encontra o lócus 

deste estudo de caso, se observa a existência de uma política institucional desarticulada e pouco 

efetiva para a promoção da reutilização de bens recolhidos. O resultado dessa prática é o 

aumento da quantidade de itens alienados com a respectiva imposição de adquirir novos na 

mesma proporção.  

Essa problemática foi observada nos estudos de Matias (2015), cujo objetivo central era 

contribuir para o aperfeiçoamento da gestão patrimonial dos bens móveis da UFRN. Na 

perspectiva do autor, foi observado que “alguns bens recolhidos estão em perfeito estado de 

conservação e são tratados como lixo de maneira equivocada, então, buscar estimular a 

reutilização de bens e equipamentos descartados pela comunidade acadêmica é buscar a 

excelência na gestão patrimonial” (MATIAS, 2015, p. 109). 

De forma a corroborar com o entendimento acerca dessa situação, Viana (2017, p. 13) 

em sua pesquisa para desenvolver uma ferramenta para dar visibilidade aos bens descartados 

no âmbito da UFRN cita que “entre os bens recolhidos, armazenados e posteriormente desfeitos, 

encontram-se alguns em bom estado de conservação e passíveis de novo uso por outras unidades 

administrativas, mas que, por falta de visibilidade, sequer são reconhecidos como existentes”. 

Ante o exposto, emerge a gestão por processos enquanto uma metodologia aplicável nas 

instituições públicas, com o propósito de atender ao princípio da eficiência em sua 

administração. Isto é, uma metodologia voltada para análise e otimização dos processos de 

trabalho, visando alcançar melhores resultados, a partir da identificação das atividades que 

acrescentam valor ao serviço, bem como as que provocam perdas e devem ser objeto de 

mudanças (OLIVEIRA; GROHMANN, 2016). 

Para Pavani Júnior e Scucuglia (2011), a gestão por processos, também denominada de 

Business Process Management (BPM), representa uma transformação do modo como ocorre o 

gerenciamento das organizações. Na visão dos autores, a gestão por processos consiste em uma 
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quebra de paradigma ao sugerir que os interesses do processo se sobreponham aos dos 

departamentos, em uma perspectiva interfuncional, para que todas as atividades da organização 

possam ser melhor executadas. 

Nessa situação, sabendo da importância de se prolongar o uso dos bens móveis e reduzir 

o acúmulo de materiais descartados, surge a questão central desta pesquisa: como estimular a 

reutilização de bens móveis inservíveis pelos setores da UFRN a partir do redesenho do atual 

processo de desfazimento da instituição? 

Dessa forma, o presente estudo apresenta em sua primeira seção a contextualização do 

cenário no qual se insere a problemática do objeto de estudo abordado, a justificativa para sua 

realização, assim como o seu objetivo geral e os seus específicos. 

Na segunda seção, a partir da revisão da bibliografia, são discutidos temas relativos à 

gestão patrimonial de bens públicos, como a exposição da legislação pertinente vigente; e à 

gestão e ao mapeamento de processos, com a definição de conceitos, fundamentos e etapas. 

Além disso, discute-se como a temática da sustentabilidade é tratada a partir de diferentes 

perspectivas. Por fim, são apresentadas as contribuições de outras pesquisas realizadas no 

âmbito de universidades públicas e que possuem um escopo semelhante.  

Na terceira seção é definida a metodologia aplicada na pesquisa, desde a sua 

classificação e o lócus do estudo, até o detalhamento das técnicas de coleta e análise de dados 

utilizados. Em seguida, nas seções 4 e 5, são discutidos os resultados obtidos com a realização 

do trabalho, com a análise do modelo atual do processo de desfazimento e a proposição de um 

modelo otimizado, respectivamente. Por fim, na última seção, são apresentadas as 

considerações finais deste estudo.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

 Desenvolver uma proposta de intervenção para o processo de desfazimento de bens 

inservíveis móveis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Mapear o atual processo de desfazimento de bens móveis inservíveis; 

 Elaborar um diagnóstico da situação atual do processo; 
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 Propor ações de melhoria e o redesenho do processo; 

 Elaborar um manual de desfazimento de bens. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta de contribuir para o melhor aproveitamento dos bens móveis recolhidos 

pelas diversas unidades da UFRN, a partir do redesenho do seu processo de desfazimento, é 

resultado da experiência vivenciada pelo pesquisador na comissão de classificação, avaliação e 

desfazimento de bens móveis inservíveis desta instituição. Assim, a partir do contato com 

diversos materiais que poderiam ser reutilizados em outras áreas e eram meramente 

armazenados à espera do seu descarte, surgiu a inquietação de contribuir com o aprimoramento 

das atividades executadas em direção a um consumo mais consciente e sustentável.  

No ponto de vista institucional, é importante perceber que a UFRN possui um plano de 

gestão de logística sustentável que contempla temas como compras e contratações sustentáveis, 

mas que não aborda a racionalização do uso desses bens após adquiridos, de modo a obter uma 

maior vida útil. Desse modo, o desenvolvimento desse estudo se mostra relevante ao contribuir 

para o preenchimento dessa lacuna identificada, a partir da proposição de ações que promovam 

a maior reutilização de bens. Além disso, diante dos cortes no orçamento discricionário das 

universidades, esse trabalho se justifica pelo seu potencial de proporcionar economia de gastos 

para a organização com a supressão da necessidade de aquisição de novos bens. Nesse sentido, 

a magnitude dessa despesa pode ser compreendida ao se observar que a UFRN, entre os anos 

de 2018 e 2020, empenhou mais de R$ 17 milhões apenas na aquisição de novos computadores 

e mobiliário (BRASIL, 2021). 

A potencialidade dessa contenção de gastos pode ser melhor entendida a partir da análise 

de iniciativas como o do “Reutilizar É Bem Melhor”. Um projeto de extensão coordenado pelo 

ex-servidor Vinícius Magnata Pino, juntamente com o apoio de bolsistas da comunidade 

acadêmica, que se propuseram a mudar a cultura em relação ao descarte prematuro dos bens da 

universidade. O programa vigorou entre os meses de março e dezembro de 2014 e foi 

responsável pela reinserção de 719 bens no patrimônio da UFRN (REUTILIZAR... 2014). 

Por fim, na perspectiva científica, a pesquisa de Moreira e Costa (2018) revela que existe 

um amplo campo de estudo para o desenvolvimento de projetos de intervenção que enfoquem 

o mapeamento e avaliação de processos em instituições públicas. Desse modo, essa pesquisa 

pretende contribuir para os estudos sobre o gerenciamento de processos ao fornecer uma 

experiência da sua prática efetiva, de forma a colaborar com futuras pesquisas nessa área. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo abordará a revisão da literatura que fundamentou este trabalho. Para tanto, 

serão discutidos conceitos e classificações relativos à gestão e mapeamento de processos, bem 

como serão apresentadas definições e a legislação concernente à gestão patrimonial na 

administração pública. Nesta seção, será ressaltada ainda a temática da sustentabilidade e sua 

contextualização nas esferas do poder público e das universidades, destacando-se a realidade 

da UFRN. Por fim, procurou-se identificar trabalhos já desenvolvidos relacionados ao objetivo 

da presente pesquisa, de modo a embasar a abordagem e resolução do problema que originou o 

atual estudo.  

 

2.1 GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS PÚBLICOS  

 

A necessidade de manter uma gestão patrimonial eficiente está cada vez mais evidente 

na realidade das instituições públicas, visto que o ativo imobilizado representa um grande 

montante de recursos investidos pelas entidades e se mostra imprescindível para a continuidade 

das suas atividades. Diante disso, cada gestor tem o dever de prestar contas de modo 

transparente à sociedade - cada vez mais participativa, acerca do conjunto de bens que 

pertencem ao domínio do Estado e que se institui para servir à produção de utilidades 

indispensáveis às necessidades coletivas. 

Perante o exposto, essa seção tem como objetivo apresentar conceitos relativos à gestão 

patrimonial no setor público, bem como o conjunto de suas tarefas, de modo a se alcançar o 

recorte temático do presente estudo: o processo de desfazimento de bens móveis permanentes 

inservíveis. Será evidenciada ainda a legislação pertinente ao assunto.  

 

2.1.1 Conceitos 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (2008, p.2), através da Norma Brasileira de 

Contabilidade (NBC) T 16.2, se refere ao patrimônio público como:  

 

Conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou 

não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 

utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou 

represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à 
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prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades 

do setor público e suas obrigações. 

 

Segundo Filho (2015), o patrimônio público pode ser entendido como o bem jurídico 

concedido à titularidade do Estado, subordinado a regime jurídico de direito público, essencial 

à execução das funções públicas ou merecedor de proteção especial. Em outras palavras, são 

bens que os particulares não podem se apoderar e que devem ser utilizados conforme a 

destinação que a lei determina, em favor do interesse da população. 

Os bens públicos, por sua vez, podem ser classificados a partir da sua destinação, 

conforme descrito no art. 99 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que estabeleceu o 

Código Civil. São essas as categorias: a) bens de uso comum - aqueles reservados ao uso 

indistinto de toda a população, como estradas e praças; b) bens de uso especial – igualmente 

denominados de patrimônios administrativos, são aqueles destinados a um objetivo específico, 

isto é, ao uso da administração e ao serviço público. Se enquadram nessa definição as 

bibliotecas e os cemitérios, por exemplo; e c) bens dominicais - também chamado de patrimônio 

disponível, são integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público. Os bens 

móveis inservíveis se inserem nessa categoria. 

No que tange à compreensão da classificação como bem de consumo ou permanente, a 

Lei n.º 4.320/64 determina enquanto material permanente aquele com durabilidade acima de 

dois anos. De forma complementar, o art. 3° da Portaria n° 448/2002, da Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda, faz a adesão de cinco outros critérios excludentes para o 

reconhecimento do material permanente, passando a ser apontado como material de consumo 

aquele que se encaixar em algum dos itens citados a seguir (BRASIL, 2002): 

 

 Durabilidade - quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas 

condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

 Fragilidade - material cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou 

deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade; 

 Perecibilidade - material sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se 

deteriora ou perde sua característica normal de uso; 

 Incorporabilidade - quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser 

retirado sem prejuízo das características do principal; 

 Transformabilidade - quando adquirido para fim de transformação. 
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Explicitados esses conceitos iniciais acerca dos bens públicos, é importante entender 

que a gestão patrimonial implica um conjunto de atividades que se inicia no momento da 

compra de um referido bem e cuja conclusão ocorre quando tal bem é suprimido do acervo 

patrimonial da organização ao qual concerne (SANTOS, 2016). Desta maneira, a gestão 

patrimonial apresenta como tarefas básicas: o recebimento; cadastramento; emplaquetamento; 

distribuição; responsabilidades; recolhimento; redistribuição; inventários; alienações e baixas 

(NUNES, 2015). 

O recebimento, como o próprio nome já sugere, é a atividade através da qual o bem é 

adicionado ao patrimônio da instituição pela unidade de patrimônio, para futura remessa ao 

setor de destino. O cadastramento compreende a documentação informatizada de entrada do 

bem no sistema de gestão patrimonial do órgão e no Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI), com a indicação das suas respectivas características e 

com a geração de uma numeração para a sua identificação. Já o emplaquetamento se refere a 

ação de fixar essa numeração no bem. Por sua vez, a distribuição consiste no envio do material, 

já registrado e identificado, para o seu setor requisitante. 

As responsabilidades se referem à emissão dos termos que irão atribuir 

responsabilidades pela guarda e conservação aos chefes dos setores onde os bens se localizam. 

Já a tarefa de recolhimento é a atribuição delegada ao setor de patrimônio de receber os bens 

devolvidos pelas demais unidades e quando em bom estado de conservação, providenciar a sua 

redistribuição, isto é, o seu envio para ser reutilizado em outro local. 

Em relação aos procedimentos de inventário, ele compreende a contagem dos bens com 

a indicação de sua localização em todos os espaços físicos em que se encontram. As alienações 

são as transferências de bens para outras instituições. Por fim, a baixa, a última etapa no 

processo de gestão patrimonial, é entendida como a exclusão das informações do bem do 

sistema patrimonial físico-contábil, seja qual for a modalidade de desfazimento escolhida: 

doação, transferência, permuta, venda direta, leilão, perda, roubo, extravio, entre outros. 

Finalmente, todas essas atividades relacionadas à gestão patrimonial no setor público, 

diferentemente do que ocorre na iniciativa privada, devem ser balizadas pelo princípio 

constitucional da legalidade. Dessa forma, serão apresentadas as principais normativas 

pertinentes à gestão patrimonial necessárias à continuidade da pesquisa. 

 

 

 

 



25 

 

2.1.2 Legislação aplicada à gestão patrimonial 

 

Conforme defendido por Meirelles (2016), as leis administrativas são de ordem pública 

e seus preceitos não podem ser desrespeitados, sobretudo, por desejo de seus aplicadores e 

destinatários. Assim, segundo o autor, o administrador público está sujeito ao regramento 

fixado em lei e à imposição do bem comum, e deles não pode se distanciar, sob pena de executar 

ato ilícito e incorrer em sanções nos campos disciplinar, civil e criminal.  

Dessa forma, com o intuito de orientar o presente estudo, torna-se necessário apresentar 

as principais normas regulatórias que tratam sobre o controle e o gerenciamento do patrimônio 

público. São elas: 

 

 A Instrução Normativa SEDAP n° 205/1988, que objetiva a racionalização, com 

minimização de custos, do uso de material no âmbito do Sistema de Serviços Gerais 

(SISG); 

 Decreto nº 9.373/2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a 

destinação e a disposição final ambientalmente adequada de bens móveis no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

 Lei federal nº 14.133/2021, que institui normas para licitações e contratos 

administrativos da Administração Pública; 

 Manual de Gestão patrimonial da UFRN, que dispõe sobre as diretrizes e regras gerais 

sobre a administração de bens móveis, próprios e de terceiros, abrangendo a sua 

aquisição, a distribuição, a guarda, a movimentação, a conservação e o controle. 

 

2.1.2.1 Instrução Normativa 205/1988 – SEDAP  

 

Inicialmente, torna-se necessário entender que Instrução Normativa se refere a um ato 

de organização e ordenamento administrativo que tem como propósito fixar diretrizes, 

normatizar métodos e procedimentos, assim como regulamentar assunto específico previamente 

já disciplinado, de modo a guiar os servidores na execução de suas tarefas.  

No que tange à Instrução Normativa 205/1988, da Secretaria de Administração Pública 

da Presidência da República, ela tem como objetivo racionalizar com redução de custos a 

utilização de material no âmbito do SISG, através de técnicas modernas que atualizam e 
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enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do 

material nas diversas atividades.  

As diretrizes mais relevantes que a referida IN apresenta para a racionalização e a 

armazenagem patrimonial podem ser evidenciadas como segue: 

 

 Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência, no 

almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às 

necessidades do usuário; 

 A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material 

adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades 

integrantes da estrutura do órgão ou entidade;  

 Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são:  

o Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a 

ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais 

daninhos; 

o Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um 

rápido inventário; 

o Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e altura 

das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente, o 

arejamento (distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm 

aproximadamente das paredes). 

 

Em relação a respectiva atribuição de responsabilidade pela guarda e uso de material 

pelo seu consignatário - carga, a transferência dessa responsabilidade - descarga, bem como em 

referência a ação de saneamento, a IN estabelece que: 

 

 Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, quer trate 

de material de consumo nos almoxarifados, quer trate de equipamento ou material 

permanente em uso pelo setor competente. Em ambos os casos, a ocorrência de tais 

registros está condicionada à apresentação de documentos que os justifiquem; 

 A descarga, que se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do 

material:  
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o Deverá, quando viável, ser precedida de exame do mesmo, realizado, por comissão 

especial; 

o Será, como regra geral, baseada em processo regular, onde constem todos os 

detalhes do material (descrição, estado de conservação, preço, data de inclusão em 

carga, destino da matéria-prima eventualmente aproveitável e demais informações); 

 Face ao resultado do exame mencionado na alínea "a" deste subitem, o dirigente do 

Departamento de Administração ou da unidade equivalente verificará a necessidade de 

autorizar a descarga do material ou a sua recuperação; 

 A atividade de saneamento de material visa a otimização física dos materiais em estoque 

ou em uso decorrente da simplificação de variedades, reutilização, recuperação e 

movimentação daqueles considerados ociosos ou recuperáveis, bem como a alienação 

dos antieconômicos e irrecuperáveis;  

 Os estoques devem ser objeto de constantes revisões e análises. Estas atividades são 

responsáveis pela identificação dos itens ativos e inativos; 

 O setor de controle de estoques, com base nos resultados obtidos em face da revisão e 

análise efetuadas, promoverá o levantamento dos itens, realizando pesquisas junto às 

unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade, com a finalidade de constatar se 

há ou não a necessidade desses itens naqueles setores. 

 

Igualmente relevante, são descritos os procedimentos a serem observados para a correta 

movimentação e controle de material: 

 

 Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade 

requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente Termo de 

Responsabilidade, assinado pelo consignatário;  

 Cumpre ao Departamento de Administração ou unidade equivalente no que concerne ao 

material distribuído, cuidar da sua localização, recolhimento, manutenção e 

redistribuição, assim como da emissão dos competentes Termos de Responsabilidade 

que deverão conter os elementos necessários à perfeita caracterização do mesmo. 

 Para efeito de identificação e inventário, os equipamentos e materiais permanentes 

receberão números sequenciais de registro patrimonial, que deverá ser aposto ao 

material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. 
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 Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o termo de 

responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele constar a nova localização, e seu 

estado de conservação e a assinatura do novo consignatário.  

 Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado, ainda que, sob 

a responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência do Departamento de 

Administração ou da unidade equivalente. 

 O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar ao 

Departamento de Administração ou unidade equivalente qualquer irregularidade de 

funcionamento ou danificação dos materiais sob sua responsabilidade.  

 O Departamento de Administração ou unidade equivalente providenciará a recuperação 

do material danificado sempre que verificar a sua viabilidade econômica e oportunidade. 

 

Ainda de acordo com a IN 205/88, os procedimentos relativos à conservação, 

recuperação e responsabilização do patrimônio podem ser assim expressos:  

 

 É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material para a guarda ou uso, zelar 

pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar.  

 Com o objetivo de minimizar os custos com a reposição de bens móveis do acervo, 

compete ao Departamento de Administração, ou unidade equivalente organizar, planejar 

e operacionalizar um plano integrado de manutenção e recuperação para todos os 

equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade, objetivando o 

melhor desempenho possível e uma maior longevidade desses.  

 A recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o bem 

móvel orçar no máximo a 50% (cinquenta por cento) do seu valor estimado no mercado; 

se considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será alienado, de 

conformidade com o disposto na legislação vigente. 

 Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do 

material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou 

culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda. Além disso, é 

dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade 

ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. 
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2.1.2.2 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021  

 

A Lei Federal nº 14.133/2021 representa um novo regime jurídico de licitações e 

contratos administrativos para a administração pública. Ela foi instituída em substituição à Lei 

de Licitações (nº 8.666/93), à Lei do Pregão (nº 10.520/2002) e à parte da Lei do Regime 

Diferenciado de Contratações (nº 12.462). É importante salientar que apesar de vigorar desde a 

sua publicação, a revogação das normas anteriores ocorrerá no prazo de dois anos, conforme 

previsto em seu art. 193 (BRASIL, 2021). 

De acordo com o previsto em seu art. 28, a lei em questão apresenta as seguintes 

modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, diálogo competitivo e leilão. Para o 

referido estudo, a modalidade de leilão será objeto de interesse, visto que se refere a forma de 

licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente 

apreendidos (BRASIL, 2021).  

Segundo essa modalidade, o julgamento das propostas será feito a partir do critério de 

quem oferecer o maior lance. Por sua vez, em seu art. 31, § 2º, é definido que o leilão deverá 

ser precedido de ampla divulgação de seu edital, contendo, dentre outras, a descrição do bem 

com suas respectivas características, o valor pelo qual foi avaliado, bem como o seu preço 

mínimo pelo qual poderá ser alienado e as condições de pagamento.  

Finalmente, um último aspecto a ser observado se encontra no art. 76. Esse fragmento 

determina que a alienação de bens do poder estatal está condicionada à presença de interesse 

público devidamente justificado, além da obrigação de ser antecedida de avaliação e de 

obedecer a normas específicas, conforme o tipo de bem:  

 

II - Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, 

dispensada a realização de licitação nos casos de: 

 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 

avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de 

outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação 

específica; 

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração 

Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles 

dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública (BRASIL, 2021). 
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2.1.2.3 Decreto nº 9373, de 11 de maio de 2018  

 

O Decreto nº 9.373, promulgado em de 11 de maio de 2018, em substituição aos 

Decretos nº 99.658/1990 e 6.087/2007, ordena sobre a alienação, a cessão, a transferência, a 

destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Em consonância com os princípios e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei nº 12.305/2010), o referido decreto tem como intuito, dentre outros, fomentar a diminuição 

do impacto ambiental e da utilização de recursos naturais a uma taxa, no mínimo, compatível à 

capacidade de sustentação estimada do planeta; estimular a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos; e incentivar as práticas de não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos materiais e objetos descartados resultantes de atividades humanas 

em sociedade. 

Para tanto, o Decreto nº 9.373/2018 expressa em seu art. 3º que os bens considerados 

genericamente como inservíveis para os órgãos e entidades que detém a sua propriedade devem 

ser classificados como:  

 

I - Ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado; 

II - Recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo 

da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise 

de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;  

III - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou  

IV - Irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação 

mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e 

benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação (BRASIL, 2018). 

 

Realizada essa identificação, os bens inservíveis especificados como ociosos e 

recuperáveis poderão ser alvo de reaproveitamento, mediante transferência interna – entre 

unidades do mesmo órgão, ou externa – entre órgãos da União. Por sua vez, os bens móveis 

considerados inservíveis e cuja reutilização seja apontada como inconveniente ou inoportuna 

serão alienados, observada a legislação aplicável às licitações e aos contratos da Administração 

Pública. O Decreto salienta ainda que verificada a impossibilidade ou inconveniência da 

alienação, competirá à autoridade competente a destinação ambientalmente correta do bem 

classificado como irrecuperável.  

Em relação a alienação mediante doação, em se tratando de bem móvel inservível, o 

referido decreto prevê a sua realização com dispensa de licitação para atendimento e uso de 
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interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica em relação 

à opção por uma outra forma de alienação. Atendido a esses critérios, a doação poderá ocorrer 

em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados: 

 

I - Da União, de suas autarquias e de suas fundações públicas;  

II - Das empresas públicas federais ou das sociedades de economia mista federais 

prestadoras de serviço público, desde que a doação se destine à atividade fim por elas 

prestada;  

III - Dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e 

fundações públicas;  

IV - De organizações da sociedade civil, incluídas as organizações sociais a que se 

refere a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e as organizações da sociedade civil de 

interesse público a que se refere a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; ou  

V - De associações e de cooperativas que atendam aos requisitos previstos no Decreto 

nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 (BRASIL, 2018).  

 

Por fim, as classificações e avaliações de bens, previstas neste decreto, assim como as 

outras atividades que compõem o processo de alienação de material, ficarão a cargo de uma 

comissão especial, instituída pela autoridade competente e composta de, no mínimo, três 

servidores do órgão.  

 

2.1.2.4 Manual de Gestão Patrimonial de bens Móveis da UFRN  

 

Aprovado pela Resolução Deliberativa nº 05/2021, de 01 de junho de 2021, do Comitê 

de Governança, Riscos e Controles, o manual de gestão patrimonial da UFRN tem como 

finalidade estabelecer diretrizes e regras gerais sobre a administração de bens móveis, próprios 

e de terceiros, de modo a tornar essa atividade mais dinâmica, efetiva e apropriada às atuais 

políticas de gestão pública e de fiscalização externa. 

A partir da observância de legislações pertinentes ao gerenciamento de bens móveis em 

uma instituição pública, esse instrumento traz importantes definições e conceitos comumente 

utilizados nessa área. Os entendimentos mais relevantes para a presente pesquisa são 

apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Conceitos e definições 

Conceito Definição 

 

Agente Delegado 

Servidor indicado pelo Titular da Unidade Patrimonial como responsável pela guarda 

mediata, pelo controle e pela conservação dos bens permanentes, de uso individual 

ou coletivo de uma Localidade/Unidade Patrimonial, mediante a assinatura de Termo 

de Responsabilidade Patrimonial. 
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Agente Patrimonial 

Servidor público ou colaborador funcionário de empresa terceirizada, designado 

formalmente pelo Titular da Unidade Patrimonial. Atuará como elo entre a sua 

Unidade Patrimonial e a Divisão de Patrimônio. 

 

Avaliação Patrimonial 

Atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento 

fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a 

evidenciação dos atos e dos fatos administrativos. 

Baixa Patrimonial Procedimento de retirada contábil do acervo patrimonial de uma organização. 

Bens de terceiros Material permanente ingressado no órgão através de contrato de cessão de 

uso/depósito, ou quando o órgão financiador é o detentor do bem. 

           Depósito Local de “trânsito” de bens permanentes, onde se guarda o bem até sua destinação 

final. 

Descarga Patrimonial Retirada da responsabilidade pela guarda, pela conservação e pelo uso de material 

pelo seu detentor. 

Desfazimento de bens Processo de exclusão, movimentação, doação e alienação de um bem do acervo 

patrimonial da instituição. 

Etiquetas de registro 

patrimonial 

Identificação que é colocada no bem permanente móvel, personalizada, com 

numeração individual única e/ou código de barras. 

 

Inutilização Consiste na destruição total ou parcial de um material permanente. 

 

Recolhimento 

Procedimento de reutilização de bens móveis inservíveis, ociosos e recuperáveis, por 

meio da transferência, ou de bens móveis inservíveis por alienação, quando 

considerados inoportunos e inconvenientes 

Fonte: UFRN, 2021c 

 

Além disso, o manual regulamenta e dá orientações, dentre outras, acerca das atividades 

que envolvem o recolhimento de bens para o depósito da Divisão de Patrimônio da UFRN, seja 

para fins de reaproveitamento ou desfazimento. Como por exemplo, a obrigatoriedade de os 

bens estarem identificados e classificados em inventário nos últimos 12 meses; a imposição de 

abertura de processo eletrônico; e a emissão de laudo técnico para os bens enviados dentro do 

seu período de vida útil. Esse processo será objeto de aprofundamento no transcorrer da 

pesquisa. 

 

2.2 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

Todas as organizações, sejam públicas ou privadas, requerem um conjunto de processos 

e pessoas capazes de conduzi-los corretamente para o alcance dos seus objetivos institucionais, 

tendo em vista que dispõem de limitações em seus recursos e, assim, precisam orientar suas 
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ações para o não desperdício. Nesse sentido, a gestão por processos surge como uma abordagem 

integrada que tem como objetivo a obtenção de melhores resultados por meio da melhoria dos 

processos de trabalho. Na perspectiva de Losekan et al. (2012), o estudo dos processos de uma 

organização pode orientá-la não apenas para inovação e mudança, mas, para novas estruturas 

organizacionais mais leves e adaptáveis, tornando a organização mais competitiva, sendo um 

atributo essencial para responder às crescentes complexidades do ambiente. 

 

2.2.1 Contextualização histórica da Gestão de Processos 

 

Para se alcançar a conjuntura atual da gestão por processos nas instituições é importante 

compreender alguns movimentos que impulsionaram o surgimento desse modelo de 

administração. Para Baldam (2014), existem quatro gerações de racionalização do trabalho que 

contribuíram para a ampliação e aperfeiçoamento da ênfase gerencial na visão de processos.  

De acordo com Santos, Silveira e Santos (2011), a primeira geração é atribuída aos 

engenheiros Taylor e Ford, no final do século XIX para o século XX. Para os autores, foi nesse 

período que Taylor começou a defender uma gestão científica da produção, apoiando-se em 

princípios como a análise e padronização das tarefas a serem realizadas e a escolha técnica dos 

empregados de modo a selecionar a melhor pessoa para a execução de uma tarefa, bem como 

cuidar do seu constante desenvolvimento. Por sua vez, Ford pregava a especialização das tarefas 

com a decomposição das atividades em partes tão pequenas quanto fosse possível, com o 

objetivo de aumentar a velocidade da sua execução, para tanto ele criou também o conceito de 

linha de montagem (VALLE et al., 2009). Logo, é possível perceber que tanto Taylor como 

Ford partilhavam o interesse por maiores níveis de eficiência dos processos de trabalho. Para 

Smith e Fingar (2003), esse foi o início da primeira onda do desenvolvimento de organizações 

orientadas a processos. 

Para Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), a segunda geração se desenhou ainda antes da 

segunda grande guerra, mediante às críticas sindicais quanto às condições de trabalho ofertadas 

por serem demasiadamente rotineiras e pela total supressão dos trabalhadores na tomada de 

decisão. Esse período ficou marcado pela origem da Escola de Relações Humanos de, entre 

outros, Elton Mayo e pela Teoria Comportamental de Simon, Argyris, McGregor e Likert. Na 

perspectiva dos autores, essa geração pode ser apontada como um complemento da anterior, 

pois por meio dela as organizações passaram a dar ênfase nos fatores humanos e na situação 

social do trabalho. 
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Já a terceira geração emerge de um contexto de grave crise econômica mundial que 

exigiu uma ágil transição para outro modelo de organização, marcado pelo crescimento de 

inovações no campo da tecnologia, a saturação de negócios e a exigência por bens 

diversificados e de maior qualidade. Nessa conjuntura, a eficiência nas funções perde o papel 

de destaque para a flexibilidade por meio da gestão dos processos, diante da necessidade de 

contínuas mudanças.  

Diante desse cenário, o sucesso do modelo japonês de produção ganhou notoriedade por 

adotar o conceito de Total Quality Management (TQM) ou Gestão da Qualidade Total. Esse 

programa tinha como objetivo central a busca pela melhoria contínua na organização como 

meio para se atingir a produção com defeito zero. É importante destacar que essa iniciativa 

possibilitou o surgimento de várias técnicas correlacionadas com a visão de processos: 

brainstorming para definição de problemas, o diagrama de Pareto para priorizar problemas e o 

diagrama de Ishikawa para ajudar a encontrar as causas dos problemas. 

Finalmente, para Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) o advento da quarta geração da 

racionalização é a responsável por ampliar e aperfeiçoar a ênfase gerencial na visão de 

processos iniciada na geração anterior. Segundo os autores, essa fase emerge a partir do 

momento em que os gestores passaram a ter uma nova visão sob a concepção de trabalho, agora 

focado na qualificação, em grupo e com múltiplas tarefas, com novas formas de integração com 

fornecedores e clientes. É nessa geração que ocorre a difusão da visão de processos em 

consequência da instalação em larga escala dos sistemas integrados de gestão e a difusão do 

gerenciamento de processos de negócios. 

 

2.2.2 Definição e classificação dos processos 

 

No âmbito organizacional, o conceito de processo pode ser observado na literatura a 

partir de diferentes perspectivas. Segundo Davenport (1994), processo se refere a uma 

organização própria das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com inputs e outputs 

claramente reconhecidos, que resultam em um produto específico para um determinado cliente. 

Gonçalves (2000) o conceitua como qualquer atividade, ou conjunto de atividade, que adiciona 

valor a uma entrada e resulta no fornecimento de uma saída a um cliente específico. Para 

Palmeira (2016), um processo é um conjunto de atividades que envolvem entradas e saídas, 

desempenhadas por pessoas e sistemas com o intuito de suprir as carências de clientes externos 

e internos.  
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Na concepção de Vilela (2000), um processo pode ser entendido como um conjunto 

interligado e logicamente disposto de inputs, outputs, tempo, espaço, ordenação, objetivos e 

valores que terão como consequência uma estrutura para fornecer produtos ou serviços ao 

cliente. Dessa forma, a sua compreensão é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, 

uma vez que tem o papel de adicionar valor às pessoas que fazem uso dos produtos e serviços 

gerados. 

Apesar dos diversos conceitos apresentados, é possível perceber que eles convergem 

para o entendimento de que os processos existem para transformar uma entrada (inputs), que 

pode ser matéria-prima, equipamentos, assim como informações e conhecimentos em uma ou 

mais saídas – produtos e serviços (outputs) com maior valor econômico ou social para os seus 

clientes (BALDAM, VALLE E ROZENFELD, 2014), conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 - Representação de processo de trabalho 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

Um aspecto relevante dos processos é a interfuncionalidade. Nesse sentido, Gonçalves 

(2000) afirma que, a despeito da existência de processos executados inteiramente em uma única 

unidade funcional, os processos centrais de uma organização atravessam as fronteiras das áreas 

funcionais, sendo denominados de horizontais. Esses processos são realizados de modo 

transversal ao arranjo vertical, própria das instituições estruturadas funcionalmente. 

Em relação à classificação dos processos, Araújo, Garcia e Martines (2017), apontam a 

importância de se distinguir quais processos fundamentam a existência da organização e quais 

processos os sustentam. Desse modo, os processos podem ser inseridos em algumas categorias, 

conforme exposto no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Classes dos processos 
AUTOR CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

 

Biazzi, Muscat e 

Biazzi (2011) 

Processos Operacionais: são os processos relacionados às atividades-fim, ou seja, 

responsáveis pela produção dos bens ou serviços demandados pelos clientes. 

Processos de Decisão: são os processos que têm como resultados as decisões que 

irão comandar os processos operacionais. 

Processos Administrativos: são os processos que apoiam a execução dos processos 

operacionais e dos de decisão. 

 

 

 

Gonçalves (2000) 

Processos de Negócio: são aqueles que resultam no produto ou serviço entregue a 

um cliente externo, caracterizando a atuação da empresa. 

Processos Organizacionais: são aqueles que além de garantir o suporte aos 

processos de negócio, possibilita o funcionamento coordenado dos vários 

subsistemas da organização. 

Processos Gerenciais: são aqueles que desempenham o papel de mediação e ajuste 

do desempenho da organização. 

 

ABPMP (2013) 

Processo Primário: são as atividades essenciais que uma organização realiza para 

alcançar sua missão, agregando valor diretamente para o cliente. 

Processo de Suporte: são aqueles que existem para apoiar os processos primários, 

como também prover suporte a outros processos de suporte ou processos de 

gerenciamento. 

Processo de Gerenciamento: são aqueles que tem como objetivo administrar o 

presente e o futuro do negócio. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Como pode ser observado, as discordâncias nas classificações dos processos propostas 

pelos autores se encontram tão somente nas nomenclaturas utilizadas, sendo preservado os 

papéis desempenhados por cada um deles. Para tanto, no presente estudo se optou pelo emprego 

da classificação adotada pela ABPM. 

 

2.2.3 Hierarquia dos processos 

 

Somando-se a identificação em categorias, a visão de processos assume a concepção de 

hierarquia de processos e do seu detalhamento em níveis sucessivos. A partir desse 

entendimento, há a possibilidade dos processos serem subdivididos em subprocessos e 

compilados em macroprocessos (GONÇALVES, 2000).  

Segundo Oliveira (2006), compreender o modo como os processos podem ser 

logicamente ordenados a partir de uma estrutura hierárquica, auxilia no entendimento da 
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sequência de atividades realizadas na empresa para o alcance dos resultados desejados, bem 

como ajuda na identificação da natureza das atividades e seus relacionamentos. 

Hierarquicamente, os processos podem ser sistematizados em níveis conforme 

apresentado na Figura 2:  

 

Figura 2 - Hierarquia de processos 

 

            Fonte: Moreira (2016, p. 49) 

 

A partir da concepção de Brasil (2013), o nível de macroprocesso normalmente envolve 

várias funções organizacionais e sua operação tem um impacto significativo na forma como a 

organização opera. Ele é apontado como o maior nível na estrutura de processos. Já o processo 

se refere a um conjunto de tarefas relacionadas logicamente que utilizam os insumos da 

organização para gerar resultados e, assim, atingir objetivos organizacionais específicos. 

Ainda de acordo com o mesmo referencial, o subprocesso está inserido em um grupo de 

operações de média a alta complexidade com o intuito de realizar um objetivo específico em 

suporte a um processo. Por sua vez, as atividades são operações que são executadas dentro do 

contexto de um processo ou subprocesso e se destinam a produzir um resultado em particular. 

Por fim, as tarefas representam o nível mais discriminado das atividades e se caracterizam por 

representar um conjunto de trabalhos a serem desenvolvidos com rotina e prazo determinados.  
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2.2.4 Fundamentos da gestão por processos 

 

Em um contexto globalizado e cada vez mais competitivo, a gestão de processos se 

tornou um elemento fundamental para a continuidade das organizações contemporâneas, seja 

do setor privado quanto do setor público. Corroborando com esse entendimento, Harmon 

(2014) afirma que o interesse progressivo por processos é fruto da intensificação das mudanças 

empreendidas nas áreas tecnológicas, econômicas e sociais, o que provoca uma busca constante 

das instituições por inovações e melhorias para se adequarem às novas exigências dos seus 

clientes e da sociedade. Para o autor, ter como enfoque a gestão dos processos significa 

descobrir como realizar as atividades de um modo melhor, mais rápido e com menores custos 

do que se está fazendo atualmente. 

Para Sordi (2012) o suporte conceitual empregado para a criação e fundamentação da 

gestão por processos foi a Teoria Geral dos Sistemas (TGS). Concebida pelo austríaco Ludwig 

Von Bertalanffy, entre os anos de 1950 e 1968, A TGS tem sua origem na abordagem orgânica 

da biologia e parte da ideia que o organismo é um todo maior que a soma das partes. Aplicando 

a teoria ao ambiente organizacional, foi possível compreender a necessidade de integrar e 

explicitar a interdependência entre os distintos segmentos da instituição em detrimento de uma 

estrutura baseada em silos funcionais. 

Segundo Davenport (1994), a gestão de processos é uma atividade necessária para 

assegurar que as organizações alcancem seus objetivos e permaneçam eficazes, otimizando os 

seus resultados com o mínimo de recursos. Já para Laurindo e Rotondaro (2006), esse tipo de 

gestão tem como meta conquistar melhorias qualitativas nos processos, de forma que se obtenha 

um olhar objetivo e sistemático das atividades, ações e insumos demandados para o alcance dos 

objetivos do negócio e oferta de valor aos usuários dos produtos e serviços. 

Nesse sentido, é importante entender as características que distinguem a abordagem 

funcional tradicional daquela orientada a partir dos processos. Na primeira, Sordi (2012) afirma 

que as organizações estão separadas por áreas de atuação, no qual os colaboradores têm um 

papel definido e delimitado, o treinamento tem como intuito apenas o ajuste à função própria 

realizada, já a supervisão é exercida por graus hierárquicos superpostos e a etapa de avaliação 

ocorre apenas baseada no desempenho pessoal de cada indivíduo. Como consequência, o autor 

observa um conflito entre as áreas funcionais, desconfiança entre os empregados e a ausência 

de uma visão sistêmica do trabalho que realizam. De forma complementar, Pereira (2015) 

acrescenta que esse modo de estruturar o ambiente corporativo em departamentos isolados torna 
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as organizações menos competitivas e burocratizadas, porque não deixa claro o que é realizado, 

quem realiza e para quem é realizado. 

Por outro lado, Moreira (2016) afirma que a gestão por processos é uma abordagem que 

permite a visualização das funções da organização a partir do encadeamento de suas atividades, 

possibilitando uma melhor especificação das tarefas realizadas e a indicação de pontos de 

melhorias. Para Silva, Vilela e Muniz (2013), o fundamento da gestão por processos está em 

entender a organização a partir de uma perspectiva horizontal, isto é, independente dos setores 

ou funções vinculadas na execução de uma tarefa (seja estratégica, tática ou operacional), essa 

tem que ser analisada e coordenada de modo linear, desde o seu princípio até o seu final. Já 

Sordi (2012) lembra que nessa configuração a hierarquia é reduzida, o treinamento assume o 

objetivo de fomentar o desenvolvimento do colaborador com competências transdisciplinares e 

a etapa de avaliação passa a se basear no desempenho de cada processo. Dessa forma, a gestão 

por processos gera um sentimento de responsabilidade coletiva, visando o bem comum.   

Por sua vez, Brasil (2013, p. 19-20) defende que a gestão de processos organizacionais 

deve ter o desenvolvimento de suas ações organizacionais orientadas por alguns princípios 

básicos, são eles:  

 

Satisfação dos clientes: necessidades, perspectivas e requisitos dos clientes internos 

e externos devem ser conhecidos para que o processo seja projetado de modo a 

produzir resultados que satisfaçam suas necessidades 

Gerência participativa: conhecer e avaliar a opinião dos seus colaboradores é um 

aspecto importante para que sejam discutidas as ideias e melhor desempenho do 

processo seja alcançado.  

Desenvolvimento humano: para se chegar a melhor eficiência, eficácia e efetividade 

da organização é necessário o conhecimento, as habilidades, a criatividade, a 

motivação e a competência das pessoas. De oportunidades de aprendizado e de um 

ambiente favorável ao pleno desenvolvimento depende o sucesso das pessoas.  

Metodologia padronizada: para evitar desvios de interpretação e alcançar os 

resultados esperados, é importante seguir os padrões e a metodologia definida, que 

poderá ser constantemente melhorada.  

Melhoria contínua: o comprometimento com o aperfeiçoamento contínuo é o 

principal objetivo da gestão de processos, de modo a evitar retrabalhos, gargalos e 

garantir a qualidade do processo de trabalho.  

Informação e comunicação: é de fundamental importância a disseminação da cultura 

organizacional, divulgar os resultados alcançados e compartilhar o conhecimento 

adquirido.  

Busca da excelência: para alcançar a excelência, os erros devem ser mitigados e as 

suas causas eliminadas. Deve-se buscar as melhores práticas reconhecidas como 

geradoras de resultados e aprimoramento constante, visando à identificação e ao 

aperfeiçoamento de oportunidades de melhorias e reforço de pontos fortes da 

instituição. 

 

Diante do exposto, a gestão por processos pode ser entendida como um método de 

desenvolvimento organizacional, que visa melhorar a qualidade do desempenho das atividades 
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administrativas e maximizar os resultados por meio do uso objetivo e sistemático de processos, 

estruturas e recursos. Uma visão objetiva que seja consistente com os principais objetivos da 

organização. 

 

2.3 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

O mapeamento de processos é apontado como o primeiro estágio para a implementação 

da gestão por processos em todas as organizações (SCHLOSSER, 2014). A partir do uso dessa 

técnica, é possível identificar, representar, visualizar e analisar, de forma clara e simples, o 

funcionamento dos processos de negócios, bem como perceber possíveis falhas e potenciais 

melhorias na execução das suas atividades (LOSEKAN et al., 2012). 

Na percepção de Biazzo (2000), o mapeamento de processos pode ser entendido como 

a representação gráfica das relações entre atividades, pessoas, informações e objetos envolvidos 

num determinado processo. Nesse mesmo sentido, Alvarenga et al. (2013) defende que o 

mapeamento é uma ferramenta de auxílio visual para demonstrar as relações de processos de 

trabalho, ilustrando suas entradas, saídas e atividades, de modo a compreender e transmitir o 

fluxo de atividades e as transformações que ocorrem internamente ao processo. 

Segundo Hunt (1996, apud MARQUES, 2018, p.25): 

 
O mapeamento de processos seria uma ferramenta gerencial analítica e de 

comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos existentes ou de 

implantar uma nova estrutura voltada para processos. A sua análise estruturada permite, 

ainda, a redução de custos no desenvolvimento de produtos e serviços, a redução nas 

falhas de integração entre sistemas e melhora do desempenho da organização, além de 

ser uma excelente ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos processos 

atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. 

 

Para Paiva et al. (2017), o mapeamento do processo é importante também pelo seu papel 

de registro e documentação histórica da organização, sendo uma ferramenta de visualização 

integral e consequente entendimento das atividades desempenhadas num processo. Nesse 

sentido, é importante recordar que, frequentemente, os colaboradores realizam suas atividades, 

mas não conseguem enxergar o processo global do qual fazem parte, sendo isso um empecilho 

para se alcançar os objetivos estratégicos da organização. Assim, mapear os processos ganha 

relevância porque permite a obtenção de uma visão e entendimento partilhado por todos os 

envolvidos no processo, definindo-se, assim, a função de cada um, do início ao fim, otimizando 

o tempo e minimizando os gargalos que atrapalham o dia-a-dia (JOHNSTON; CLARK, 2002). 
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Corroborando com a relevância da temática, Drumond, Méxas e Bezerra (2018) 

afirmam que o propósito do mapeamento de processos é identificar e conhecer todas as 

atividades atualmente em vigor na organização, realizando o desenho do modo como ocorre o 

trabalho (ou modo As Is), e a partir dessa informação, com o envolvimento de todos, melhorá-

lo ou modificá-lo, de maneira a se chegar no modo que se deseja (ou modo To Be), segundo as 

diretrizes expostas na estratégia da organização. 

Nascimento, Lima e Rojo (2017), por sua vez, lembram que, apesar de parecer uma 

tarefa simples e normalmente realizada de maneira informal, o mapeamento de um processo 

representa uma ação com valor altamente significativo para a organização, uma vez que permite 

detectar falhas e oportunidades de melhorias, destacar as tarefas críticas e eliminar aquelas que 

são duplicadas. Ainda de acordo com esses autores, é possível definir as especificações dos 

processos organizacionais, de modo que fique claro “O quê? ”, “Quando? ”, “Onde? ”, “Quem? 

” e “como” o trabalho é realizado. 

Logo, entender como funcionam os processos e quais são os tipos presentes é 

fundamental para determinar como eles devem ser gerenciados para a obtenção do melhor 

resultado possível, dado que cada tipo de processo tem características particulares e deve ser 

gerenciado de modo específico. E isso somente é possível pelo emprego bem estruturado da 

técnica de mapeamento de processos.  

 

2.3.1 Notações de modelagem de processos 

 

A ABPMP (2013, p. 90) define a notação como “um conjunto padronizado de símbolos 

e regras que determinam o significado desses símbolos”. Ainda segundo a associação, a adoção 

de uma notação de modelagem permite compreender o relacionamento entre os diversos 

componentes que compõem um processo de negócio. Além disso, a utilização de uma notação 

que utiliza normas e padrões traz outros benefícios, tais como: conjunto de símbolos, linguagem 

e técnicas comuns para que as pessoas possam trocar informações; consistência em forma e 

significado dos modelos de processos resultantes; e a geração de aplicações a partir de modelos 

de processos. 

Na atualidade, há diferentes modelos de notação de modelagem para retratar os 

processos (Quadro 3). Dentre essas, o fluxograma – por ser o mais conhecido e simples, e a 

Business Process Model and Notation (BPMN) – por ser o tipo de notação escolhido para o 

desenvolvimento desse estudo, serão detalhados a seguir.  
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Quadro 3 - Notação de modelagem de processos 

NOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

BPMN (Business Process 

Model and Notation) 

Padrão criado pelo Object Management Group, útil para apresentar um 

modelo para públicos-alvo diferentes. 

Fluxograma 

Originalmente aprovado como um padrão ANSI (American National 

Standards Institute), inclui um conjunto simples e limitado de símbolos não 

padronizados; facilita entendimento rápido do fluxo de um processo. 

EPC (Event-driven Process 

Chain) 

Desenvolvido como parte da estrutura de trabalho Architecture of Integrated 

Information Systems (ARIS), considera eventos como "gatilhos para" ou 

"resultados de" uma etapa do processo; útil para modelar conjuntos 

complexos de processos. 

UML (Unified Modeling 

Language) 

Mantido pelo Object Management Group, consiste em um conjunto-padrão 

de notações técnicas de diagramação orientado à descrição de requisitos de 

sistemas de informação. 

IDEF (Integrated Definition 

Language) 

Padrão da Federal Information Processing Standard dos EUA que destaca 

entradas, saídas, mecanismos, controles de processo e relação dos níveis de 

detalhe do processo superior e inferior; ponto de partida para uma visão 

corporativa da organização. 

Fonte: ABPMP (2013, p. 91) 

 

2.3.2 Fluxograma 

 

O fluxograma pode ser compreendido como uma técnica utilizada pelo mapeamento de 

processos para representar através de símbolos gráficos, as diferentes tarefas necessárias para a 

realização e entrega de um serviço - nas sequências em que elas ocorrem, formando um passo-

a-passo da execução do trabalho. Habitualmente, o fluxograma é iniciado a partir da entrada de 

uma matéria-prima ou informação e acompanha o curso passando pelas operações até o seu 

encerramento, tendo como produto um serviço acabado ou uma nova informação. 

Para Santos et.al (2015), o fluxograma é uma excelente ferramenta de gestão 

organizacional para mapear e entender a dinâmica externa e interna de relacionamentos entre 

os processos de negócios, podendo ser utilizado desde para o planejamento de etapas de um 

projeto, até mesmo para a descrição de um processo que esteja sendo estudado. Para os autores, 

essa ferramenta tem como objetivo apresentar a sequência operacional do desenvolvimento de 

um processo, de modo a detalhar o trabalho que está sendo executado, seguido dos passos 

necessários para sua realização, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os 

participantes deste processo. 

O fluxograma descreve o fluxo de informação, pessoas, equipamentos ou materiais por 

meio das várias partes do processo (Pinho 2007). Uma das vantagens de se utilizar essa 

ferramenta gráfica está na possibilidade de verificar como se relacionam e conectam os 
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componentes de um sistema, o que contribui para a análise de sua eficácia. Outra vantagem 

consiste na fácil compreensão de qualquer mudança que se proponha nos sistemas existentes 

pela clara visualização das modificações implementadas. Além disso, é possível evidenciar as 

divergências entre o modo como as atividades deveriam ser desempenhadas e como elas 

realmente o são (Mello, 2008).  

No que tange a visualização, os fluxogramas aparecem como figuras esquemáticas com 

símbolos padronizados e textos organizados para imprimir uma sequência lógica de passos a 

serem executados para a realização das atividades, sendo as etapas do processo exibidas em 

caixas que são conectadas por setas dirigidas, de modo a obter uma visão sistêmica acerca do 

processo. Nesse sentido, Moreira (2015) coloca que o retângulo é a forma geométrica mais 

comum para representar uma caixa do fluxograma e que diferentes cores e sombras podem ser 

aplicadas para destacar as atividades mais importantes do processo, por exemplo. Além disso, 

a autora ressalta a importância de se utilizar um sistema gráfico padronizado para que o 

fluxograma possa ser facilmente entendido. Na Figura 3, é apresentado um modelo de 

fluxograma: 

 

Figura 3 - Exemplo de modelo de fluxograma 

 

                      Fonte: Alonço (2017) 
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2.3.3 Business Process Management Notation  

 

Entre as muitas linguagens para modelagem de processos que estão disponíveis hoje, o 

Business Process Model and Notation emerge como uma alternativa amplamente aceita, tanto 

na indústria como na academia, pelo seu potencial para consolidar o mercado de padrões de 

processos, a partir da publicação da sua versão 2.0.1 como uma norma ISO / IEC 19510:2013 

(GEIGER et.al, 2018).  Segundo essa normatização internacional (ISO, 2013):  

 

O principal objetivo do BPMN é fornecer uma notação que seja facilmente 

entendida por todos os usuários de negócios, desde os analistas de negócios que criam 

os rascunhos iniciais dos processos, para os desenvolvedores técnicos responsáveis 

pela implementação da tecnologia que irá executar os processos e, finalmente, para as 

pessoas de negócios que irão gerenciar e monitorar esses processos. Assim, o BPMN 

cria um padrão para sanar o “gap” existente entre o desenho de processos de negócios 

e sua implementação. 

 

 

Para Arevalo et al. (2016), o BPMN aparece como a norma líder para a modelação de 

processos de negócios, sendo a abordagem mais escolhida pela maioria dos especialistas por 

oferecer as vantagens de uma linguagem gráfica, bem como simplicidade, padronização e apoio 

para processos de execução. Ainda conforme o autor, o BPMN fornece aos profissionais uma 

notação que não só permite comunicação de procedimentos comerciais, mas também 

alinhamento e colaboração entre parceiros comerciais. 

O Business Process Modeling Notation (BPMN) é uma notação gráfica que reproduz a 

lógica das atividades, as mensagens entre os diversos participantes e toda a informação 

necessária para que um processo seja analisado, simulado e realizado. Desse modo, a notação 

utiliza uma coleção de figuras que possibilita diagramar modelos de processos ajudando a 

aperfeiçoar a gestão de processos de negócios e a documentar o funcionamento real deles e, 

assim, conseguir um desempenho superior (CASADO et.al, 2017). 

Na concepção de Braconi e Oliveira (2010), por sua vez, trata-se de uma técnica 

abrangente que fornece ferramentas para a modelagem dos mais variados tipos de processos em 

diferentes tipos de organizações, sejam públicas, privadas ou sem fins lucrativos. Como visto 

pelos autores, esse padrão pode ser aplicado na modelagem de processos na área administrativa 

(compras, vendas e controle de materiais), no campo das finanças (empréstimos, aplicações e 

controle de capital), no setor operacional (manutenção, fabricação e distribuição), bem como 

no desenvolvimento de novos softwares, produtos e serviços. 

Corroborando ainda com o entendimento acerca da importância dessa notação de 

modelagem, Cruz (2013) define BPMN como a reunião de metodologias e tecnologias que tem 
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como intuito possibilitar que processos de negócios incluam, de forma lógica, usuários, 

fornecedores, parceiros, colaboradores e todos os demais elementos que com eles possam 

interagir, fornecendo à organização um olhar completo e integrado dos ambientes internos e 

externos, das suas atividades e do desempenho de cada participante em todas as etapas 

executadas.  

Desenvolvida sob a coordenação da Object Management Group (OMG), a notação 

BPMN é composta por um conjunto básico de elementos gráficos, encontrando-se sua 

simbologia reunida a partir de quatro agrupamentos. São eles: (a) objetos de fluxos – empregado 

para definir o comportamento de um processo de negócio; (b) objetos de conexão – utilizado 

para conectar dois outros elementos; (c) divisões – empregado para distinguir os responsáveis 

pelos processos; e (d) artefatos – aplicados para fornecer informações adicionais acerca do 

processo (AAGESEN E KROGSTIE, 2013). A especificação do processo de negócio obtida a 

partir de gráficos que retratam a BPMN é chamada de Diagrama de Processos de Negócios. A 

Figura 4 é apresentada a seguir para propiciar um melhor entendimento a respeito dos símbolos 

utilizados pelo BPMN. 

 

Figura 4 - Categorias básicas de elementos da BPMN 

 
Fonte: Adaptado de Weske, 2012. 

 

 

Diante do exposto, optou-se por adotar o BPMN para a modelagem dos processos nesta 

pesquisa, utilizando-se o programa Bizagi Modeler. As informações necessárias para 

compreensão dos desenhos produzidos com suas respectivas simbologias e descrições estão 

contidas no Apêndice A. 
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2.3.4 Etapas do mapeamento de processo 

 

 

O guia D de simplificação administrativa, criado pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, em 2006, representa uma ferramenta de trabalho para auxiliar as 

organizações públicas interessadas em prestar os seus serviços com maior qualidade, a partir da 

análise e melhoria de seus processos internos (BRASIL, 2006). Segundo esse documento, a 

técnica de mapeamento de processo se encontra dividida em três etapas, são elas (Figura 5): o 

levantamento das etapas e normas, a identificação dos elementos do processo e o desenho dos 

fluxogramas. 

 

Figura 5 - Etapas do mapeamento de processos 

 

 Fonte: elaborado pelo autor (2021), adaptado de Brasil (2006) 

 

O primeiro estágio para mapear algo é conhecer o que está se mapeando, isto é, saber 

sobre o que se faz. Nesse sentido, a etapa de levantamento corresponde a identificação das 

atividades que integram o processo organizacional priorizado, assim como a observação do 

conjunto normativo que norteia o trabalho realizado pelos atores do processo. Esse passo é de 

suma relevância, pois culmina na relação dos subprocessos com as respectivas etapas 

identificadas, agrupadas e sequenciadas e na listagem das normas aplicáveis ao processo de 

trabalho (BRASIL, 2006). 

Já a segunda etapa, refere-se à indicação dos quatros elementos fundamentais dos 

processos de trabalho. De acordo com o guia supracitado, eles devem se encadeados 

sequencialmente nessa ordem: a) fornecedor – responsável por assegurar o insumo necessário 

para a execução de determinada atividade; b) entrada/insumo – é a 

informação/documento/material utilizado para o desenvolvimento de uma tarefa; c) 

saída/produto - é a informação/documento/material gerado pela realização de uma tarefa; e d) 

cliente/usuário – aquele que será beneficiado pelo resultado do trabalho realizado. Igualmente 
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importante, é nesse estágio que se distingue onde, quando e como os processos, subprocessos e 

as etapas se relacionam e quais são as suas interfaces presentes (BRASIL, 2006). 

O último passo da fase de mapeamento dos processos de trabalho é o desenho dos 

fluxogramas atuais. Em outras palavras, é a representação gráfica, a partir do emprego de 

símbolos padronizados, que demonstra o encadeamento lógico das etapas de realização de um 

processo de trabalho. Dessa maneira, além de possibilitar a interpretação conjunta do processo, 

essa etapa permite a visualização de detalhes críticos do processo de trabalho e aponta 

potenciais pontos de controle e de melhorias (BRASIL, 2006). 

Por fim, vencidas essas etapas, é importante verificar o mapa do processo de modo a 

certificar que nenhum equívoco de representação foi cometido e validá-lo para assegurar que 

represente precisamente a realidade do sistema analisado. A partir disso, é possível avançar em 

direção a análise e melhoria do processo. 

 

2.4 SUSTENTABILIDADE 

 

A questão ambiental se apresenta como um tema de discussão de extrema relevância 

social diante dos desafios globais provocados pelos impactos de mudanças climáticas, da perda 

da biodiversidade, do esgotamento de recursos naturais e da poluição. Diante dessas 

adversidades, atitudes como o consumo desenfreado de bens, o uso intensivo de combustíveis 

fósseis, a intensificação do processo de industrialização das economias e o desmatamento 

descontrolado de áreas verdes se tornaram alvos de críticas por parte da sociedade, que passam 

a exigir, cada vez mais, um desenvolvimento mais sustentável para o futuro do planeta. 

 

2.4.1 Conceitos iniciais 

 

O termo sustentabilidade deriva do verbo “sustentar” - do latim sustentare, que significa 

manter o equilíbrio, suportar, apoiar, dentre outros (DICIO, c2022). Segundo Nascimento 

(2012), a noção de sustentabilidade apresenta suas origens na biologia e na economia. Na 

primeira delas, o autor enfatiza a habilidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas 

frente às agressões humanas e naturais. Já na segunda, a expressão surge como um adjetivo do 

desenvolvimento econômico, a partir do entendimento da impossibilidade de manutenção do 

padrão de produção e consumo perante um cenário de recursos naturais finitos e das 

consequências negativas da sua exploração descontrolada. Para o propósito da presente 

pesquisa foi explorada a sua concepção advinda da economia. 
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Nessa conjuntura, é possível afirmar que o conceito de desenvolvimento sustentável 

surgiu diante da percepção de uma crise ambiental global e da necessidade de uma proposição 

intermediária entre aqueles que almejavam o desenvolvimento “a qualquer custo” e os 

defensores do crescimento zero, ou seja, uma alternativa capaz de conciliar a proteção do meio 

ambiente com o progresso econômico (ROMEIRO, 2012). Assim, a partir da publicação do 

relatório de Brundtland pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), em 1987, o desenvolvimento sustentável passa a ser definido como “aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

É relevante observar que o conceito de desenvolvimento sustentável apresentado traz 

consigo a noção de solidariedade intergeracional para o cenário da proteção ambiental. Também 

chamada de equidade intergeracional, esse princípio se baseia na ideia de que as gerações 

humanas, independente da época que se encontram, têm iguais direitos de acesso a um meio 

ambiente saudável, motivo pelo qual as sociedades atuais devem assumir o compromisso de 

conservá-lo e entregá-lo às seguintes nas mesmas ou em melhores condições em que o 

receberam (BRANDÃO; SOUZA, 2010). Ou seja, cabe às gerações presentes a 

responsabilidade de utilizar os recursos naturais de uma forma compatível com sua manutenção 

para que as gerações que estão por vir na sucessão do tempo tenham equidade de acesso e de 

oportunidades. 

Ainda segundo o relatório de Brundtland, o desenvolvimento tem como objetivo 

principal satisfazer as necessidades e aspirações humanas, a partir de uma transformação 

progressiva da economia e da sociedade (CMMAD, 1991). Assim, o atendimento de carências 

básicas – emprego, habitação, alimentação, e a oportunidade de ter uma melhor qualidade de 

vida se mostram como condições essenciais para que haja o desenvolvimento sustentável, pois 

“num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre poderão ocorrer crises 

ecológicas e de outros tipos” (CMMAD, 1991, p.47). Em outras palavras, o progresso para 

ocorrer de forma sustentável precisa garantir além da diminuição do impacto do aumento da 

produção e do consumo sobre o meio ambiente, também o acesso a direitos sociais básicos, 

alcançando assim as três dimensões básicas da sustentabilidade que devem ser cumpridas: 

desenvolvimento econômico, proteção ambiental e equidade social (NASCIMENTO, 2012). 

Já para Sachs (2002), para que seja alcançada a sustentabilidade é necessário lançar um 

olhar holístico acerca dos problemas da sociedade, a partir de um processo de valorização das 

pessoas, seus costumes e saberes. Para o autor, as dimensões da sustentabilidade que devem ser 

observadas se apresentam em um total de oito, são elas (SACHS, 2002, p. 85-89):  
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1). Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, 

com distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida 

decente e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais; 

2). Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre 

respeito à tradição e inovação), capacidade de autonomia para elaboração de um 

projeto nacional integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos 

alienígenas) e autoconfiança, combinada com abertura para o mundo; 

3). Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua 

produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis; 

4). Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais; 

5). Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação 

das inclinações urbanas nas alocações do investimento público), melhoria do ambiente 

urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de desenvolvimento 

ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis; 

6). Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança 

alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, 

razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e inserção soberana 

na economia internacional; 

7). Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação universal dos 

direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o 

projeto nacional, em parceria com todos os empreendedores e um nível razoável de 

coesão social; 

8). Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras 

da ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional. 

 

É preciso esclarecer que, embora amplamente empregados na literatura científica e nos 

setores privado e público, os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável não 

apresentam um conceito consensual entre os autores (FEIL; SCHREIBER, 2017). Assim, 

embora se observe uma vasta diversidade de definições, é aceita a ideia de que se trata de algo 

positivo, relacionada à busca pelo equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o meio 

ambiente, bem como compreender suas complexas dinâmicas de interação (BARBOSA, 

DRACH e CORBELLA, 2014). Logo, optou-se por apresentar apenas a definição contida do 

relatório de Brundtland por ser a mais utilizada e difundida atualmente. 

Dessa forma, ante o exposto, falar de desenvolvimento sustentável é entender que todas 

as nações, instituições, comunidades, pessoas e demais seres são partes integrantes de um único 

ecossistema, no qual os efeitos locais tomam proporções globais. É considerar que é possível 

harmonizar os interesses econômicos com a preservação ambiental, mas não apenas isso, como 

também com a dimensão social, sendo necessário que todos tenham as suas demandas básicas 

atendidas, com redução das desigualdades sociais e dos níveis de pobreza, a ampliação do 

acesso a bens necessários a uma vida digna, a água potável, a alimentação, a saúde e a educação 

de qualidades. É, acima de tudo, um acordo ético firmado entre a geração presente com as que 

virão para proporcionar igualdade de acesso aos recursos naturais do planeta, mediante o seu 

uso consciente e controlado. 
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2.4.2 Breve histórico 

 

A preocupação com o meio ambiente possui um histórico recente de debates. Nesse 

sentido, o Clube de Roma – uma organização não governamental, fundada em 1968, 

representou uma das primeiras iniciativas voltadas para tratar de assuntos relacionados ao uso 

indiscriminado dos recursos naturais do meio ambiente em termos mundiais (THE CLUB OF 

ROME, 2020). Composto por um pequeno grupo de empresários, cientistas e educadores de 

diversos países, eles foram os responsáveis por patrocinar a publicação intitulada “The Limits 

to Growth”, em 1972, no qual se contestava o crescimento material contínuo e a busca de 

expansão econômica sem fim, sem levar em conta suas consequências ambientais (THE CLUB 

OF ROME, 2020). Assim, esse relatório foi um dos marcos documentais responsáveis por 

fomentar as discussões relativas à conservação da natureza dentro do desenvolvimento humano. 

Igualmente relevante, o ano de 1972 também foi marcado pela realização da primeira 

Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia. Esse 

evento foi o primeiro planejado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir 

questões ambientais de maneira global e alertou para os riscos do consumo excessivo dos 

recursos ambientais e para a urgência de conscientizar a sociedade acerca da adoção de 

melhores práticas com a natureza, para o bem das gerações atuais e futuras (PASSOS, 2009).  

Como resultado da Conferência de Estocolmo, foi lançada a proposta “crescimento 

zero” pelos países desenvolvidos, no qual se pretendia impedir a progressão dos danos 

ambientais através da estagnação total do crescimento econômico, por entenderem que as 

fábricas eram as grandes responsáveis pela poluição que estava destruindo o planeta (SALEME; 

BONAVIDES, 2020). Em sentido contrário, essa sugestão foi prontamente rejeitada pelos 

países subdesenvolvidos, que criaram como alternativa a ideia do “crescimento a qualquer 

custo”, a partir da compreensão de que era a pobreza a causa principal da poluição, dessa forma 

sendo impreterível a geração de mais empregos e renda para a população, independente do 

aspecto ambiental (SALEME; BONAVIDES, 2020).  

Um outro importante episódio para mudança da relação do ser humano com o meio 

ambiente foi a apresentação do documento Our Common Future, em 1987. Elaborado pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da ONU, o relatório 

Brundtland – como ficou mais conhecido, apresentou um novo olhar sobre o desenvolvimento 

da sociedade com a conciliação entre as questões ambientais, sociais e econômicas (CMMAD, 

1991). Assim, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, destacando que a prosperidade 
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econômica e social não pode se apoiar na exploração desordenada e depredadora da natureza, 

sob pena de não atender as demandas das gerações futuras (CMMAD, 1991). 

Por sua vez, em 1992, foi realizada a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio-92 – em alusão a sua sede na cidade 

do Rio de Janeiro, no Brasil. Essa conferência é lembrada pela grande adesão das nações-

membros da ONU, oportunidade na qual compareceram mais de cem chefes de Estado. Além 

disso, a Rio 92 resultou na elaboração da Agenda 21, um documento de planejamento com 

diretrizes e ações para a promoção do desenvolvimento sustentável a serem adotadas pelos 

países participantes, a partir de uma conjuntura de proteção ambiental, justiça social e 

crescimento econômico (MMA, 2020). 

Posteriormente, a Conferência de Joanesburgo, ou comumente chamada Rio+10, foi a 

terceira grande Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Realizado no ano de 

2002, o evento teve como objetivos centrais analisar o progresso das metas estabelecidas 

na Rio-92, em especial com relação à Agenda 21, e verificar os resultados alcançados e as lições 

aprendidas pelos países signatários, com o intuito de propor alterações para que os objetivos 

ambientais fossem atingidos (AMBIENTE BRASIL, 2002). A Rio+10 se destacou ainda por 

incluir em suas discussões temas além da perspectiva da preservação ambiental, voltadas para 

os aspectos sociais e o bem-estar da população, como a erradicação da fome, o acesso à saúde 

e à educação de qualidade, a expansão dos serviços de água potável e saneamento básico, entre 

outros (ONU, 2002). 

Novamente sediada na cidade do Rio de Janeiro, dessa vez no ano de 2012, a conferência 

da ONU sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio +20, foi palco do lançamento do 

documento “o futuro que queremos”. Através desse trabalho, os chefes de Estado e de governo 

reafirmaram seu compromisso com a promoção de um futuro econômico, social e 

ambientalmente sustentável para o planeta e para as atuais e futuras gerações (ONU, 2012). 

Ademais, foram introduzidos como temas para a discussão a chamada economia verde e a 

estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. O primeiro deles entendido como a 

otimização de atividades que façam uso racional e equitativo dos recursos naturais, agredindo 

minimamente o meio ambiente (RIO20, 2012). Já o segundo destacou a necessidade de 

fortalecer o multilateralismo como instrumento legítimo para melhorar a coordenação e a 

eficácia das atividades desenvolvidas pelas diversas instituições da ONU, de modo a 

potencializar os esforços já empreendidos (RIO20, 2012). 

Atualmente, dentro dessa dinâmica para posicionar o mundo em um caminho mais 

sustentável, os 193 Estados-membros da ONU são signatários do documento “Transformando 
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Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Acordada durante a 

Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, a Agenda 2030 

engloba 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem atingidos 

até 2030, com o intuito de criar um olhar universal, integrado e transformador para um mundo 

melhor (BRASIL, 2017). Assim, mais que um conjunto de metas, os ODS são um compromisso 

unânime assumido pelas nações para acabar com a pobreza, para lutar pela desigualdade e 

injustiça, e combater as mudanças climáticas, de modo a equilibrar a prosperidade humana com 

a proteção ambiental (BRASIL, 2017). Na figura 6, a seguir, são listados os ODS. 

 

Figura 6 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) 

 

Fonte: GT Agenda2030 (2015) 

 

Por fim, é relevante citar que o presente trabalho não teve a intenção de esgotar a 

totalidade de eventos que marcaram a trajetória das discussões em torno da busca pelo equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, mas sim de apresentar um breve 

panorama acerca dessa temática. Assim, acontecimentos como as assinaturas do protocolo de 

Kyoto (1997) e do acordo de Paris (2015), ou as 26 edições já realizadas da Conferência das 

Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (1995-2021), dentre muitos outros, apesar de não 

terem sido citados, são episódios que contribuíram e fazem parte da história do processo de 

tomada de consciência da humanidade acerca dos danos e prejuízos causados ao meio ambiente 

pelas suas ações e a imperativa necessidade de promover a sua proteção e recuperação. 
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2.4.3 No poder público 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a questão da sustentabilidade é abordada enquanto 

um direito de todos pela Constituição Federal de 1988. Conforme previsão em seu art. 225, a 

proteção e o alcance de um contexto ambiental ecologicamente equilibrado é essencial a 

qualidade de vida, devendo, para tanto, o poder público, juntamente com a coletividade, 

assegurar a efetividade desse direito para as presentes e futuras gerações através da proteção à 

fauna e à flora, da promoção da educação ambiental e do controle da produção e 

comercialização de substâncias potencialmente perigosas à vida (BRASIL, 1988). Logo, a 

importância dessa temática para a esfera pública fica evidente ao ser tratada na lei fundamental 

do país. 

Nesse sentido, outros importantes dispositivos legais foram promulgados com o intuito 

de dar pleno cumprimento ao exposto na Carta Magna de 1988. Dentre esses, citam-se os 

mecanismos que tratam das questões penais e administrativas em relação às ações nocivas ao 

meio ambiente (Lei nº 9.605/1998); a preservação da vegetação nativa do Brasil (Lei nº 

12.651/2012); a instituição da Política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (Lei nº 9.433/1997); bem como da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010) e da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999). 

No que se refere ao funcionamento dos órgãos da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes, o Decreto n° 7.746/2012 

estabeleceu em seu art. 16 a obrigatoriedade da elaboração e implementação de Planos de 

Gestão de Logística Sustentável (PLS). Ainda segundo o mesmo decreto, esses planos devem 

prever, no mínimo: I - a atualização do inventário de bens e materiais do órgão; II - práticas de 

sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços; III - responsabilidades, 

metodologia de implementação e avaliação do plano; e IV - ações de divulgação, 

conscientização e capacitação (BRASIL, 2012a). 

Ulterior à promulgação dessa imposição, foi editada a Instrução Normativa (IN) n° 10 

de 12 de novembro de 2012, pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estabelecendo regras para a elaboração 

dos PLS, como a necessidade do estabelecimento de metas, cronograma de implementação e a 

previsão de recursos financeiros e humanos para cada ação. Conforme essa IN, os PLS são 

ferramentas de planejamento que permitem aos órgãos desenvolver todo o seu fluxo de 

materiais, de serviços e de informações, sem desconsiderar aspectos como a proteção ambiental, 

a justiça social e a racionalização de gastos na Administração Pública (BRASIL, 2012b).  
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Ainda de acordo com essa IN, as ações do PLS voltadas para a promoção da 

sustentabilidade e uso consciente de materiais e serviços deverão compreender ao menos os 

seguintes temas: I – material de consumo, compreendendo, pelo menos, papel para impressão, 

copos descartáveis e cartuchos para impressão; II – energia elétrica; III – água e esgoto; IV – 

coleta seletiva; V – qualidade de vida no ambiente de trabalho; e VI – compras e contratações 

sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, serviços de vigilância, de 

limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção 

predial; VII – deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco 

na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes (BRASIL, 2012b). 

Igualmente importante para a adesão de novos padrões de sustentabilidade ambiental 

nos órgãos governamentais, foi criada a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). 

Inicialmente, a A3P foi concebida como um projeto do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

em 1999, sendo oficialmente lançado enquanto programa dois anos depois (BRASIL, 2020a). 

Em 2002, o programa teve seus resultados alcançados reconhecidos e premiados pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), ganhando o 

prêmio “O melhor dos exemplos” na categoria Meio Ambiente (BRASIL, 2020a). 

De caráter voluntário, a A3P é um programa de governo voltado às instituições públicas 

de todas as instâncias dos três poderes da República - Legislativo, Executivo e Judiciário, cujas 

diretrizes de ação se encontram expressas atualmente na Portaria nº 326, de 23 de julho de 2020, 

do MMA (BRASIL, 2020). Assim, a referida portaria esclarece que o Programa A3P tem o 

objetivo de persuadir os gestores públicos acerca da pertinência das questões ambientais, 

incentivando-os a introduzir princípios e critérios de gestão ambiental em suas tarefas 

rotineiras, de modo a fomentar a responsabilidade socioambiental e a adoção de procedimentos 

de sustentabilidade (BRASIL, 2020). 

A proposta da Agenda Ambiental é criar uma cultura de comprometimento 

socioambiental através do estímulo a ações estruturadas em seis eixos temáticos prioritários, 

que, por sua vez, estão fundamentados pela política dos 5R’s: repensar, reduzir, reaproveitar, 

reciclar e recusar o consumo de produtos que provoquem danos socioambientais negativos 

expressivos (BRASIL, 2020b). Os eixos temáticos são: I - uso racional dos recursos naturais e 

bens públicos; II - gestão adequada dos resíduos gerados; III - qualidade de vida no ambiente 

de trabalho; IV - sensibilização e capacitação dos servidores; V - compras públicas sustentáveis; 

e VI - construções sustentáveis (BRASIL, 2020b). 

Um outro aspecto a ser observado é que desde a sua criação, a A3P tem experimentado 

um crescimento expressivo em seu número de termos de adesão, em todas as esferas de 
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governo, como pode ser observado na Figura 7. Nesse sentido, entre os de 2011 e 2021, o poder 

Municipal aumentou a sua participação na Agenda Ambiental em cerca de 533%, saltado de 33 

instituições parceiras para 176; no mesmo período, a esfera Estadual subiu 386%, passando de 

43 instituições parceiras para 166; por fim, a esfera Federal teve um acréscimo de 375%, 

totalizando 195 instituições parceiras ao final de 2021. Logo, esses dados revelam a evolução 

da consciência socioambiental dos gestores públicos.  

 
Figura 7 - Termos de adesão à A3P: distribuição por esfera de governo 

 

                                 Fonte: Brasil (2021) 

 

Desse modo, diante do arcabouço legal exposto e das iniciativas apresentadas, é possível 

afirmar que o poder público tem, ao menos no campo teórico, adotado uma postura preocupada 

e atenta à questão ambiental diante de uma sociedade moderna que demanda das suas 

instituições públicas esforços em direção à preservação do planeta e à adoção de princípios e 

ações sustentáveis. 

 

2.4.4 Nas universidades 

 

As discussões acerca da responsabilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) para 

a articulação de uma sociedade mais sustentável ganham especial relevância a partir da 

Declaração de Talloires. Elaborada em 1990, em uma conferência internacional em Talloires, 

na França, esse documento representou a primeira declaração oficial feita por presidentes de 
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universidades, chanceleres e reitores para o compromisso com a sustentabilidade ambiental no 

ensino superior. A Declaração de Talloires foi referendada por mais de 500 líderes 

universitários em mais de 50 países e é composta por um plano de ação de dez pontos para 

incorporar a sustentabilidade e a alfabetização ambiental no ensino, pesquisa, operações e 

divulgação em faculdades e universidades (UNIVERSITY LEADERS FOR A 

SUSTAINABLE FUTURE, 2015).  

Sucedendo-se a esse encontro, vários outros ocorreram no sentido de reforçar a 

preocupação com as práticas insustentáveis de degradação contínua e generalizada do meio 

ambiente na terra. Dentre esses, as declarações de Halifax (1991), de Kyoto (1993), de Swansea 

(1993), de Barcelona (2004), de Graz (2005), de Abuja (2009) e de Turim (2009) reafirmaram 

a necessidade da mobilização dos recursos das universidades para promover uma maior 

compreensão por parte dos governos e da população sobre os riscos enfrentados pelo planeta 

(TAUCHEN; BRANDLI, 2006). 

Nesse contexto, as universidades têm assumido um papel cada vez mais relevante na 

promoção do desenvolvimento sustentável ao articularem programas de educação ambiental 

abrangentes e transversais que visam a capacitação e a sensibilização não só dos alunos, mas 

também das comunidades do seu entorno (GUERRA et al., 2018). Segundo Ribeiro et 

al. (2021), a disseminação do conceito de desenvolvimento sustentável ocorre por meio da 

transferência de informações para a conscientização da necessidade de um equilíbrio entre o 

meio ambiente, a economia e a sociedade. Logo, a missão específica das universidades – de 

educar, produzir e disseminar o saber universal, confere uma posição de destaque para essas 

instituições no tocante ao fomento da sustentabilidade na sociedade (YUAN et al., 2013). 

Nesse sentido, ao reforçar a importância das IES para a sustentabilidade, os autores 

Freidenfelds et al. (2018) lembram que as universidades são vistas como locais responsáveis 

por conscientizar os futuros líderes e tomadores de decisão, de quem se espera a atuação em 

defesa da adoção das melhores práticas sustentáveis em prol do meio ambiente. Para 

Dagiliūtė et al. (2018), ao compilar e formular currículos e planos de curso adequados a 

sensibilização das questões socioambientais, a universidade pode moldar a personalidade do 

aluno com certas disposições, neste caso, a sustentabilidade, e ser um exemplo para outras 

instituições com seus valores e princípios.  

De acordo com Tauchen e Brandli (2006), por sua vez, existem duas correntes principais 

de entendimento acerca do papel desempenhado pelas IES em direção ao desenvolvimento 

sustentável. Na primeira delas, a prática educacional é enfocada como meio para qualificar seus 

egressos, de modo que insiram a preocupação ambiental em suas práticas profissionais. Já na 
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segunda, o cerne está na postura e práticas de sustentabilidade assumidas pela universidade, 

enquanto modelos e exemplos práticos de gestão sustentável.  

Nessa perspectiva, ao discutir o papel do Ensino Superior no desenvolvimento 

sustentável, Tauchen e Brandli (2006) destacam as universidades como atores centrais na 

promoção da educação ambiental. Segundo os autores, esses atores assumem o compromisso 

de formar as novas gerações com cidadãos mais conscientes da relação e interação da 

humanidade com todo o ambiente, de modo a despertar o surgimento do homem-cidadão 

enquanto ator político, para refletir e criar uma proposta eco desenvolvimentista. 

Já na segunda perspectiva, em relação a adoção de ações pelas IES que visem o controle 

dos impactos de suas atividades no ambiente, Atici et al. (2021) pondera que o papel das 

instituições de ensino superior na promoção da sustentabilidade ambiental não se limita a 

atividades de pesquisa, mas também abrange a melhoria da infraestrutura do campus para um 

ambiente mais favorável ao meio ambiente. De forma a corroborar com essa percepção, 

Evans et al. (2015) reconhece os campi universitários como pequenas cidades, sendo possível 

transformar esses espaços em habitats para o desenvolvimento e implementação de novas 

inovações sociais e tecnológicas e como pilotos de estratégias de gestão em relação à 

sustentabilidade. Assim, as universidades assumem a função de motor de mudança, saindo do 

campo teórico para a prática. 

Um exemplo desse papel exercido pelas IES sustentáveis é a dimensão do Green 

Campus (ou campus verde). Essa iniciativa parte da concepção da necessidade de ir além da 

divulgação do conceito de desenvolvimento sustentável, mas também implica em assimilar as 

ideias nos processos, atividades e na realidade diária de alunos e funcionários. Embora não 

exista um modelo único para a sua operação, as iniciativas de Green Campus estão focadas na 

implementação de uma infraestrutura sustentável, de forma a reduzir os impactos ambientais e 

os custos econômicos, bem como promover a conscientização da comunidade universitária 

sobre o conceito de sustentabilidade (RIBEIRO et al., 2016). Nessa situação, a opção pelo uso 

de energias renováveis, a implementação de programas de conservação de água e de reciclagem 

do lixo produzido podem ser consideradas ações para obter um campus mais verde. 

Dessa forma, diante do exposto, fica claro que, mais que contribuir para a formação 

técnica dos seus alunos, as universidades têm a missão de formar cidadãos conscientes e 

compromissados com o futuro do seu planeta, seja pela produção e transferência de 

conhecimento, seja pelo estímulo por meio do exemplo prático de suas próprias atitudes.  Isto 

é, homens e mulheres vistos como capazes de atuar em defesa da sustentabilidade em todas as 

suas áreas e dimensões para o bem das gerações que os sucederão. 
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2.4.5 Na UFRN  

 

Inicialmente, é importante considerar que a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte pode ser comparada a um pequeno núcleo urbano, visto a gama e complexidade de 

serviços ofertados e do quantitativo de pessoas que comporta. Na atualidade, a UFRN está 

presente em cinco diferentes campis, sendo quatro no interior do estado e um em Natal – 

Campus Central, no qual ocupa uma área de 123 hectares (UFRN, 2019b). Além disso, entre 

docentes, discentes e técnicos-administrativos, a universidade possui uma população estimada 

de 49 mil pessoas, distribuídas, entre outros, em centros acadêmicos, bibliotecas, laboratórios 

de pesquisa, Pró-Reitorias, secretarias e superintendências (UFRN, 2019b). 

Nesse sentido, tão expressivo quanto a sua dimensão, está o seu potencial de impacto 

no meio ambiente diante do consumo de recursos naturais, geração de resíduos sólidos e 

efluentes líquidos. Assim, torna-se impreterível a adoção de medidas voltadas para a promoção 

do desenvolvimento sustentável da comunidade acadêmica. Dentre essas iniciativas adotadas 

na UFRN, citam-se: a criação e manutenção de uma Diretoria de Meio Ambiente (DMA) na 

sua estrutura organizacional, a aprovação de sua política ambiental e a implementação do seu 

Plano de Logística Sustentável, em observância a legislação vigente.  

A DMA é a unidade organizacional da UFRN, ligada à superintendência de 

infraestrutura, que foi concebida com a intenção de planejar, coordenar, executar e avaliar 

atividades relacionadas à política de urbanismo e meio ambiente da instituição (UFRN, 2019a). 

Dentre essas atribuições, é de competência dessa diretoria desenvolver ações focadas na 

educação ambiental; gerenciar as atividades desenvolvidas pela estação de tratamento de 

esgotos, bem como pela unidade de armazenamento temporário de resíduos; administrar o 

sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos inservíveis; e desempenhar as atividades 

de coleta e limpeza urbana (UFRN, 2019a). 

De modo prático, a DMA atua para reduzir e controlar os impactos causados sobre o 

ambiente a partir de atividades como a arborização e jardinagem da UFRN, desenvolvendo 

atividades de produção de mudas e podas; a coletiva seletiva, destinando resíduos recicláveis 

para cooperativas; o tratamento de esgoto, possibilitando o reuso da água para irrigação das 

áreas verdes; o controle de vetores e pragas, por meio de ações de prevenção e aplicação de 

desinfestantes; o manejo e descarte seguro dos resíduos químicos gerados, com a implantação 

do plano de gerenciamento de resíduos químicos; e o monitoramento e controle da qualidade 

da água ofertada à comunidade universitária (PORTAL DE MEIO AMBIENTE DA UFRN, 

c2019). Dessa forma, a DMA exerce um importante papel para atenuar a degradação da 



59 

 

qualidade ambiental gerada pela operação diária do campus, assim como pela recente expansão 

da sua infraestrutura física. 

Por sua vez, o debate e a aprovação de uma política ambiental própria da UFRN permitiu 

a inserção de um conjunto de princípios e diretrizes nos diversos instrumentos de planejamento 

e gestão da instituição, possibilitando a implantação e regulamentação de ações relacionadas à 

promoção do desenvolvimento sustentável na universidade e na sociedade (UFRN, 2018). 

Homologado pela resolução nº 42 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

em dia 10 de abril de 2018, o documento traz como preceitos o desenvolvimento sustentável; a 

participação democrática e inclusiva; a transparência no acesso à informação; a cooperação 

mútua com a comunidade interna e externa; a integração de saberes no planejamento e na gestão 

das suas ações; e o respeito às especificidades e estímulo ao desenvolvimento socioambiental 

local (UFRN, 2018). 

Diante disso, a política ambiental da UFRN cumpre o papel de fortalecer as atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e administrativas com foco no cumprimento da Agenda 2030; de 

promover estratégias de uso e gestão do território de forma sustentável; de estimular e facilitar 

modos sustentáveis de transporte e locomoção dentro das dependências da instituição; de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida no trabalho, segurança e saúde ocupacional da 

comunidade universitária; de inserir critérios de sustentabilidade em suas licitações para 

compras e contratações; de promover a inclusão da educação para a sustentabilidade nas ações 

de pesquisa e extensão; dentre outros objetivos (UFRN, 2018).  

Uma outra importante iniciativa para o desenvolvimento sustentável no contexto da 

universidade foi a aprovação do seu primeiro PLS, com vigência no período 2018-2020, através 

da resolução nº 077/2017-CONSAD, de 21 de dezembro de 2017. De acordo com o Art. 2º da 

resolução nº 040/2017-CONSAD, que estabeleceu normas sobre a organização, elaboração e 

acompanhamento desse plano no âmbito da instituição, o PLS-UFRN é uma ferramenta 

institucional de planejamento que permite a cada unidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos de trabalho, de forma a alcançar uma 

atuação socioambiental correta (UFRN, 2017). 

Atualmente, o PLS-UFRN 2021-2023 se encontra alinhado com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2029 e o Plano de Gestão da Instituição 2019-2023, 

e apresenta um conjunto de nove planos de ação com metas, responsabilidades definidas, prazos 

de execução e mecanismos de monitoramento e acompanhamento compatíveis com a realidade 

de cada campus, distribuídos em diferentes temas (UFRN, 2021a). Dentre esses, sete são em 

obediência ao Art. 6º da IN 10/2012/SLTI, sendo eles: material de consumo, energia elétrica, 
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água e esgoto, gestão integrada de resíduos, qualidade de vida no trabalho, compras e 

contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal. E acrescidos a esses, estão a arborização 

e áreas verdes, e obras públicas sustentáveis, em consonância com a necessidade e realidade 

local da universidade (UFRN, 2021a). 

Diante desse contexto, é relevante notar ainda que, dentro da dimensão dos objetivos 

traçados pelo PLS do último triênio, a UFRN alcançou importantes resultados, como pode ser 

observado na Tabela 1. De modo geral, 62% das 89 metas definidas para o período foram 

atingidas, destacando-se as temáticas da arborização e compras e contratações sustentáveis 

com, respectivamente, 90% e 79% de eficácia. De forma mais tangível, citam-se as ações de 

plantio de 2 mil mudas nos campi da UFRN e da aquisição de equipamentos de refrigeração em 

sua totalidade com melhor eficiência energética, por exemplo. No sentido contrário, os planos 

de ação voltados para a água e esgoto, e a coleta seletiva se apresentam como áreas sensíveis 

diante dos indicadores apresentados: 38% e 26%, nessa ordem. Logo, é imperativa a 

concentração de esforços e recursos nessas áreas para a obtenção de melhores resultados. 

 

Figura 8 - Percentual de execução do PLS da UFRN 

 

Fonte: UFRN, 2021b 
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À vista do exposto, é possível afirmar que a UFRN tem assumido seu papel de 

protagonista na contribuição para um desenvolvimento ambientalmente mais correto, fazendo 

da sustentabilidade um conceito presente em suas diversas operações, tanto administrativas 

quanto acadêmicas. E, mais que influenciar e modificar as atitudes das pessoas em relação ao 

assunto, tem procurado agir efetivamente no meio no qual está inserida através da realização 

de ações concretas em diversos âmbitos. 

 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

A temática da sustentabilidade tem sido objeto de estudo por parte de diversos 

pesquisadores em virtude da necessidade proeminente de se conciliar o desenvolvimento 

econômico com a preservação ambiental. Dentro dessa perspectiva, as pesquisas relacionadas 

à destinação sustentável de bens patrimoniais inservíveis, no contexto das instituições federais 

de ensino, ganham especial relevância, pois essas organizações são apontadas como 

importantes agentes de transformação social, capazes de desenvolver novas atitudes no meio 

que estão inseridas. Assim, são apresentadas contribuições de trabalhos relacionados ao 

assunto, com o intuito de conhecer diferentes pontos de vista acerca da mesma problemática. 

 

2.5.1 Proposta de processo para desenvolvimento de um centro de descarte e reuso de 

lixo eletrônico na Universidade Federal de Goiás 

 

No estudo de Silva (2020), desenvolvido na Universidade Federal de Goiás (UFG), o 

autor aborda a viabilidade de implantação de um centro de descarte e reuso de bens eletrônicos, 

diante da inexistência de um programa de incentivo ao despojamento consciente e correto desse 

tipo de material na instituição. Enquanto modelo de referência, o pesquisador apresenta o 

Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR), ligado à Universidade de 

São Paulo (USP). Conforme exposto, o CEDIR foi idealizado no final de 2009 para “receber e 

destinar de maneira correta resíduos de informática e telecomunicações produzido pela própria 

universidade, em razão da obsolescência ou mal funcionamento do seu patrimônio eletrônico” 

(SILVA, 2020, p. 40). Apesar de ter sido criado, inicialmente, apenas como um local de 

desmonte, logo o seu foco foi ampliado diante da observação que muitos dos equipamentos 

recebidos estavam em bom estado e poderiam ser reutilizados, caso ocorresse algum tipo de 

reparo, o que contribuiria para a redução sustentável do lixo eletrônico gerado. 



62 

 

Silva (2020) explica que todo o material recepcionado no centro é testado e, 

posteriormente, separado em dois grupos: resíduos eletrônicos e material com viabilidade de 

funcionamento. Quando verificada a oportunidade de conserto, peças em boas condições podem 

ser empregadas em microcomputadores e, mais adiante, doados ou emprestados a escolas 

públicas e projetos sociais. Quando caracterizado a sua inutilização, o material passa por um 

processo de pesagem, desmontagem, separação de componentes, descaracterização e 

compactação. Por último, são encaminhados para a indústria de reciclagem. 

De modo a sustentar a fundação de um centro como esse na UFG, o pesquisador elenca 

ainda uma série de contribuições advindas de um projeto como esse. No campo ambiental, são 

citados os ganhos com a possível redução da quantidade de inservíveis de informática 

estocados; o reaproveitamento de itens de informática; e a armazenagem e destinação adequada 

do lixo eletrônico de informática recebido. Já no campo social, a destinação de itens de 

informática a departamentos da própria Universidade, mediante necessidades não atendidas via 

orçamento anual. Por fim, no campo econômico, é referenciada a possibilidade de venda de 

sucata a empresas de reciclagem. 

Em síntese, o autor conclui que “havendo um Centro de descarte, todos os inservíveis 

gerados internamente poderiam ter uma tratativa sustentável local, viabilizando a reutilização 

(interna ou envio a projetos sociais), remanufatura e reciclagem” (SILVA, 2020, p. 74). 

 

2.5.2 Gestão ambiental e patrimonial na Universidade Federal de Juiz de Fora: um 

estudo de caso da coordenação de sustentabilidade 

 

Inserida na dinâmica ambiental, a pesquisa desenvolvida por Santos (2019) traz a 

questão do desenvolvimento sustentável como uma preocupação que carece, cada vez mais, de 

atenção no âmbito das organizações, diante do aumento da exploração e da carência de recursos 

naturais. Na esfera das instituições públicas, o autor enfatiza que os seus escassos recursos 

financeiros por vezes são destinados à aquisição de novos bens em detrimento do 

reaproveitamento e da restauração de equipamentos e mobiliários, mesmo que estes ainda 

estejam em bom estado de uso ou sejam potencialmente recuperáveis. Nesse sentido, esse 

contexto não é diferente do observado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

enquanto um reflexo da carência de projetos que promovam a inserção de ações voltadas à 

sustentabilidade no âmbito institucional. 

Diante dessa conjuntura, foi criada em 2014 a Coordenação de sustentabilidade para 

orientar o recolhimento, a redistribuição e o desfazimento de bens móveis e insumos na UFJF, 
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bem como a promoção da conscientização da comunidade acadêmica. Assim, o presente 

trabalho teve como objetivo central examinar as políticas e estratégias da referida coordenação 

no que tange ao reaproveitamento e o descarte de mobiliário, equipamentos e insumos, de modo 

a implementar novos processos e fluxos de trabalho para obter melhores níveis de racionalidade 

e eficiência na utilização dos recursos. 

Os dados da pesquisa foram levantados a partir da realização de entrevistas com 

servidores lotados na Coordenação de Sustentabilidade, Gerência de Patrimônio, Gerência de 

Suprimentos e Pró-Reitoria de Gestão da UFJF. Diante dessas informações, o pesquisador foi 

capaz de apontar os pontos críticos a serem equacionados para que o papel desempenhado pela 

Coordenação de Sustentabilidade seja otimizado e ampliado, mediante a criação de um plano 

de ação proposto à universidade. Dentre esses aspectos observados, citam-se: inexistência de 

agentes patrimoniais; inexistência de comissão de desfazimento; inexistência de equipes 

semelhantes à de recuperação de cadeiras para outros tipos de material; falta de um manual de 

patrimônio; e a baixa conscientização ambiental e patrimonial da comunidade acadêmica. 

Diante desses apontamentos, Santos (2019) se utilizou da ferramenta 4Q1POC para 

apresentar e facilitar o entendimento acerca das ações propostas: “o que? (Qual ação será 

desenvolvida) ”; “quando? (Em que momento) ”; “Por quê? - (objetivo esperado) ”; “Onde? ” 

– (abrangência); “Como? (Passos da ação) ”; “Quem? (Responsável pela implementação) ”; e 

“quanto? – (custo) ”. 

Por fim, o autor considerou que o objetivo central do trabalho foi alcançado diante do 

diagnóstico realizado e das sugestões de melhorias propostas e lembrou que as universidades 

possuem uma posição essencial na disseminação da consciência ambiental para a sociedade, 

devendo, para tanto, seus planos de desenvolvimento institucional reproduzir a sua preocupação 

com o meio-ambiente e estimular a criação de núcleos internos de sustentabilidade.  

 

2.5.3 Desenvolvimento de um modelo gerencial para destinação sustentável de bens 

patrimoniais inservíveis em IFES 

 

No estudo exploratório-qualitativo realizado por Tapia (2015), o autor parte da 

observação das dificuldades enfrentadas pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

quanto às ações a serem empregadas para uma destinação adequada dos bens patrimoniais 

inservíveis (BPIs), para traçar à questão-problema da pesquisa: “quais os procedimentos que as 

instituições federais de ensino superior devem adotar com a finalidade de destinar 

sustentavelmente os bens patrimoniais classificados como inservíveis?” (TAPIA, 2015, p. 16). 
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Assim, definiu-se como objetivo geral o desenvolvimento de um modelo de gerenciamento para 

a destinação sustentável de bens patrimoniais inservíveis para essas instituições.  

Dentre os procedimentos metodológicos utilizados, o pesquisador procuro conhecer e 

mapear os processos relacionados às práticas de desfazimento executadas por IFES do Rio 

Grande do Sul, são elas: Fundação Universidade do Rio Grande (FURG), Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir da realização de entrevistas semiestruturadas com 

servidores em cargo de gestão, Tapia (2015) revela que obteve acesso a informações sobre esses 

processos que o permitiu, em seguida, realizar uma avaliação da sustentabilidade dessas práticas 

através da matriz de Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR). Esse modelo de análise traz a 

ideia de que o ambiente é um sistema de múltiplas interações: as atividades humanas fazem 

pressão no ambiente que alteram a qualidade e quantidade dos recursos naturais. Por sua vez, 

as pressões acarretam modificações no contexto ambiental, como por exemplo, aumento no 

nível de poluente e alteração de uso do solo. Diante disso, a sociedade reage a essas 

modificações através de políticas ambientais, econômicas e programas para atenuar ou 

recuperar os prejuízos causados. 

Empregando-se a Matriz PEIR, o autor enumerou 30 variáveis, distribuídas nas 4 

dimensões do modelo, que resultaram na avaliação de sustentabilidade existente nos processos 

de destinação dos bens inservíveis das IFES em estudo. Diante do resultado dessa análise, foi 

possível desenhar um modelo de processo para o gerenciamento sustentável de BPIs em IFES, 

a partir dos procedimentos empregados pelas IFES/RS classificados como favoráveis à 

sustentabilidade. Enquanto destaques, citam-se:  

 

 A obrigatoriedade para o usuário de informar se o bem ainda tem condições de uso, 

no momento da solicitação para recolhimento; 

 Formação de comissão permanente de avaliação especializada por grupo de material 

encarregada da emissão de laudo técnico; 

 Encaminhamento dos bens para equipes de manutenção ou descaracterização, 

conforme orientação do parecer técnico; 

 Divulgação dos bens em condições de reuso através de sistema de informação; 

 Retirada e armazenamento de partes e peças de bens sem possibilidade de 

reutilização para reaproveitamento em conserto de outros equipamentos; 
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 Disponibilização dos recursos financeiros resultantes da venda dos materiais não 

reaproveitados, através de licitação, às unidades responsáveis pelo gerenciamento 

dos bens inservíveis a fim de aprimorar os seus processos internos.  

 

Finalmente, Tapia (2015) ressalta que a correta avaliação do bem patrimonial é de suma 

importância para um processo sustentável de desfazimento, visto ser a etapa que irá orientar as 

demais. A partir dessa etapa, é esperado uma diminuição do descarte de bens em condições de 

uso, com o consequente incremento no reaproveitamento destes bens, partes ou peças. Já em 

relação ao desenvolvimento do modelo de gerenciamento, ele lembra que quanto maior o 

quantitativo de aspectos favoráveis à sustentabilidade do processo, mais complexa se torna a 

sua constituição e execução. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

consecução dos objetivos colocados no estudo. Segundo Severino (2016), o método científico 

pode ser conceituado como um grupo de atividades lógicas e de procedimentos operacionais 

que possibilitam conhecer as relações causais presentes entre os fenômenos, sendo utilizado 

pela ciência para distingui-la de outras expressões da subjetividade humana, como a arte e a 

religião.  A seguir, serão detalhados o tipo de pesquisa escolhida, a unidade de análise e sujeitos 

do estudo e as técnicas aplicadas na coleta e no tratamento dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

As pesquisas podem ser classificadas segundo seu propósito em três formas possíveis 

de estudo: exploratório, descritivo e explicativo (GRAY, 2012). No entendimento de Gil 

(2010a), a investigação exploratória é aquela que proporciona ao pesquisador maior 

familiaridade com o problema levantado, de modo a torná-lo mais claro. A pesquisa descritiva, 

por sua vez, tem como objetivo expor características de determinada população ou fenômeno 

(VERGARA, 2015). Já a pesquisa explicativa é aquela que “além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados, busca identificar suas causas” (SEVERINO, 2016, p. 132). Desse modo, 

em relação ao objetivo do estudo, este se qualifica como exploratório-descritivo, pois se propõe 

a conhecer e detalhar o estado atual do processo de desfazimento de bens inservíveis no 

contexto da UFRN, a partir do mapeamento de todo o seu fluxo. 

Em relação à abordagem, a pesquisa pode ser segmentada em quantitativa, qualitativa e 

mista. Nos estudos quantitativos, os fenômenos são explicados através da coleta de dados 

numéricos, por sua vez, analisados a partir de modelos matemáticos e estatísticos 

(PASCHOARELLI; MEDOLA; BONFIM, 2018). Nos estudos qualitativos, o pesquisador tem 

como ponto de partida a formulação de hipóteses a respeito do objeto examinado, a partir das 

quais irão nortear a coleta de dados não-numéricos de modo a possibilitar a verificação da sua 

veracidade e aceitabilidade (PASCHOARELLI; MEDOLA; BONFIM, 2018). No que diz 

respeito à abordagem mista, entende-se assim aquele que inclui, ao menos, um método 

quantitativo e um qualitativo (GRAY, 2012). Nessa pesquisa foi empregada a abordagem mista 

para a análise da situação-problema.  

Quanto aos meios de investigação, este projeto se qualifica como sendo um estudo de 

caso, de caráter aplicado. Conforme Gil (2010a, p. 37), o estudo de caso “consiste no estudo 
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profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento” e é indicado para quando o problema da pesquisa envolve uma pergunta do tipo 

“como” ou “por que” acerca de eventos dos quais o pesquisador não tem nenhuma gerência ou 

controle (GRAY, 2012). No que se refere à pesquisa aplicada, Silva e Menezes (2005, p.20) 

afirmam que ela tem como objetivo principal “gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos”. Assim, o uso dessa metodologia se fez necessária 

para analisar a gestão do processo de desfazimento de bens dentro da UFRN e propor ações de 

como ampliar o nível de reaproveitamento dos bens recolhidos. 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

3.2.1 Lócus do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no contexto de trabalho da Divisão de patrimônio que 

integra a estrutura da Diretoria de Logística (DLOG) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

A UFRN é uma instituição federal de educação superior, estruturada como autarquia de 

regime especial, ligada ao Ministério da Educação (MEC), cuja sede está localizada no 

município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Presente em cinco campi, a 

UFRN oferece oportunidades de ensino em 112 curso de graduação e 134 cursos de pós-

graduação, alcançando quase 42 mil discentes através do trabalho coletivo de 2.392 docentes, 

de 3.070 técnicos-administrativos e de 1.469 terceirizados (UFRN, 2019b). Desse modo, 

percebe-se o papel estratégico ocupado pela UFRN no contexto de fomento ao desenvolvimento 

local e regional. 

Vinculada à Pró-Reitoria de Administração, a DLOG tem como função regimental a 

realização do controle patrimonial dos bens móveis e imóveis e a gerência física e contábil dos 

almoxarifados de suprimentos de material de consumo e de manutenção de obras (UFRN, 

2019a). Para tanto, possui a seguinte estrutura organizacional: Divisão de Controle e Registro 

Contábil, Divisão de Almoxarifado Central, Divisão de Almoxarifado de Manutenção e Divisão 

de Patrimônio (UFRN, 2019a). 

Atualmente, à Divisão de Patrimônio compete: coordenar o registro contábil do 

patrimônio móvel da UFRN, bem como o controle das respectivas movimentações e 

gerenciamento dos termos de responsabilidade; organizar as atividades relacionadas à 

alienação; e coordenar o processo de distribuição e recolhimento de bens móveis no âmbito da 
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instituição (UFRN, 2019a). Para isso, conta com um quadro de apoio composto por um 

motorista, cinco armazenistas, dois bolsistas, um operador de micro e quatro servidores. Em 

termos de infraestrutura e maquinário, dispõe de um caminhão baú com plataforma elevatória, 

uma empilhadeira e três galpões para guarda dos bens. 

 

3.2.2 População e amostra da pesquisa 

 

O universo do estudo foi composto pelos servidores públicos da UFRN que ocupam o 

cargo de técnico-administrativo em educação. Por sua vez, a amostra foi formada por servidores 

que, durante o desenvolvimento do presente estudo, exerciam a função gratificada de secretário 

administrativo ou, quando da impossibilidade destes, por servidores que atuavam no apoio à 

gestão patrimonial, em departamentos vinculados aos Centros Acadêmicos com sede na cidade 

do Natal, e bem como se dispuseram a participar da pesquisa.  

Dessa forma, a técnica de amostragem utilizada foi a não-probabilística por 

conveniência, no qual os elementos são selecionados deliberadamente para a amostra a partir 

de critérios e julgamento do investigador (OLIVEIRA, 2011). 

A escolha pelos departamentos acadêmicos se deu pela representativa carga patrimonial 

que concentram e pela pluralidade de usuários dos seus bens - docentes, discentes, técnicos-

administrativos e terceirizados. Além disso, esses departamentos exercem concomitantemente 

importantes atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, o que possibilita a ampliação de 

possibilidades de reuso dos materiais. 

No que se refere à opção pelos indivíduos que trabalham nas secretarias, essa escolha 

se justifica, pois, apesar da responsabilidade legal pela movimentação patrimonial ser delegada 

aos chefes dos respectivos departamentos, essa atribuição na prática é realizada pelos 

secretários, o que os tornam uma importante fonte de conhecimento acerca das dificuldades 

enfrentadas no processo de recolhimento e reutilização de bens no contexto da universidade. 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

O levantamento de dados desse estudo foi realizado através das técnicas de pesquisa 

indireta e direta. Na primeira, foram empregadas as pesquisas bibliográfica e documental para 

orientar o desenvolvimento da pesquisa. Já na abordagem direta, deu-se a partir da pesquisa de 

campo por meio da observação participante, entrevista semiestruturada e aplicação de 
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questionários com o intuito de obter informações mais aprofundadas acerca do problema 

apontado.  

 

3.3.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica é uma das primeiras etapas para a realização da pesquisa 

científica. A partir dela, o pesquisador tem contato com informações já organizadas e 

publicadas por outros autores dentro da temática selecionada. Dessa forma, ao defender a 

importância da sua realização de forma abrangente, GRAY (2012) cita que ela cumpre o 

propósito de possibilitar uma compreensão atualizada acerca do tema e apresenta os modelos 

de metodologias e ferramentas de pesquisa usados em outros estudos, de modo a orientar o 

desenho do estudo proposto.   

Diante disso, o trabalho buscou realizar uma revisão da legislação pertinente à gestão 

patrimonial na administração pública, voltada para o processo de desfazimento de bens móveis 

inservíveis. Além disso, procurou-se aprofundar os conhecimentos relativos à temática da 

gestão e mapeamento de processos, e da sustentabilidade através de documentos digitais e 

publicações impressas, como livros, artigos, teses, etc. 

 

3.3.2 Pesquisa documental 

 

A análise de documentos em pesquisa é uma das medidas que deve ser apreciada e 

valorizada, devido à riqueza de informações que deles podem ser resgatadas (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009). Nessa perspectiva, a técnica documental é um método de 

coleta de dados que investiga fontes primárias, isto é, dados que não foram codificados e 

organizados por nenhum autor (LAKATOS; MARCONI, 2010). Esses arquivos existem em 

vários formatos e podem consistir em documentos, desenhos, fotografias, gravações de som e 

estatísticas, por exemplo.  

Nesse estudo, a pesquisa documental teve como base relatórios emitidos pelo Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), que informatizou todo o fluxo 

administrativo do controle patrimonial, as licitações, as compras, o trâmite de processos e os 

documentos eletrônicos da UFRN. A partir dessas informações geradas, espera-se, entre outras 

possibilidades, conhecer as funcionalidades que o sistema apresenta relativas ao recolhimento 

de bens, verificar a existência de ofícios circulares com orientações para o envio de bens, avaliar 
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os laudos emitidos que ensejaram a alienação e apontar o grupo de material que mais é 

encaminhado para desfazimento.  

 

3.3.3 Observação participante  

 

O método de observação é aquele pelo qual o pesquisador registra e analisa de forma 

sistemática comportamentos e atitudes das pessoas, coletando dados considerados úteis ao 

escopo do estudo (GRAY, 2012). De forma a corroborar com a utilização dessa técnica, os 

autores Nascimento e Sousa (2017) lembram que por possuir um caráter mais autêntico, em 

razão de ser feita em ambiente natural, a observação é capaz de oferecer informações inéditas 

que os sujeitos da pesquisa mostram dificuldade para mencionar se fossem utilizadas outras 

abordagens.  

No que se refere à estruturação da observação, ela pode ser classificada nas dimensões 

oculta ou aberta e participante ou não participante (GRAY, 2012). Para este estudo, optou-se 

pela observação participante aberta, visto que o pesquisador pertence ao grupo que investiga e 

a comunidade estará ciente da observação. Como estratégia para minimizar a alteração da 

conduta das pessoas diante do anúncio do estudo, colocando em risco a validade dos resultados, 

foram elucidados os seus objetivos e esclarecido que será mantido o anonimato de todos durante 

a apresentação dos resultados, inexistindo a possibilidade de qualquer tipo de penalidade. 

A partir da utilização dessa técnica, espera-se compreender de modo mais concreto 

aspectos essenciais da questão da pesquisa, dentre outros, como se dar o recebimento de bens 

inservíveis enviados pelas unidades, as condições de separação e armazenamento desses 

equipamentos no galpão do patrimônio, entender como se processa a etapa de seleção para 

reutilização do material, bem como captar situações apontadas pelos observados como gargalos 

e colher sugestões de melhorias a partir da imersão no contexto analisado. 

 

3.3.4 Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista pode ser entendida como uma técnica de coleta de dados entre duas pessoas, 

em que uma fica responsável pela elaboração das perguntas e a outra responde. Nesse sentido, 

Gray (2012) ressalta que esse método, quando bem conduzido, se constitui em uma poderosa 

ferramenta diante da sua capacidade de levantar ricas informações sobre visões, atitudes e 

sentidos das pessoas.  
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Em relação à abordagem da entrevista, foi utilizado um roteiro semiestruturado, pois se 

abre a possibilidade da realização de perguntas adicionais não previstas no início do encontro, 

de modo a aprofundar opiniões e visões do entrevistado, esclarecer respostas e agregar novas 

informações. Para tanto, foi solicitado o consentimento do entrevistado para gravação eletrônica 

do conteúdo do encontro – conforme Apêndice F, visando preservar a reprodução precisa das 

respostas fornecidas. 

As entrevistas foram realizadas no dia 14 de julho de 2022, de modo presencial, 

mediante agendamento prévio e seguindo o protocolo de biossegurança para o COVID-19 

estabelecido pela UFRN, com a chefe da divisão de patrimônio e o presidente da comissão de 

desfazimento de bens móveis inservíveis. Os roteiros das entrevistas são apresentados, 

respectivamente, nos Apêndices C e D desse estudo. A partir desse encontro, foi possível 

conhecer mais e discutir as problemáticas envolvidas nas atividades ligadas ao recolhimento, 

ao reuso e à alienação dos bens classificados como inservíveis, bem como possíveis soluções, 

sob a perspectiva da unidade e da comissão responsáveis por gerir esses processos.  

 

3.3.5 Questionário 

 

Os questionários são uma das técnicas de investigação mais usadas para a coleta de 

dados primários nas pesquisas, a partir dessa ferramenta as pessoas são orientadas a responder 

ao mesmo grupo de perguntas, tendo como objetivo o conhecimento de opiniões, sentimentos 

e situações vivenciadas (GRAY, 2012). Dentre as características desse instrumento que 

justificam a sua popularidade, os autores Nascimento e Sousa (2017) citam: a conveniência para 

os respondentes completar o seu preenchimento no momento mais oportuno; o menor custo de 

tempo e de dinheiro despendidos; a manutenção do anonimato; e a possibilidade de alcançar 

um maior número de pessoas dispersos numa extensa área. 

Na perspectiva do presente estudo, o questionário foi aplicado junto aos secretários dos 

departamentos que integram os Centros Acadêmicos localizados na cidade do Natal. Para tanto, 

inicialmente, foram acessadas as páginas virtuais de cada Centro Acadêmico, no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), de modo a se conhecer quais 

departamentos compõem a sua estrutura. Posteriormente, foi visualizado o portal público de 

cada departamento em busca de informações acerca do servidor que exerce a função de 

secretário e possíveis canais de comunicação, como número de telefone e e-mail. 

Após a conclusão da etapa anterior, entre os dias 13 e 15 de julho de 2022, foi aplicado 

um teste piloto junto a cinco servidores da UFRN - não envolvidos na pesquisa, a fim de avaliar 
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o nível de compreensão e clareza das perguntas formuladas no instrumento de coleta de dados 

aplicado. Mediante essa análise e aceitação, foi realizado um primeiro contato por meio de 

aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) para a sensibilização dos respondentes e, 

posteriormente, enviado o link da pesquisa para o e-mail de todos os departamentos 

identificados. O conjunto de perguntas que compõem o questionário foi desenvolvido a partir 

do uso do aplicativo Google Forms e está apresentado no Apêndice B desta pesquisa. 

Por fim, espera-se com a análise dos dados coletados através da aplicação do 

questionário junto aos secretários dos departamentos acadêmicos, entender alguns aspectos 

relacionados a temas como a gestão patrimonial, o recolhimento de bens inservíveis e a 

dinâmica de reaproveitamento de materiais, como forma de subsidiar o diagnóstico do estudo. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Após a etapa de coleta de dados, a fase posterior do estudo foi a de análise e 

interpretação (GIL, 2010b). Segundo Teixeira (2003), a análise tem como finalidade estruturar 

e sintetizar um conjunto de informações aparentemente desconexas e pouco concretas de modo 

a encontrar solução ao problema investigado na pesquisa.  

Na perspectiva quantitativa, foi empregada a técnica de análise estatística para os dados 

reunidos, através da utilização do editor de planilha eletrônica (Microsoft Excel). Nesse sentido, 

as informações foram organizadas e tratadas por meio da estatística descritiva, visto que ela 

permite uma representação numérica mais adequada dos dados coletados durante a execução 

da pesquisa (RODRIGUES; LIMA; BARBOSA, 2017) e é uma importante ferramenta para 

traçar seus padrões de comportamento (AMORIM, 2014). 

Por sua vez, para o tratamento e análise dos dados levantados a partir da lógica 

qualitativa, foi utilizada a abordagem de análise de conteúdo. Na percepção de Bardin (2011), 

a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de estudo das comunicações, a partir da 

descrição do conteúdo das mensagens, que tem como objetivo fazer inferências de 

conhecimentos referentes às condições e recepções dos dados. De forma complementar, Flick 

(2013, p.134) afirma que “a análise de conteúdo tem por objetivo classificar o conteúdo dos 

textos, alocando as declarações, sentenças ou palavras a um sistema de categorias”. Assim, 

trata-se de um procedimento com a intenção de valorar a leitura dos dados coletados na busca 

por respostas às questões de pesquisa. 

No que se refere à organização da análise de conteúdo, Gil (2010b) afirma que o seu 

processo muda consideravelmente a depender do plano de pesquisa traçado. A despeito disso, 
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o autor elenca sete passos que normalmente são observados nessa fase de análise e 

interpretação, são eles: (1) estabelecimento de categorias; (2) codificação; (3) tabulação; (4) 

análise estatística dos dados; (5) avaliação das generalizações obtidas com os dados; (6) 

inferências de relações causais; e (7) interpretação dos dados.  
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4 MODELO ATUAL 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar um diagnóstico do estado atual do processo de 

desfazimento de bens móveis inservíveis no âmbito da UFRN, de modo a proporcionar um 

melhor entendimento acerca de suas operações. Assim, considerando a importância de se 

compreender a operação presente para a prescrição de um novo desenho, os resultados 

apresentados são oriundos da análise dos dados da pesquisa de campo realizada, e refletem a 

sistemática observada até o dia 30 de junho de 2022. 

 

4.1 MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL – AS IS 

 

O modelo de estado atual “AS-IS” do processo de desfazimento de bens inservíveis está 

representado por meio da figura 9, cuja modelagem seguiu os padrões de notação e símbolos 

apresentados pela BPMN, e foi criado a partir do software de mapeamento Bizagi Modeler. 

Além disso, o Apêndice A deste estudo traz as informações necessárias para a melhor 

compreensão do desenho produzido. 
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Figura 9 - Mapeamento As Is do processo de desfazimento de bens 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

O processo de desfazimento de bens tem seu início a partir das unidades da UFRN, ao 

se constatar a existência de bens permanentes sem uso ou quebrados em suas dependências. A 

primeira atividade executada no processo é relacionar todos os bens que se tem a intenção de 

enviar para a Divisão de Patrimônio. Após isso, é preciso verificar a existência de etiqueta ou 

plaqueta fixada contendo uma sequência numérica de 10 dígitos, o que corresponde ao número 
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patrimonial do bem. Nesse sentido, o manual de gestão patrimonial da UFRN cita que todos os 

materiais que pertencem ao acervo da instituição devem receber um código próprio, definitivo 

e que não pode ser reaproveitado, por meio do procedimento administrativo chamado de 

tombamento, com o intuito de identificar e registrar contabilmente o material permanente.  

Realizada essa listagem e não havendo o número de identificação, é preciso pesquisar a 

origem do material. Essa busca pode resultar na informação, por exemplo, que o bem é advindo 

de contratos com entidades de fomento (CNPQ, CAPES, etc.) ou de doações de entes privados, 

devendo o responsável pela unidade requerer o seu registro à Divisão de Registro Contábil. 

Todavia, nos casos em que não é possível identificar a origem do bem, o seu recolhimento não 

é autorizado, visto que não é reconhecido como um bem da universidade.  

Comprovado que os bens integram o acervo da instituição, a unidade solicitante deverá 

verificar ainda se o item se enquadra no grupo de material no qual se exige a emissão de laudo 

técnico com a justificativa para o seu recolhimento. Para os equipamentos de processamento de 

dados, como computadores e monitores, a Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da 

Informação da UFRN define que esses somente poderão ser recolhidos após a elaboração de 

parecer técnico emitido pela equipe técnica de TI da unidade responsável ou hierarquicamente 

superior. Da mesma forma, para bens laboratoriais, odontológicos, médicos e os que possuem 

risco potencial para os usuários e ao meio ambiente (raio x, chumbo, agentes biológicos, etc.), 

se faz necessária a expedição de laudo de avaliação, assinado por técnico especializado e pelo 

chefe da unidade detentora do bem. 

A próxima etapa do processo é o cadastro dos bens em guia de recolhimento do SIPAC. 

O SIPAC é um sistema integrado utilizado pela UFRN que informatiza todo o fluxo de gestão 

dos processos administrativos e patrimoniais. A guia de recolhimento é encontrada a partir do 

módulo de patrimônio móvel, acessando a aba de gerência e, em seguida, a subfunção de 

“recolhimento de bens”. Ao escolher essa opção, seleciona-se “recolher bens em lote”. Na 

página seguinte, no campo de observações, deve-se indicar a classificação do bem inservível, 

conforme o art. 3º da Lei nº 9373/2018 – ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável. 

Posteriormente, é necessário digitar o número patrimonial de cada item no espaço apropriado e 

confirmar a operação, o que resultará na geração da guia.  

Concluída a etapa anterior, a unidade deve cadastrar um chamado patrimonial do tipo 

“recolhimento”, também no módulo de patrimônio móvel do SIPAC. A partir do preenchimento 

deste documento, a Divisão de Patrimônio fica ciente da existência de bens inservíveis a serem 

enviados pela unidade. Para tanto, o chamado deve conter o nome e o telefone de contato do 

servidor nomeado como agente patrimonial para acompanhar e dirimir eventuais 
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questionamentos durante o processo, bem como o número da guia de recolhimento gerada na 

etapa anterior e, quando for o caso, em anexo, o laudo de avaliação dos bens.  

Nesse ponto, a responsabilidade pelo prosseguimento do processo muda, passando para 

a Divisão de Patrimônio, a qual cabe a análise das informações inseridas pela unidade 

requisitante do recolhimento. Isto é, ocorre a verificação da guia de recolhimento e do laudo de 

avaliação. Dentre outros aspectos, é observado se a unidade relacionou apenas bens que 

possuem número patrimonial, se a condição dos materiais foi especificada a partir da sua 

classificação dentre as categorias citadas pela Lei nº 9373/2018, se o parecer técnico foi 

assinado por pessoa autorizada para sua emissão, e se os bens ainda estão no período de vigência 

de sua garantia de assistência técnica. 

Ocorrendo alguma inconformidade nos dados cadastrados, a equipe do Patrimônio 

realiza a comunicação das pendências para o servidor indicado no chamado patrimonial para 

que sejam realizados os ajustes devidos. Para tanto, solicita-se que a unidade cadastre uma nova 

guia de recolhimento com as correções apontadas. Quando efetivadas, o pedido de recolhimento 

é aprovado e autorizado o agendamento de veículo para o transporte dos bens. Após isso, a 

equipe do Patrimônio fica no aguardo da comunicação da data para a recepção dos materiais. 

No que se refere às requisições de veículo, a Coordenadoria de Transportes orienta que 

as unidades devem realizar, de forma prévia, a consulta da disponibilidade do veículo em 

agenda online, por meio de sua página eletrônica (transportes.ufrn.br). Em seguida, deve-se 

requisitar diretamente no SIPAC a reserva, seguindo as seguintes etapas: Portal Administrativo 

> Requisições > Veículo/Transporte > cadastrar requisição. A Coordenadoria reforça ainda que 

as requisições devem ser cadastradas com uma antecedência mínima de 10 dias, sob risco da 

impossibilidade do atendimento na data pretendida.  

Superada a etapa de agendamento, a unidade deve encaminhar os bens listados para 

recolhimento no dia e horário comunicados para o galpão do patrimônio. Nesse ponto, o agente 

patrimonial deverá estar presente, a fim de acompanhar o recebimento dos materiais e a 

verificação de conformidade da guia de recolhimento pela equipe do Patrimônio, momento no 

qual é comparado fisicamente o que foi relacionado e o que foi de fato enviado. Assim, nos 

casos em que o bem é enviado, mas não conste na guia, o seu recolhimento não é autorizado, 

devendo retornar para a sua unidade de origem. Por sua vez, na hipótese do bem estar presente 

na guia, mas não tiver sido enviado, a sua solicitação de recolhimento é estornada no SIPAC.  

Em relação aos bens que foram encaminhados em conformidade com a documentação 

cadastrada, esses são recebidos e armazenados no depósito da Divisão de Patrimônio. Em 

seguida, o recolhimento é confirmado no SIPAC e, concomitantemente, torna-se disponível seu 
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reuso pela comunidade universitária. Nessa perspectiva, o art. 6º do Decreto nº 9.373/18 define 

que os bens móveis inservíveis classificados como ociosos ou recuperáveis poderão ser objeto 

de reaproveitamento entre as unidades organizacionais, mediante transferência interna, ou ainda 

entre órgãos da União, mediante transferência externa. Além disso, o manual de patrimônio da 

UFRN prevê que os materiais avaliados como antieconômicos ou irrecuperáveis poderão ter 

suas peças e componentes subtraídos para aplicação em outros equipamentos ou para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

Posto isso, o galpão do patrimônio fica disponível para a manifestação de interessados 

em reutilizar os materiais durante todo o período de recolhimento, tendo para tal que 

comparecer presencialmente para vistoriar os itens. Existindo o interesse em algum bem, o 

solicitante deverá encaminhar um ofício eletrônico para a Divisão de Patrimônio, com a 

respectiva ciência do chefe da unidade requisitante, contendo o número patrimonial e a sua 

justificativa de destinação. Com isso, ocorre a transferência dos bens no SIPAC e a sua entrega 

para a nova unidade. 

Em situação oposta, para os materiais que não houve a demonstração de interesse de 

reuso, a próxima etapa a ser executada é a abertura de processo administrativo para alienação. 

Esse processo tem o intuito de transferir o direito de propriedade dos materiais para terceiros, 

com vista a possibilitar a sua exclusão do acervo patrimonial da instituição, diante da sua 

inservibilidade interna. Nessa direção, cabe a Divisão de Patrimônio requerer a realização de 

vistoria pela comissão de desfazimento para prosseguimento das atividades.  

A comissão de classificação, avaliação e desfazimento de bens móveis inservíveis da 

UFRN é composta por três servidores do próprio quadro do patrimônio, designados para esse 

fim por meio de portaria emitida pela Pró-Reitoria de Administração, para um período de 12 

(doze) meses de vigência. Mediante solicitação de atuação, a comissão especial é responsável 

por proceder com a classificação final dos bens inservíveis vistoriados, segundo os critérios do 

art. 3º do Decreto nº 9.373/18; constituir lotes de bens, com estimativa de seu valor residual de 

mercado; e opinar em relação à definição do tipo de desfazimento a ser realizado, considerando, 

além do estado de conservação dos materiais, a conveniência socioeconômica de cada opção. 

Nesse estágio, a legislação define que são três as formas de desfazimento possíveis: por 

venda, por doação ou por descarte. A opção pela venda é a modalidade pela qual os bens 

classificados como inservíveis são objeto de comercialização, mediante a realização de licitação 

na modalidade leilão, observadas as normativas da Lei nº 14.133, de 2021. Por sua vez, a doação 

é a modalidade pela qual ocorre a transferência de propriedade do bem, de forma permanente, 

e gratuita, sendo permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social. Já o descarte se 
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refere a modalidade pela qual ocorre a renúncia ao direito de propriedade do material, mediante 

sua disposição final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010. 

Tendo-se decidido a modalidade, a comissão de desfazimento deve concluir a 

elaboração do laudo de avaliação dos materiais examinados, anexá-lo ao respectivo processo 

eletrônico e o encaminhar para a Pró-Reitoria de Administração (PROAD) para sua apreciação. 

Após a sua recepção na PROAD, a Procuradoria Federal é provocada para a análise quanto à 

regularidade jurídica dos trâmites e documentos juntados para o desfazimento dos bens 

inservíveis recolhidos pelas unidades da UFRN. Em caso de ocorrência de ressalvas e 

recomendações no parecer expedido, os autos do processo retornam para a comissão para os 

ajustes necessários. Posteriormente, atendidas as observações ou justificada a impossibilidade 

de se acatá-las, o desfazimento é autorizado para seguimento.  

Uma vez recebida a autorização da PROAD, cabe à comissão de desfazimento executar 

as atividades que vão, de fato, possibilitar a transferência física dos bens inservíveis e sua 

exclusão do acervo da instituição. Nessa etapa, os procedimentos podem variar a depender da 

modalidade de desfazimento escolhida. Quando da opção pela venda, dentre outras coisas, 

deve-se proceder com a organização da sessão pública para a realização do leilão, bem como 

da nomeação de leiloeiro designado pela Administração para sua condução. Além disso, é 

necessária a verificação prévia do pagamento em pecúnia para a retirada do lote arrematado. Já 

na doação, são desenvolvidas tarefas como receber formulários de manifestação de interesse, 

definir quais entidades estão aptas para participar do processo e conduzir sorteio em sessão 

aberta para os lotes com mais de um interessado. 

Encerrada a retirada dos lotes das dependências do galpão do patrimônio, a etapa 

seguinte é encaminhar relatório descritivo dos bens alienados para a Divisão de Registro 

Contábil para o seu lançamento de baixa no SIPAC e no Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI). Por fim, o processo é considerado concluído e, 

portanto, arquivado.  

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Essa subseção se propôs a coletar e a examinar as percepções da chefe da Divisão de 

Patrimônio e do presidente da comissão de desfazimento acerca do processo de recolhimento e 

alienação de bens inservíveis da UFRN. Os questionamentos seguiram um roteiro 

semiestruturado, conforme os apêndices C e D deste estudo. 
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4.2.1 Chefe da Divisão de Patrimônio 

 

No dia 14 de julho de 2022, mediante agendamento prévio e seguindo o protocolo de 

biossegurança para o COVID-19 estabelecido pela UFRN, ocorreu a entrevista com a senhora 

Adriane Tramontin Santiago, chefe da Divisão de Patrimônio. 

A importância do depoimento da pessoa que está incumbida de liderar a equipe do 

Patrimônio para a análise do processo de desfazimento pode ser percebida ao se verificar que 

dentre as atividades regimentalmente definidas para essa Divisão, estão as de coordenar os 

procedimentos necessários à alienação e a de gerenciar o recolhimento de bens móveis no 

âmbito da instituição. Dessa forma, o conteúdo extraído da entrevista se apresenta propício para 

a identificação de pontos de gargalos e oportunidades de melhorias do processo estudado. 

Nesse sentido, inicialmente, para conhecer melhor a entrevistada, foi solicitado que a 

mesma apresentasse um pouco da sua trajetória profissional no âmbito do serviço público. 

Assim, tomou-se conhecimento que Adriane ingressou no serviço público no ano de 1997 pela 

Fundação Oswaldo Cruz, onde foi responsável pelo setor de planejamento, além de ter exercido 

a função de presidente de licitação. Transferida para a UFRN em 2009, ela desempenhou as 

funções de pregoeira e chefe do setor de importação, tendo assumido a responsabilidade pelo 

Patrimônio da universidade em 2016. Logo, fica claro a vasta experiência que a entrevistada 

possui e a relevância que as suas falas possuem.  

Quando questionada acerca das etapas que compõem o processo de desfazimento de 

bens, a entrevistada as resumem da seguinte forma: 

 

“A unidade verifica o bem que é inservível para ela, faz o laudo de avaliação e, em 

seguida, a guia de recolhimento. Depois, abre um chamado patrimonial e marca com 

a gente um horário, conforme a nossa disponibilidade. E então traz o material. 

Internamente, a gente verifica esse laudo e a guia, então recebe o material. Depois, dá 

o aceite no sistema SIPAC dos bens que realmente vieram” 

 

A partir dessa descrição, é possível constatar que o fluxo apresentado na figura 9 - na 

seção anterior, representa corretamente os procedimentos a serem executados pelos envolvidos 

que desejam se desfazer de materiais classificados como inservíveis no âmbito da UFRN. 

Em relação a essa sistemática, a senhora Adriane é enfática ao afirmar que um dos 

gargalos é a etapa de emissão de laudos de avaliação pelas unidades detentoras dos bens, visto 

que não ocorre de uma maneira precisa, ou em suas palavras: “apenas para cumprir a legislação 

vigente”. Ela pondera que essa situação advém de uma cultura institucional de que “bens velhos, 

bens sucatas não servem para nada e ninguém liga para isso”, assim os laudos são produzidos 
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com o único intuito de se livrar do “problema” e não de permitir um reaproveitamento de suas 

peças ainda em bom estado. 

Como alternativa de solução para esse problema, foi considerada positiva a proposição 

de constituição de uma comissão formada por especialista em diferentes grupos de materiais, 

de modo a trazer mais assertividade para os laudos. Para a entrevistada, antes do envio físico 

dos bens, o laudo produzido pelas unidades, contendo fotos e a justificativa para descarte, 

deveria ser objeto de análise por essa comissão, cabendo a equipe da Divisão de Patrimônio 

apenas proceder com o recebimento dos bens, visto a falta de conhecimento técnico para 

deliberar acerca do conteúdo das avaliações realizadas. 

Dando prosseguimento, a chefe do Patrimônio foi interpelada sobre a forma como os 

bens recolhidos são guardados e em que condições de infraestrutura. Nesse ponto, a etapa de 

armazenagem foi classificada como “um trabalho ainda em construção, melhor que em um 

passado recente, mas que ainda carece de estrutura física adequada para acondicionar os 

materiais”. Isto é, existe a necessidade de investimentos na aquisição de racks, porta pallets, 

armários, dentre outros. De forma complementar, a entrevistada faz ainda um alerta para as 

condições de segurança do depósito, uma vez que o portão principal “está quase caindo” e 

chama a atenção para a questão de conservação dos itens, devido à existência de goteiras e à 

circulação de animais, como gatos e ratos, no local. 

Já no tocante à temática do reaproveitamento de materiais, buscou-se entender como 

ocorre esse procedimento na instituição e também qual é o papel desempenhado pelo 

Patrimônio. A princípio, a senhora Adriane lembra que o espaço atual reservado para 

acondicionar os bens inservíveis foi construído para receber itens sem condições de 

reutilização, dado que aqueles que se apresentam em bom estado deveriam ser divulgados para 

o uso por outras unidades. Acerca disso, mais uma vez a cultura organizacional é mencionada: 

 

“Existem grupos dentro da UFRN que sabem que nós temos bens em boas condições. 

Esse pessoal vem aqui e pega. (...) A divulgação é feita por ofício circular, mas as 

pessoas não veem, a não ser os que já conhecem. É falta de cultura mesmo do pessoal 

vir aqui e fazer esse tipo de procura”. 

 

Diante dessa afirmação, foi perguntado se a divulgação apenas por meio de ofício seria 

o método mais eficiente de anúncio desses bens. Como resposta, a entrevistada reconhece que 

não, mas explica que sua equipe não possui um quantitativo suficiente de pessoas para viabilizar 

a publicação de anúncios com fotos no sistema eletrônico da universidade, nem mesmo a 
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capacidade de diferenciar, por exemplo, um nobreak bom de um ruim para então promover a 

sua comunicação para os demais setores. 

Frente a esse potencial de reaproveitamento de bens não explorados pela UFRN, a chefe 

do patrimônio ressalta a importância de se incentivar a prática de manutenção corretiva dos 

materiais, ao invés do recolhimento direto para a alienação. Nesse sentido, ela julga relevante 

que exista uma padronização das compras, como forma de possibilitar a aquisição de peças para 

conserto e, como sugestão, cita a necessidade de construção de uma oficina no interior das 

dependências do seu setor, com equipamentos adequados e pessoas capacitadas para a 

realização de pequenos reparos em móveis e equipamentos eletrônicos.  

Atualmente, segundo ela, as atividades ligadas à recuperação de bens não são uma 

política institucional, mas sim uma iniciativa pessoal da direção atual, diante de uma 

consciência com os recursos públicos: 

 

“Fazemos algumas coisas sim, muito ligado à vontade do armazenista, no querer da 

gente, pois nem temos ferramentas, nem temos treinamento para isso. (...). É mais boa 

vontade. É a gente da direção, junto com os armazenistas, que tem essa iniciativa. Eu 

não sei se saindo essa direção, eu não sei como isso vai ficar”. 

 

Como forma de mudar essa situação, questionou-se sobre quais os impactos que a 

criação de um centro de reparos e reuso traria para o processo de desfazimento de bens na 

UFRN. Para Adriane, a inauguração de um local como esse seria uma oportunidade para 

fomentar a mudança de cultura da instituição em relação aos bens inservíveis, pois possibilitaria 

o desenvolvimento de atividades, de cunho mais sustentável, ligadas à pesquisa e ao ensino, 

com o envolvimento de alunos, de docentes e de servidores ao longo da sua cadeia. Em paralelo 

a isso, a aplicação desses conhecimentos teria como retorno a economia de gastos com a compra 

de novos materiais para a universidade. 

 Logo, diante da entrevista realizada com Adriane Tramontin, é possível identificar três 

aspectos principais que estão impactando negativamente na proposta de prolongar o uso e 

reduzir o acúmulo de materiais descartados pelos setores, são eles: a elaboração de laudos de 

avaliação vagos, a cultura institucional de descarte e a ausência de uma política de manutenção 

para os bens. 

No primeiro deles, a tarefa de analisar os bens, mais que uma exigência legal, tem o 

papel de apontar, da forma mais exata possível, quais partes daquele material tem potencial para 

ser utilizado em outros. No segundo, é fundamental que as pessoas tenham a consciência que 

cada bem adquirido pela universidade é fruto da aplicação de verbas públicas e que o seu uso 
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indiscriminado, além de impactos financeiros para a UFRN, enseja impactos negativos para o 

meio ambiente que as cercam. Por fim, a percepção da essencialidade de iniciativas voltadas 

para reduzir a possibilidade de deterioração dos equipamentos – manutenção preventiva, bem 

como as direcionadas para restaurar as condições de uso – manutenção corretiva, sendo 

alternativas mais econômicas e sustentáveis em relação à aquisição de novos.  

 

4.2.2 Presidente da comissão de desfazimento de bens móveis 

 

A entrevista com Hortevan Marrocos Frutuoso - responsável pela comissão de 

classificação, avaliação e desfazimento de bens móveis inservíveis da UFRN, foi realizada no 

dia 14 de julho de 2022, no turno vespertino, igualmente respeitando o protocolo de 

biossegurança contra o COVID -19 e com o auxílio do recurso de gravação de voz, mediante 

autorização prévia do entrevistado. 

Nomeado atualmente por meio da portaria de comissão n° 4/2022 - PROAD, de 27 de 

abril de 2022, o entrevistado tem participado dessa comissão enquanto membro desde 2015, 

sendo indicado como presidente nos últimos três ciclos de alienação de materiais permanentes. 

Além disso, ele é servidor efetivo da instituição como assistente em administração, com início 

no ano de 2014, tempo no qual já ocupou o cargo de chefe do setor de pós-compras. Assim, 

diante de sua experiência profissional, é possível afirmar que essa entrevista tem potencial para 

contribuir com o alcance do escopo deste estudo. 

Dito isso, inicialmente, buscou-se esclarecer qual é o papel desempenhado pela 

comissão na dinâmica de desfazimento de bens inservíveis na UFRN, bem como a sua 

composição atual. Segundo ele, a comissão atua no sentido de analisar a modalidade correta de 

descarte do material que a universidade não mais utiliza, observando-se as diretrizes legais que 

regulam esse processo, a depender da classificação adotada para o material: ocioso, recuperável, 

antieconômico ou irrecuperável. No que tange a formação, foi informado que o grupo conta ao 

todo com três membros nomeados, todos servidores lotados na Divisão de Patrimônio. 

 Em relação a essa situação, foi questionado ao senhor Hortevan acerca dos efeitos dessa 

prática de falta de segregação de funções entre as equipes de trabalho da comissão e do 

Patrimônio, visto que são integradas pelas mesmas pessoas. Nesse sentido, para ele: 

 

“Não é algo muito interessante, mas do ponto de vista da lei não chega a ser errado, 

apesar de não ser adequado. De imediato, como aspecto negativo, a pessoa que está 

recebendo o material, que está conferindo junto a unidade que está fazendo a entrega, 

é a mesma que futuramente vai preparar um relatório para seu desfazimento. Fica um 

pouco esquisito, pois é como se eu fosse fiscalizar algo que eu mesmo estou fazendo”.  
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 Assim, ante o exposto, fica claro que o princípio básico do controle interno 

administrativo que separa por servidores distintos as funções não é respeitado, pois o mesmo 

grupo de indivíduos acumula a execução de todas as atividades ligadas ao desfazimento, desde 

o recebimento dos bens recolhidos e a sua classificação, até a sua destinação final. Diante desse 

quadro, impede-se que os atos praticados no transcorrer do processo sejam verificados por 

servidor distinto daquele que o realizou, impactando negativamente na vigilância contínua e no 

combate aos possíveis desvios comportamentais e favorecimentos ilícitos. 

 Entrando na temática do reaproveitamento dos materiais recolhidos, o entrevistado foi 

indagado se a universidade explora e se beneficia de todo o seu potencial de reutilização. Como 

resposta, ele foi taxativo ao se manifestar no sentido contrário ao afirmar que durante o processo 

de avaliação dos bens recebidos, é possível observar a viabilidade da retirada de peças de 

cadeiras e computadores, por exemplo, para o conserto de outros, contudo, Hortevan reforça 

que essa prática é muito pouco realizada e de uma maneira informal pelos funcionários do setor 

de Patrimônio, diante da inexistência de uma unidade na instituição responsável por isso.  

 Ainda inserido nesse tópico, o senhor Hortevan diz que “existem bens que chegam aqui 

que já passaram por alguém que mexeu, às vezes, alguém da própria unidade, mas na verdade 

a gente não tem esse controle, a gente não sabe quem mexeu no equipamento, porque aquela 

peça foi retirada, para onde ela foi colocada”. Nesse sentido, a falta de procedimentos de 

controle patrimonial mais eficazes pode ser apontada como um elemento que dificulta a 

recuperação dos bens para reuso, visto que, não raro, os materiais são devolvidos para alienação 

sem seus principais componentes internos, como a placa de memória RAM de computadores e 

a unidade condensadora de ares-condicionados. 

Outro importante elemento abordado durante o encontro foi a efetividade dos laudos de 

avaliação produzidos tanto pela comissão de desfazimento como pelas unidades detentoras dos 

bens. Quanto a isso, o entrevistado se mostrou preocupado ao relatar que os profissionais 

responsáveis por receber e classificar os materiais são servidores com cargos administrativos 

que não possuem formação específica para lidar com a diversidade de itens recolhidos ao longo 

do processo, o que inviabiliza uma correta avaliação acerca das suas reais condições de 

conservação e, posteriormente, destinação correta. De modo semelhante, ele acredita que:  

 

“Muitas vezes, as unidades que estão mandando bens para recolhimento não sabem 

nem o que é aquele bem direito. Então, diz, por exemplo, que ele é um bem ocioso 

quando na realidade não está funcionando. Às vezes, fala que não vale a pena o 

conserto, quando na realidade sequer foi feita uma pesquisa para saber se poderia 

realmente ser consertado aquele bem. Muitas vezes a unidade não tem alguém lá com 
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conhecimento um pouco mais técnico sobre o bem para poder enviar para o 

recolhimento. Logo, a gente não costuma seguir muito esses laudos não” 

 

Como alternativa à configuração atual de elaboração dos laudos concentrada na 

comissão de desfazimento e nas unidades, foi proposto a formação de múltiplas comissões 

locais intersetoriais, composta por servidores com conhecimentos específicos e segmentada por 

grupo de material. Assim, o senhor Hortevan considera que as avaliações serão realizadas com 

critérios mais técnicos e condizentes com a realidade, de modo que se possa fazer o 

encaminhamento do bem com mais assertividade, isto é, a opção pela retirada de peças, pelo 

conserto ou mesmo pela venda, por exemplo.   

Um outro ponto debatido na entrevista e que também requer atenção e cuidado por parte 

da administração superior, é a condição de infraestrutura disponível para armazenagem dos 

materiais recolhidos. Para Hortevan, apesar de haver câmeras, o local não passa a sensação de 

segurança, principalmente, pelo estado que se encontra o portão do galpão: com o trilho 

quebrado, as grades enferrujadas e uma tranca de cadeado improvisada. Além disso, ele aponta 

a existência de aberturas laterais na cobertura do imóvel que permitem a entrada de água da 

chuva. Essa situação é especialmente inquietante quando se verifica que os equipamentos 

eletrônicos não são acondicionados em pallets, mas sim diretamente em contato com o solo. 

Logo, fica perceptível que a forma como os bens estão sendo guardados não favorecem o seu 

reaproveitamento pela instituição. 

A partir desse contexto traçado, procurou-se entender como essa comissão atua, ao 

longo do processo de desfazimento, para que ocorra o máximo reaproveitamento de bens. Dessa 

forma, o entrevistado informou que existe uma orientação para que, após a recepção dos 

equipamentos no galpão no Patrimônio, eles sejam separados por grupo de material e por 

condição de conservação, de modo que os que apresentam melhor estado possam ser 

reutilizados. Contudo, Hortevan reconhece que os equipamentos não são testados no local – o 

que dificulta a sua correta divisão, e nem mesmo são divulgados internamente pelo sistema 

eletrônico da universidade. Ou seja, fica a cargo de cada unidade a atribuição de sondar a 

existência de determinado item no galpão e avaliar a sua real condição de reuso. 

 Por outro lado, quando encerrado o período de recolhimento e alcançada a etapa de 

transferência do direito de propriedade dos bens inservíveis, foi questionado ao presidente da 

comissão quais são os critérios adotados para a tomada de decisão acerca da modalidade de 

alienação a ser seguida pela UFRN. Em relação a isso, foi respondido que os itens que não 

foram objeto de reutilização interna são agrupados em lotes e, então, realizada uma análise do 

seu valor econômico agregado, e a partir disso é tomada a decisão: 



86 

 
“Quando o valor dos bens é alto e a gente ver que existe uma possibilidade de procura 

desses materiais, geralmente se opta por fazer uma alienação por venda, pois é uma 

receita que vai entrar nos cofres da instituição. Mas, quando esse valor é pequeno, o 

processo de doação é o mais interessante. No geral, essa decisão final é tomada pela 

PROAD juntamente com a Diretoria de Logística”. 

 

Por fim, foi abordada a possibilidade de criação de um centro de reparos e reuso na 

UFRN, enquanto caminho para o aprimoramento da gestão dos bens classificados como 

inservíveis. Para tanto, apesar dos custos envolvidos com a contratação de pessoal e aquisição 

de ferramentas, a ideia foi qualificada como “algo que se merece tentar”, principalmente para 

os bens de informática, devido à sua facilidade de troca de peças, e para o grupo de cadeiras, 

em razão do grande volume de unidades quebradas que são recolhidas e que podem servir de 

insumos para a recuperação de outras. Para Hortevan, a construção de um centro com essa 

finalidade tem o potencial de se transformar em uma área de triagem para recepção e melhor 

avaliação dos equipamentos recolhidos, de modo a se compor um estoque com peças para reuso.  

 Diante do conteúdo exposto pelo senhor Hortevan Marrocos nesta entrevista, são 

percebidas práticas institucionais que não favorecem a sustentabilidade no tocante à 

administração dos seus bens inservíveis. Em especial, são citados: a composição do grupo da 

comissão, os critérios empregados na definição da forma de desfazimento e a cultura da 

organização frente ao descarte dos bens.  

Em um primeiro momento, a nomeação exclusiva de servidores do patrimônio para a 

comissão de desfazimento, além de não respeitar o princípio da segregação de funções, 

contribui para preservar e agravar a precariedade dos laudos emitidos pelas unidades, visto que 

esses membros também não possuem conhecimento técnico para uma correta avaliação dos 

materiais. Em um segundo momento, a sobreposição de interesses financeiros ao da 

coletividade, quando da opção pela alienação dos bens por meio da operação de venda, 

transparece uma face questionável da universidade que ignora o valor social desses itens, 

enquanto indutor de trabalho, renda e cidadania para as famílias que poderiam ser beneficiadas 

pela doação. Por último, a cultura organizacional voltada para o não reuso dos bens, situação 

essa demonstrada em hábitos como: a não divulgação dos bens ociosos, a não retirada de peças 

em bom estado e as condições de armazenamento disponíveis, o que denotam uma falta de 

consciência sustentável. 
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4.3 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

O questionário aplicado junto aos secretários dos departamentos ficou disponível para 

respostas entre os dias 18 e 31 de julho de 2022. Para tanto, foi identificada a existência de 64 

unidades acadêmicas, distribuídas em sete Centros Acadêmicos com sede na cidade do Natal. 

Desse quantitativo, o presente instrumento de coleta de dados foi respondido por 44 pessoas, o 

que representa uma taxa de 68,75% dentro do universo total da amostra. 

 

a) Caracterização do perfil da amostra 

 

Um primeiro aspecto a ser destacado, conforme apresentado no Gráfico 1, é a 

participação de, ao menos, 50% dos departamentos que integram cada Centro Acadêmico no 

estudo desenvolvido. Nesse sentido, o Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) foi onde a 

pesquisa encontrou maior adesão dos secretários, com um indicador de 75% de resposta. Assim, 

diante desse cenário, é possível afirmar que as informações extraídas desse grupo têm potencial 

para representar a realidade também experimentada por outras unidades organizacionais da 

UFRN, no tocante às experiências sobre gestão patrimonial e desfazimento e reuso de bens. 

 

Gráfico 1 - Departamentos participantes por Centro 

 

                   Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Dito isso, inicialmente, buscou-se caracterizar o perfil da amostra que respondeu ao 

questionário disponibilizado. Assim, considerando que o exercício do cargo de secretariado é 

uma função gratificada de livre nomeação e exoneração por meio de ato oficial pela 
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administração, foi questionado aos secretários qual o cargo efetivo que ocupam na universidade. 

Entre os 44 respondentes, 84,1% afirmaram que foram nomeados para o cargo de assistente em 

administração, enquanto 15,9 % citaram outros, como auxiliar em administração e técnico de 

tecnologia da informação. Essa predominância observada pode explicada pelo próprio 

quantitativo de vagas ofertadas para esse cargo na instituição – 772 vagas1, e pela descrição de 

suas atividades, dentre outras, relacionadas a dar suporte administrativo e técnico nas áreas de 

materiais, patrimônio e logística. O Gráfico 2 ilustra o resultado obtido. 

 

Gráfico 2 - Cargo ocupado 

 

                                Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Uma outra dimensão estudada foi o tempo de experiência que os respondentes possuem 

na UFRN. Em termos de tempo de serviço como servidor da universidade, 88,63% dos 

indivíduos informaram possuir, pelo menos, três anos desde o ingresso. Como consequência, 

percebe-se que a maioria já concluiu com êxito o processo de estágio probatório, no qual são 

avaliados itens como produtividade, assiduidade, disciplina e responsabilidade. Logo, atesta-se 

a capacidade laborativa desses servidores para o serviço público. Os dados estão presentes no 

Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Quadro de referência dos servidores técnico-

administrativos (QRSTA). 2022. Disponível em: l1nq.com/OrKyr. Acesso em: 04 ago. 2022. 
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Gráfico 3 - Tempo de serviço 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Em relação ao tempo que desempenham suas atividades na lotação atual, apenas nove 

servidores, ou 20,46% do total, mencionaram trabalhar há menos de três anos em seus 

departamentos. Por outro lado, 34,09% dos respondentes já estão há mais de 10 anos em seus 

locais de trabalho. Por sua vez, quando questionados acerca do período que estão atuando como 

secretários, somente 11,36% informaram estar há menos de um ano ocupando essa função, 

enquanto 54,55% estão, no mínimo, há cinco anos. Dessa forma, diante da longa permanência 

observada dos servidores, é factível considerar a presença dos benefícios desse fenômeno para 

os processos internos, tais como: maior fluidez às tomadas de decisão e produtividade; redução 

de desperdícios de tempo e custos com treinamento; e a manutenção do capital intelectual.   

Por fim, mediante os dados analisados até aqui, depreende-se que os departamentos, em 

sua maioria, possuem servidores exercendo a função de secretariado que gozam de ampla 

experiência acerca das rotinas administrativas internas da universidade. Nesse contexto, esse 

fato permite validar a pertinência das informações fornecidas através deste questionário para o 

escopo da pesquisa, em especial a realização do diagnóstico institucional. 

 

b) Experiência com gestão patrimonial 

 

O segundo bloco de perguntas do questionário utilizado nessa pesquisa versa sobre a 

vivência dos secretários em relação à temática da gestão patrimonial dos bens que estão sob sua 

administração nos departamentos acadêmicos. Os resultados alcançados estão dispostos na 

Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 - Experiência com gestão patrimonial 

Bloco 2: experiência com gestão 

patrimonial 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

6. As informações disponibilizadas pela 

Divisão de Patrimônio são suficientes e 

claras para que eu realize a administração 

dos bens do meu departamento. 

6,82% 22,73% 15,91% 43,18% 11,36% 

7. Em meu departamento existe a figura do 

“agente patrimonial” claramente 

designada. 

13,64% 15,91% 11,36% 15,91% 43,18% 

8. Eu me sinto apto a realizar todas as 

atividades relacionadas à gestão 

patrimonial do meu departamento. 

6,82% 4,55% 20,45% 47,73% 20,45% 

9. Eu gostaria de participar de atividades 

de capacitação relacionadas à gestão dos 

bens do meu departamento. 

0,00% 4,55% 4,55% 22,73% 68,18% 

10. Em meu departamento existe um plano 

de manutenção preventiva/planejada para 

os bens permanentes. 

68,18% 15,91% 4,55% 11,36% 0,00% 

11. Eu sinto dificuldades em conseguir 

serviços de conserto, de manutenção, de 

restauração ou de revisão para os bens 

permanentes do meu departamento. 

0,00% 6,82% 4,55% 15,91% 72,73% 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Conforme previsto no regimento interno da UFRN, compete à Divisão de Patrimônio, 

gerenciar a distribuição, a movimentação e o recolhimento de bens móveis no âmbito da 

universidade, assim como coordenar os procedimentos necessários à sua alienação. A partir 

disso, buscou-se entender se as informações disponibilizadas pelo Patrimônio estão sendo 

ofertadas de maneira clara e suficiente para as demais unidades, de forma a contribuir com a 

gestão dos materiais. Como resposta, apenas 29,55% dos respondentes demonstraram algum 

nível de discordância em relação à efetividade das instruções apresentadas por essa Divisão. 

Em contrapartida, quase 55% dos servidores concordam que as instruções estão sendo 

articuladas e divulgadas de maneira satisfatória. Logo, percebe-se que o Patrimônio tem 

cumprido o seu papel de organizar e controlar o acervo da universidade junto àqueles que detém 

a posse e o uso efetivo dos materiais, ao oferecer orientações diretas para a sua administração. 

Um outro ponto indagado foi acerca da existência da figura do “agente patrimonial” no 

contexto de trabalho dos departamentos. Segundo o Manual de Gestão Patrimonial da UFRN, 

esse agente tem como função central atuar como elo entre a sua unidade e a Diretoria de 

logística, exercendo atividades ligadas à organização da gestão patrimonial. Para 59,09% dos 

servidores que responderam, existe algum nível de consentimento que essa função está 

claramente designada em seu contexto laboral. Em oposição, 29,55% discordaram, total ou 
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parcialmente, desta afirmação. Assim, constata-se na maioria das unidades pesquisadas, a 

existência, ao menos no campo teórico-formal, desse importante componente para a otimização 

do gerenciamento do acervo da universidade. 

Por sua vez, quando questionados sobre se consideravam estar aptos a desenvolver todas 

as tarefas relacionadas à gestão dos bens em seus departamentos, 68,18% dos secretários 

mencionaram concordar, total ou parcialmente, com essa proposição. Em sentido contrário, 

menos de 12% expressaram algum nível de oposição a essa capacidade e 20,45% um estado 

neutro. Assim, frente a esses dados, é aceitável considerar que o fato dos servidores possuírem 

uma larga experiência em suas unidades, juntamente com as diretrizes dadas pela Divisão de 

Patrimônio, têm propiciado um sentimento positivo de competência por parte dos secretários 

no que tange à gestão patrimonial. 

Contudo, apesar desses números favoráveis, é preciso ponderar também o desejo de 

participar de atividades de capacitação relacionadas à administração de bens expresso por 9 em 

cada 10 respondentes da pesquisa. Se por um lado esse resultado reflete a vontade dos 

servidores de expandir e aperfeiçoar suas habilidades e capacidade de resposta diante dos 

desafios que se apresentam quando da imposição por controles rígidos dos bens públicos, por 

outro denota a carência do programa de aperfeiçoamento funcional da universidade nessa 

importante temática. Logo, apresenta-se aqui um ponto de melhoria a ser abordado. 

Uma outra questão que carece de atenção por parte da instituição é a sua política de 

manutenção de equipamentos. Segundo os dados obtidos, 68,18% dos respondentes discordam 

totalmente que exista um plano de manutenção preventiva para os bens em seus departamentos, 

ao passo que somente 11,36% manifestaram uma concordância parcial em relação a isso. Já no 

que diz respeito à prática de manutenções corretivas, a situação é tão crítica quanto a anterior. 

Para 88,64% dos secretários, é difícil conseguir serviços de conserto ou revisão para os 

equipamentos que estão sob sua guarda, enquanto apenas 6,82% discordaram parcialmente 

dessa dificuldade encontrada para adquirir esse tipo de atendimento.  

É importante lembrar que esses dados apresentados corroboram com os discursos das 

entrevistas realizadas com os responsáveis pela Divisão de Patrimônio e pela comissão de 

desfazimento de bens da UFRN. Nessas oportunidades, eles alertaram para a precariedade com 

que as manutenções eram realizadas na instituição. Dessa forma, fica evidente a inexistência de 

projetos voltados tanto para evitar o desgaste prematuro dos bens, como para colocá-los 

novamente em condições de uso para a comunidade universitária e, como consequência, tem-

se o reforço à alarmante cultura do descarte e do desperdício dos materiais. 
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c) Experiência com o processo de recolhimento 

 

A terceira temática objeto de análise desse questionário foi a experiência dos servidores 

dos departamentos acadêmicos com o processo de recolhimento de bens considerados 

inservíveis, buscando-se captar a ocorrência de práticas sustentáveis que propiciem o reuso 

desses equipamentos. Os dados estão na Tabela 2 abaixo.   

 

Tabela 2 - Experiência com processo de recolhimento 

Bloco 3: experiência com o processo de 

recolhimento 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

12. Eu participo ativamente do processo de 

recolhimento de bens inservíveis do meu 

departamento. 

4,55% 6,82% 0,00% 31,82% 56,82% 

13. Todos os bens do meu departamento 

passam por uma avaliação técnica/objetiva 

antes do seu recolhimento para alienação. 

4,55% 6,82% 15,91% 40,91% 31,82% 

14. Eu me sinto totalmente apto para 

realizar a classificação das condições dos 

bens conforme o art. 3º do Decreto nº 

9.373/2018 (ex., ocioso, recuperável, etc.). 

6,82% 20,45% 20,45% 40,91% 11,36% 

15. A existência de uma comissão com 

especialistas para avaliar as condições dos 

bens contribuiria para uma classificação 

mais precisa e para sua melhor destinação. 

4,55% 4,55% 6,82% 22,73% 61,36% 

16. Os bens inservíveis são armazenados 

em um local apropriado/seguro enquanto 

não são enviados para a divisão de 

patrimônio. 

15,91% 25,00% 6,82% 31,82% 20,45% 

17. Já enviei para o recolhimento bens que 

ainda poderiam ser utilizados pelo meu 

departamento mediante pequenos serviços 

de manutenção. 

20,45% 6,82% 11,36% 34,09% 27,27% 

18. Em meu departamento, costumamos 

retirar peças dos equipamentos/móveis 

quebrados para consertar outros antes do 

recolhimento. 

27,27% 6,82% 22,73% 31,82% 11,36% 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Inicialmente, é importante esclarecer que o responsável pelo acervo patrimonial do 

departamento é o titular da unidade, isto é, o servidor investido de função de chefia, sendo 

confiável a ele o dever legal de zelar pela sua conservação e utilização. Contudo, na prática, o 

que se observa é a delegação dessa atribuição aos indivíduos que exercem o papel de 

secretariado. A partir disso, foi questionado aos secretários acerca da sua participação no envio 

de bens inservíveis para o depósito do Patrimônio, de modo a garantir o emprego e validade 

das informações fornecidas. Como resultado, 88,64% dos respondentes concordaram, total ou 

parcialmente, com a afirmação que se envolvem ativamente no processo de recolhimento em 
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suas unidades, em oposição, apenas 11,36% discordaram, em alguma medida, dessa 

participação. Logo, fica demonstrada a pertinência da análise dos dados desta seção. 

 Já entre os procedimentos que antecedem a entrega física dos bens no depósito de bens 

inservíveis, está a emissão de laudo sobre a condição dos equipamentos pelas unidades. Em 

relação a isso, conforme previsto no ofício circular nº 150/2020/DLOG/PROAD, a elaboração 

desse tipo de documento passou a ser obrigatória para o recolhimento de alguns itens, como os 

do grupo de material de processamento de dados (e.g. desktops e monitores). Como 

consequência dessa normativa, 72,73% dos respondentes afirmaram concordar, total ou 

parcialmente, que os seus bens, antes do recolhimento, passam por uma avaliação técnica para 

justificar o respectivo descarte. Esse resultado, aparentemente positivo, contudo, esconde um 

delicado problema: a qualidade dos laudos, como será analisado a seguir.  

 O Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, determina em seu art. 3º que para ser 

considerado inservível, o bem deve ser classificado como: ocioso, recuperável, antieconômico 

ou irrecuperável. Para tanto, é fundamental que se conheça as reais condições que se encontram 

os materiais. Todavia, somente cerca da metade (52,27%) dos secretários que responderam ao 

questionário se sentem totalmente aptos para proceder com esse tipo de avaliação, enquanto 

47,73% dos servidores assumiram uma posição de discordância ou neutra frente a essa tarefa. 

Assim, diante dessa inaptidão para emissão de parecer técnico de parcela significativa dos 

respondentes, a promoção de ações de reuso, conserto, doação ou mesmo de reaproveitamento 

de peças dos bens ficam prejudicadas, o que compromete a sustentabilidade do processo.   

 No que tange à condição de baixa qualidade dos laudos produzidos diretamente pelos 

departamentos, essa situação fica ainda mais evidente quando se observa que para 84,09% dos 

secretários, a existência de uma comissão formada por especialista para analisar o estado dos 

materiais seria importante para classificações mais precisas e para a melhor destinação dos bens. 

Em oposição, apenas 9,09% dos respondentes mostraram algum grau de discordância a essa 

ideia. Dessa forma, esse resultado reflete a necessidade iminente de qualificar os indivíduos 

responsáveis pela emissão desses pareceres ou ainda normatizar a constituição de grupos de 

trabalho formados por profissionais com conhecimento em diferentes materiais para tal fim, de 

modo a permitir uma correta avaliação e o máximo reaproveitamento dos bens.  

 Um outro ponto explorado pelo questionário foram as condições de armazenamento dos 

bens inservíveis durante o período que antecede o seu envio físico para o patrimônio. Para cada 

10 respondentes, cerca de cinco (52,27%) concordaram com a proposição que os seus 

departamentos possuem um local apropriado e seguro para a guarda dos equipamentos, ao 

mesmo tempo que outros quatro (40,91%) discordaram total ou parcialmente disso.  
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Nessa perspectiva, é fundamental que exista a consciência que esses materiais, em sua 

maioria, são passíveis de reaproveitamento de variadas formas e, assim, devem ter sua 

integridade física preservada a partir de uma correta estocagem, livre da ação de agentes 

biológicos (e.g. cupim e fungo) e naturais (e.g. vento e chuva). Além disso, quando feita de 

uma forma inadequada, há o risco de impactos negativos que vão além dos danos ambientais, 

como a proliferação de doenças devido à contaminação do solo por metais pesados que 

compõem computadores e monitores, por exemplo. Dessa forma, se mostra premente a 

realização de atividades de orientação e fiscalização para a minimização desse quadro.  

 Por fim, diante dos dados já analisados, é possível constatar ainda as 

consequências negativas desse cenário para a execução de práticas sustentáveis durante o 

processo de desfazimento de bens da UFRN. Nesse sentido, 61,36% dos secretários que 

responderam ao questionário admitiram que já se desfizeram de bens que ainda reuniam boas 

condições de uso, em virtude da dificuldade encontrada na instituição para a realização de 

pequenos reparos. Ainda dentro dessa mesma linha de pensamento, menos da metade (43,18%) 

dos servidores relatam ter conhecimento em seus departamentos da prática de retirar peças de 

equipamentos eletrônicos ou de móveis para serem utilizadas como insumos em eventuais 

serviços de manutenção. Logo, fica claro que o fomento à sustentabilidade desse processo passa 

por uma ampla revisão das atividades que o cercam, sendo necessário que todas as dimensões 

da universidade se articulem e trabalhem em cooperação para que ocorra essa transformação. 

 

d) Experiência com o reaproveitamento de bens 

 

Finalmente, o quarto bloco de perguntas desse presente instrumento de pesquisa buscou 

investigar aspectos da dinâmica de reutilização de itens classificados como inservíveis, 

considerando a importância de se reduzir o consumo de bens e, consequentemente, a geração 

de resíduos. Os resultados estão apresentados na Tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3 - Experiência com reaproveitamento de bens 

Bloco 4: experiência com o 

reaproveitamento bens 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

19. Realizo ampla divulgação dos bens 

em disponibilidade em meu 

departamento para reuso por outras 

unidades antes do envio para alienação. 

40,91% 11,36% 11,36% 20,45% 15,91% 

20. Ter acesso a uma lista com fotos dos 

bens disponíveis em bom estado de 

conservação contribuiria para um maior 

0,00% 0,00% 11,36% 20,45% 68,18% 
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reuso desses bens pelo meu 

departamento. 

21. Acredito que exista a consciência do 

aproveitamento máximo dos bens por 

parte de todos os usuários em meu 

departamento. 

6,82% 22,73% 20,45% 29,55% 20,45% 

22. Não considero um problema 

aproveitar bens que já foram utilizados 

por outras unidades em meu 

departamento, desde que estejam em 

bom estado. 

0,00% 0,00% 0,00% 22,73% 77,27% 

23. Acredito que várias partes dos bens 

recolhidos pelo meu departamento 

poderiam ser reaproveitadas em algum 

projeto de ensino, pesquisa ou extensão 

da UFRN. 

11,36% 20,45% 4,55% 52,27% 11,36% 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Um primeiro aspecto abordado dessa dinâmica foi a publicidade ofertada aos bens junto 

aos demais setores da UFRN, sobretudo àqueles que se encontram em perfeitas condições de 

uso, mas que não são mais aproveitados. Em relação a isso, apenas 36,36% dos respondentes 

afirmaram realizar alguma divulgação dos bens em disponibilidade em seus departamentos com 

o objetivo de promover o seu reuso.  Por outro lado, 52,27% discordam, total ou parcialmente, 

que fazem esse tipo de comunicação dos materiais para outras unidades, antes do envio para 

alienação. Como reflexo desses dados apresentados, percebe-se que a plataforma Reuse.ufrn.br 

- sistema voltado à divulgação e repasse de equipamentos ociosos entre os diferentes setores da 

UFRN, é subutilizado pelos usuários em potencial e, assim, o seu objetivo de prolongar o uso 

e reduzir o acúmulo de materiais descartados, não é alcançado.  

Todavia, apesar da ausência de ações, em grande parte dos departamentos, com vista a 

tornar público a disponibilidade de bens em bom estado e sem uso, é interessante constatar que 

quase a totalidade dos respondentes reconhecem que o caminho para o reaproveitamento mais 

eficiente de materiais passa pela sua melhor visibilidade dentro da instituição. Como 

comprovação disso, para 88,64% dos secretários, ter acesso a uma lista contendo imagens dos 

equipamentos à disposição contribuiria para maiores taxas de reuso em suas unidades, enquanto 

nenhum servidor demonstrou qualquer nível de discordância. Logo, fica claro que a plataforma 

Reuse.ufrn.br, embora desenvolvida em 2017, ainda carece de incentivos por parte da alta 

gestão da universidade para a efetiva utilização de suas funcionalidades. 

Por sua vez, foi indagado aos servidores que se propuseram a participar da pesquisa qual 

a sua percepção em relação à consciência ambiental dos seus pares de trabalho, pois ser 

sustentável demanda uma atitude coletiva para colocar em prática ações para preservar os 
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recursos. Nesse caso, 50% dos respondentes concordaram, total ou parcialmente, que existe o 

entendimento da necessidade de potencializar o uso dos bens por parte de todos os indivíduos 

em seu contexto laboral. No sentido contrário, 6,82% diferem integralmente e 22,73% em partes 

dessa compreensão, além disso 20,45% dos servidores assumem uma posição neutra. O fato é 

que essa incerteza quanto à presença da consciência, sugere haver ainda uma lacuna a ser 

preenchida, dentre outras formas, mediante a promoção da educação ambiental, com o intuito 

de promover mudanças de hábitos e comportamentos da comunidade universitária. 

Um outro aspecto também analisado diz respeito ao interesse dos servidores no uso de 

bens fruto de reaproveitamento. Como resultado, para a totalidade dos indivíduos - 77,27% 

concordaram totalmente e 22,73%, parcialmente, não há problema em aproveitar bens que já 

foram utilizados por outras unidades, desde que estejam em bom estado. Dessa forma, esses 

dados denotam a existência de um traço cultural fundamental para a promoção da 

sustentabilidade do processo de desfazimento: a ausência de vaidade, isto é, a não preocupação 

excessiva em utilizar apenas bens novos. E, ao mesmo tempo, reforçam a necessidade da 

disponibilização de serviços internos de manutenção para que os equipamentos tenham sua vida 

útil prolongada em outros setores. 

Dando continuidade, ainda dentro da temática do reaproveitamento, levantou-se 

também a possibilidade de transferência dos materiais inservíveis para aplicação em projetos 

de ensino, pesquisa e extensão da UFRN, como forma de expandir as suas opções de destinação 

e reinserção na instituição. No tocante a essa opção, 63,64% dos secretários estão de acordo, 

total ou parcialmente, que inúmeras peças dos itens recolhidos pelos seus departamentos 

poderiam ser reutilizadas em iniciativas acadêmicas. Contrariamente, 11,36% e 20,45% 

discordam integralmente e em partes, respectivamente, dessa alternativa. Dessa forma, diante 

da diversidade de atividades desenvolvidas na universidade, infere-se a existência de potencial 

para reuso dos equipamentos em múltiplos novos campos, de modo que eles possam ser 

empregados em diversas finalidades e em diferentes contextos. 

Por outro lado, levando em consideração a diminuta utilização do sistema Reuse.ufrn.br 

para divulgação dos bens, foi indagado aos servidores se era do seu conhecimento a existência 

de um galpão na Divisão de Patrimônio com bens em disponibilidade, uma vez que, atualmente, 

a única forma de solicitar o seu reuso é através de uma visita presencial a esse local. Como 

resposta, 77,3% dos secretários afirmaram ter ciência da possibilidade de ir até ao Patrimônio 

para o reaproveitamento de materiais, enquanto apenas 22,7% deles assinalaram a opção “não”. 

Para tanto, atribui-se esses dados positivos à longa vivência institucional dos secretários. As 

informações estão retratadas no Gráfico 4 abaixo. 
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Gráfico 4 - Conhecimento acerca da disponibilidade de bens no Patrimônio 

 

                                       Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

A presença de bens reaproveitados em suas unidades foi igualmente questionada aos 

participantes da pesquisa. Conforme representado a partir do Gráfico 5, pouco menos da metade 

(47,7%) confirmam que seu setor dispõe de materiais fruto de ações de reuso, enquanto, 

inversamente, 25% dos secretários negam tal existência e 27,3% deles não souberam informar. 

Assim, no que diz respeito a esse resultado, ele pode ser creditado ao contexto geral já 

apresentado e analisado da gestão dos bens inservíveis da universidade, marcada por políticas 

de manutenção e iniciativas de divulgação escassas e ineficazes, por exemplo.   

 

Gráfico 5 - Reaproveitamento de bens nos departamentos 

 

                                      Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Considerando ainda as circunstâncias observadas do processo de desfazimento, foi 

solicitado aos secretários que assinalassem quais os dois tipos de equipamentos que guardam 

maior utilidade em seus departamentos, em uma eventual criação de um centro de reparos na 

universidade. Como primeira opção, os de processamentos de dados foram os mais lembrados 

77,3%

22,7%
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patrimônio possui um galpão com bens

disponíveis para reuso?

Sim
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unidades em seu departamento?
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com 28 votos (ou 31,8%). Esse grupo engloba itens como computadores, monitores e 

impressoras. Logo atrás, com 26 votos, 29,5% dos respondentes mencionaram o grupo de 

mobiliário em geral, isto é, cadeiras, mesas, armários, dentre outros. Na terceira posição, 

também de forma representativa, foram citados os equipamentos energéticos (e.g. nobreak) com 

16 menções (18,2%). Diante dessas informações, é possível conhecer os bens mais demandados 

pela instituição e, assim, direcionar, com maior efetividade, esforços e recursos para ações de 

reuso. O Gráfico 6 ilustra a totalidade das respostas. 

 

Gráfico 6 - Grupo de material com maior utilidade para reuso 

 

                          Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Por último, foi aberto um campo livre para que os participantes do estudo pudessem 

relatar suas experiências e percepções acerca do processo de desfazimento. Assim, foram 

selecionados e transcritos alguns comentários, conforme o Quadro 4 abaixo, os quais refletem 

os principais obstáculos que dificultam o progresso sustentável em favor do maior 

reaproveitamento de bens inservíveis. Ou seja, a ausência de atividades de manutenção; a 

divulgação incipiente quando da disponibilidade de materiais; a falta de capacitação dos 

servidores para a produção de laudos de avaliação; bem como, aspectos culturais de 

conscientização da comunidade acadêmica. Finalmente, salienta-se que esses problemas 

mencionados se enquadram em um rol exemplificativo, e não taxativo, das questões a serem 

sanadas e aperfeiçoadas pela UFRN.                   
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Quadro 4 - Comentários acerca do processo de desfazimento 

“Sem dúvidas, a criação de um “Centro de Reparos e Reuso” seria de grande economia para a UFRN, além de 

possibilitar parcerias com escolas técnicas e seria um grande passo para a sustentabilidade”. 

“(...) seria importante a DLOG promover mais cursos, treinamentos e apostilas sobre Gestão de Patrimônio”. 

“(...) criar uma comissão para avaliar e realocar materiais para maximizar o uso é uma solução viável, quando 

a equipe está empenhada na atribuição”. 

“O REUSE me parece um sistema que não é amplamente divulgado. Entrei agora e visualizei 4 cadeiras em 

bom estado. Eu acredito que se vários departamentos soubessem da existência desse sistema, com certeza as 

cadeiras já estariam em uso em algum lugar da UFRN. (Seria importante uma opção de notificação por e-mail 

de novas publicações) ”. 

“Deveria ser primordial uma capacitação para todo e qualquer tipo de servidor da universidade. Só assim, se 

alcançaria essa sustentabilidade e muitos gastos seriam evitados, bem como a falta de equipamentos em diversos 

setores”. 

“Muitos bens são recolhidos por precisar de pequenos reparos, pois não temos como fazê-los aqui na UFRN, 

em razão de não ter pessoal ou empresa contratada para tal serviço”. 

“(...) já utilizei a ferramenta do REUSE para divulgação de itens antes de enviarmos para o recolhimento, itens 

que estavam ociosos. Mas vi ao mesmo tempo que ele é pouco usado pelos departamentos da UFRN. Mas ao 

chegar no depósito me deparei com uma mesa redonda e solicitei a mesma para as nossas atividades por entender 

que ela ainda estava em ótimo estado e atendia as nossas necessidades. Neste caso eu tive que ir por acaso ao 

depósito do DMP e encontrei a mesa. Não encontrei a mesa no REUSE, (...) deveria ter uma ferramenta mais 

agressiva de divulgação dos bens que estão no depósito e ainda podem ser usados por outros usuários, com 

fotos e vídeos”. 

“É muito importante que haja uma política institucional de conscientização do uso e reuso dos bens da UFRN, 

criando um setor específico, equipado e com equipes técnicas capacitadas para realizar esse tipo de consertos e 

reparos. Aqui no CCSA alguns bolsistas fazem pequenos reparos em computadores, mesmo assim, muito 

móveis e equipamentos eletrônicos (computadores, nobreaks, projetores, impressoras, aparelhos de ar-

condicionado e outros) são descartados apenas por falta de manutenção básica, isto é, totalmente contrário a 

política de sustentabilidade e uso consciente dos bens”. 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 
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5 MODELO PROPOSTO 

 

Nesta seção, são apresentadas propostas de mudanças para a otimização do processo de 

desfazimento de bens móveis inservíveis da UFRN, tendo como objetivo o alcance de maiores 

níveis de reaproveitamento desses materiais e, consequentemente, a sua sustentabilidade. Para 

tanto, dividiu-se em duas subseções, sendo a primeira para a proposição de ações e a segunda 

para expor o desenho da situação proposta (To Be). 

 

5.1 AÇÕES SUGERIDAS 

 

Considerando os dados obtidos e analisados, a partir dos instrumentos de pesquisa 

discriminados na seção de metodologia deste estudo, foi elaborado um diagrama de árvore de 

problemas, conforme figura 10 abaixo. A utilização dessa ferramenta permite a visualização da 

estrutura de um problema, isto é, partindo-se de uma questão central, identificar suas causas e 

efeitos, de modo a contribuir com a busca por soluções. Diante disso, essa subseção propõe 

condutas a serem adotadas pela universidade para equalizar os motivos encontrados para o 

pouco reaproveitamento de bens inservíveis e as implicações negativas que dele resultam. 

 

Figura 10 - Árvore de problemas acerca do pouco reaproveitamento de bens 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 
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5.1.1 Realizar cursos de capacitação sobre gestão patrimonial sustentável 

 

A primeira proposição de mudança é referente à oferta de cursos de capacitação sobre 

gestão patrimonial para os servidores da universidade. Conforme identificado na pesquisa, 

existe um desconhecimento por parte destes acerca das normativas e procedimentos internos da 

universidade quanto à administração dos seus bens. Assim, essa medida se faz necessária para 

que sejam alcançados dois diferentes objetivos: sensibilizá-los no tocante aos seus deveres em 

relação ao patrimônio da instituição, bem como de fomentar a sua consciência ambiental. 

Conforme a IN nº 205, de 08 de abril de 1988, todos os ocupantes de cargos públicos 

podem ser chamados à responsabilidade para guarda e uso de qualquer material, bem como pelo 

seu desaparecimento ou danos causados. Dessa forma, é fundamental ter ciência de como agir 

no momento de desempenhar atividades como a recepção de novos bens em seu setor; o 

controle da localização física dos materiais e dos responsáveis pelo seu manuseio; a solicitação 

de serviços de reparos; ou, ainda, a comunicação de roubos e avarias à Divisão de Patrimônio, 

de modo a não incorrer em ilegalidades junto aos órgãos de fiscalização externos e possibilitar 

o controle e a máxima utilização de cada equipamento. 

Por sua vez, no que se refere ao segundo objetivo, a ideia é aproveitar as aulas de 

capacitação como ferramenta de educação ambiental ao abordar, por exemplo, os efeitos para 

o planeta da exploração desenfreada de recursos naturais, com o intuito de modificar hábitos e 

comportamentos dos servidores frente ao reuso de materiais. No tocante a isso, a sua 

importância fica mais clara quando da análise do estudo realizado por Rocha (2022), no qual 

foi observado que nas unidades acadêmicas da UFRN existe uma ausência de compromisso por 

parte de alunos, servidores e docentes na execução de ações voltadas para o desenvolvimento 

sustentável, sendo o desconhecimento referente ao tema uma das suas razões.  

 Nesse sentido, ainda de forma a corroborar com a sua pertinência, a Lei nº 9.795/99 

define a educação ambiental como um direito de todos e um componente essencial e permanente 

da educação nacional, devendo ser entendido como “os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente”. Logo, a promoção desse tipo de 

curso visa estimular a formação de uma consciência crítica e a participação dos indivíduos 

frente à problemática ambiental, transformando-os em agentes de transformação e 

conscientização em seus ambientes de trabalho. 
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5.1.2 Criar comissões locais intersetoriais para elaboração de laudos 

 

A etapa de avaliação das condições de uso dos bens classificados como inservíveis é 

imprescindível para sua correta destinação durante o processo de alienação. Assim, a depender 

da análise, os equipamentos podem ter uma disposição final ambientalmente adequada, ser 

doados, vendidos ou reaproveitados na própria instituição. Na UFRN, conforme o Art. 10 da 

Lei nº 9.373/2018, compete a uma comissão especial - composta por três servidores, emitir 

parecer final acerca da apreciação realizada pelas unidades detentoras dos materiais quando do 

seu descarte. Contudo, foi possível observar alguns problemas no decorrer dessa fase.  

Em um primeiro momento, é passível de discussão a quem compete a responsabilidade 

pela formulação deste relatório de avaliação por parte das unidades, visto que, em sua maioria, 

os responsáveis ocupam o cargo de assistente em administração e, assim, não possuem 

habilitação técnica para tal. Como consequência dessa prática, identificou-se que os laudos 

apresentavam um conteúdo inconclusivo, superficial e que, muitas vezes, não refletia a 

realidade de conservação dos itens. Logo, transformando-se apenas em um documento 

burocrático sem nenhuma contribuição efetiva para o processo de reuso.  

Posteriormente, a inexistência de um modelo de referência padronizado para elaboração 

dos laudos com as informações a serem comunicadas também merece destaque. À vista disso, 

não raro, foi possível verificar justificativas para o descarte como “não liga” e a simples 

transcrição de trechos de normativa, tal qual “bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo 

rendimento seja precário”. Ademais, quando associada a falta de recursos humanos no 

Patrimônio para melhor averiguar os equipamentos recolhidos, essa escassez de dados dificulta 

a atividade de triagem entre os bens em boas condições, dos passíveis de conserto e daqueles 

que devem ser destinados à reciclagem, além de prejudicar a identificação de peças com 

potencial para reaproveitamento.  

Diante do apresentado, como forma de aperfeiçoar as questões supracitadas, apresenta-

se como opção a formação e treinamento de grupos de trabalho locais com o objetivo de 

proceder com a avaliação e classificação dos bens permanentes. A ideia é que esses grupos 

possam ter uma atuação intersetorial e reúna servidores com conhecimentos em múltiplas áreas, 

como de tecnologia da informação, de refrigeração e de laboratórios. Além disso, propõe-se 

também a integração dessas equipes com o campo acadêmico da universidade, de modo que os 

discentes, sobretudo os de engenharia, possam ter um campo fértil para alinhar a teoria obtida 

em sala de aula com a sua prática, a partir do manuseio e teste de diversos equipamentos. Assim, 

espera-se contribuir com a maior padronização e qualidade dos laudos elaborados. 
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5.1.3 Regulamentar a retirada de peças de equipamentos na universidade 

 

Uma outra questão prejudicial ao reuso dos equipamentos classificados como 

inservíveis na UFRN é a ação corriqueira de suprimir parte de seus componentes antes do 

recolhimento para a Divisão de Patrimônio. Atualmente, essa prática é normatizada por 

disposições internas incipientes e pouco efetivas, o que favorece o desvio de peças para destinos 

incertos e até mesmo a ocorrência de crimes contra o patrimônio da administração pública, além 

de inviabilizar iniciativas de manutenção e reaproveitamento de outros bens.  

Nesse sentido, o que pôde ser observado na prática, durante a coleta de dados deste 

estudo, é que as partes com maior valor econômico de equipamentos como computadores e 

ares-condicionados, em sua grande maioria, foram retiradas, isto é, processador, memória 

RAM, disco rígido, compressor da condensadora, tubo de cobre, dentre outros. Por sua vez, 

essa situação é agravada quando se constata que não existe nenhuma documentação relativa à 

destinação ou aplicação dessas peças, o responsável pela sua remoção, nem mesmo quem a 

autorizou. A Figura 11 abaixo representa a condição na qual foi recebido um computador. 

 

Figura 11 - Exemplo de equipamento recolhido com peças retiradas 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022). 

 

Em relação a essa prática, é importante ainda perceber que, a depender do contexto, ela 

pode ser tipificada como crime de peculato, conforme o Art. 312 do Código penal (Decreto-Lei 

nº 2.848/1940), isto é, ato praticado por funcionário público de se apropriar ou desviar um bem 

móvel público, em benefício próprio ou de terceiros, que, em razão do cargo, tenha a sua posse. 
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Deste modo, além da penalidade que pode variar de dois a doze anos de reclusão e multa, o 

servidor pode também ser responsabilizado administrativamente pelo exercício irregular de 

suas funções, chegando até mesmo à sanção disciplinar de demissão, conforme disposto no Art. 

132 da Lei 8.112/90. Logo, seja pelo respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da 

moralidade, ou pela necessidade de zelar pela melhor utilização dos seus bens, é fundamental 

que mecanismos internos de controle sejam regulamentados e executados na UFRN. 

À vista disso, sugere-se a inserção, no manual de gestão patrimonial da universidade, 

da obrigatoriedade, por parte dos chefes das unidades, de manter registros atualizados acerca 

da retirada de peças para os bens permanentes - tombados a partir do ano de 2023. Com base 

nisso, quando do descarte desses itens, os respectivos responsáveis devem apresentar 

justificativa para a ausência de componentes, estando a autorização para o recolhimento 

condicionado à sua aceitação. Caso contrário, deve-se proceder com a abertura de processo 

administrativo para apuração de responsabilidade. Desse modo, espera-se obter a sensibilização 

dos usuários para a necessidade de não subtrair peças de materiais, mesmo que sem 

funcionamento, diante da possibilidade de emprego como insumos para conserto de outros bens 

ou até mesmo para auferir maiores valores em um eventual processo de alienação por venda. 

 

5.1.4 Construir um “Centro de Reuso” na UFRN 

 

A dificuldade de encontrar serviços de manutenção para os bens de natureza permanente 

da universidade foi um dos elementos mais determinantes achados na pesquisa para a não 

expansão da vida útil desses materiais. Nesse sentido, durante o processo de descarte dos 

equipamentos pelas unidades, foi possível observar uma grande quantidade de itens com 

potencial para reutilização mediante a realização de pequenos reparos. Logo, como proposta de 

resolução, sugere-se a criação de um “Centro de Reuso” no interior da Divisão de Patrimônio. 

Em um primeiro momento, é necessário ponderar que essa proposição está inserida em 

uma perspectiva de economia circular para o desenvolvimento sustentável. Assim, se dentro de 

uma lógica de atuação linear, os bens são produzidos, descartados e substituídos por novos, em 

uma lógica circular, busca-se a máxima reutilização dos produtos e de seus componentes, a 

partir de ciclos de manutenção, reparo e reforma. Segundo os autores Kirchherr, Reike e 

Hekkert (2017), a economia circular oferece a oportunidade de reduzir o uso de materiais 

primários e seus impactos ambientais, através de estratégias de redução, de reutilização e de 

reciclagem de materiais nos processos de produção, distribuição e consumo. Além disso, ela 
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está baseada em três princípios, são eles: eliminar resíduos e poluição, circular produtos e 

materiais e regenerar a natureza (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2021). 

 A estruturação de um espaço reservado para o reuso dos bens da UFRN vai ao encontro 

do segundo princípio da economia circular, isto é, manter os materiais em uso, seja como 

produto ou, quando não puder mais ser usados, como componentes de outros. Para tanto, 

pretende-se utilizar parte da área do galpão destinado ao recolhimento dos bens inservíveis. A 

partir de uma visita ao local, foi possível constatar uma dimensão total de 720 m², sendo 38 

metros de comprimento e 20 metros de largura. Para a construção do Centro, sugere-se reservar 

uma área de 60 m² – 10m (C) x 6m (L), ou apenas 8,33% do total. A Figura 12 abaixo ilustra 

um projeto de arquitetura para organização desse espaço. 

 

Figura 12 - Projeto de centro de reuso de bens da UFRN 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser observado nas imagens, o projeto apresenta, entre outros itens, quatro 

estações de trabalho, três pallets, uma estante de ferro, quadro para avisos, lixeiras para 

reciclagem e um quadro com ferramentas, a partir de um ambiente integrado e pensado para ser 

multifuncional. A ideia é que ele possa atuar nas áreas de triagem e manutenção de bens 

descartados, na testagem de equipamentos para sua melhor classificação e na retirada de peças 

em bom estado para a formação de um estoque de insumos para consertos futuros. Além do 

mais, pretende-se possibilitar maior integração com projetos de extensão e de ensino da UFRN, 
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de modo que alunos e docentes possam utilizar o local como laboratório para aplicar e expandir 

seus conhecimentos, a partir do manuseio dos diversos tipos de materiais recebidos. 

Para demonstrar a viabilidade desse projeto, foram empreendidos esforços para 

consertar alguns móveis descartados e recolhidos para alienação. Em relação a esse ponto, é 

relevante mencionar que essa ação foi realizada de forma improvisada, sem o auxílio de 

ferramentas apropriadas e de pessoas treinadas para tal, mas sim com a ajuda voluntária de dois 

colaboradores da equipe do almoxarifado do Patrimônio, que se dividiram por dois dias entre 

suas atribuições rotineiras e as do estudo. A Figura 13, a seguir, ilustra parte do processo de 

analisar e selecionar as cadeiras em melhores condições de uso, de retirada de peças (e.g. 

rodízio, estofado dos braços, pistão) de outras unidades semelhantes para substituição e, ainda, 

a higienização do estofado, devido às condições de armazenamento. Por sua vez, a Figura 14 

exemplifica um dos produtos dessa iniciativa realizada. 

 

Figura 13 - Processo de recuperação de bens 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 
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Figura 14 - Exemplo de bem recuperado 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Dessa forma, apesar das dificuldades encontradas, e mediante a dedicação da equipe, 

foi possível ainda devolver ao uso 22 cadeiras e 2 mesas, reinserindo-as ao contexto de trabalho 

de cinco unidades da universidade. Os setores beneficiados e os números patrimoniais desses 

bens estão listados no Quadro 5 abaixo. Ademais, um outro dado essencial a ser descrito é 

referente à economia de recursos que foi possibilitada com essa ação. No que tange a isso, toma-

se como base a nota de empenho nº 2692/2021, na qual é possível verificar através da nota fiscal 

nº 18.045, do fornecedor TECNO2000 (21.306.287/0001-52), a aquisição do item “cadeira 

rodízio com braço espaldar médio” por R$ 710,00. Assim, considerando as unidades 

recuperadas, é possível mensurar uma redução de R $15.620,00 na compra de cadeiras novas.  

 

Quadro 5 - Listagem dos bens reaproveitados 

Nº tombo Descrição do bem (SIPAC) Unidade beneficiada 

1 2013075001 Cadeira giratória, tipo digitador, com braços Administração do CCS 

2 2017007891 Cadeira espaldar médio Administração do CCS 

3 2011008822 Cadeira executiva estofada giratória com braços Dep. Engenharia Mecânica 

4 2009049271 Cadeira tipo diretor base giratória com braços Dep. Engenharia Mecânica 

5 2011008821 Cadeira executiva estofada giratória com braços Dep. Engenharia Mecânica 

6 2011041921 Cadeira giratória, tipo digitador, com braços Dep. Engenharia Mecânica 

7 2013065672 Cadeira giratória, espaldar médio, com braços Dep. Engenharia Mecânica 

8 2013075892 Cadeira giratória, tipo digitador, com braços Dep. Engenharia Química 
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9 2017007926 Cadeira espaldar médio Dep. Engenharia Química 

10 2013077369 Cadeira giratória, tipo digitador, com braços Dep. Engenharia Química 

11 2014046852 Poltrona giratória operativa Dep. Engenharia Química 

12 2014001615 Mesa com tampo reto medindo 0,80x0,60x0,73m Dep. Engenharia Química 

13 2014001614 Mesa com tampo reto medindo 0,80x0,60x0,73m Dep. Engenharia Química 

14 2012026376 Cadeira giratória, tipo digitador, com braços Dep. Antropologia 

15 2017007893 Cadeira espaldar médio Dep. Antropologia 

16 2010057166 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

17 2010057161 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

18 2010029374 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

19 2010057965 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

20 2010029377 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

21 2010029371 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

22 2010057163 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

23 2010057140 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

24 2010029412 Cadeira tipo digitador base giratória com braços NUPLAM¹ 

¹ Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos   

Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Ante o exposto, seja pela necessidade de repensar a forma como os produtos são 

utilizados e o que é feito com eles depois, seja pela necessidade de melhor gerir os recursos 

públicos, diante de um grave contexto de restrição orçamentária, a definição de políticas de 

manutenção para bens permanentes se mostram indispensáveis. Logo, a construção de um 

Centro de Reuso se mostra uma alternativa para concentrar esforços com o objetivo de melhor 

reaproveitar os bens recolhidos e, assim, prolongar a sua vida útil. 

 

5.1.5 Incentivar parcerias com ações de pesquisa, ensino e extensão  

 

A UFRN, enquanto instituição de educação superior, se caracteriza pela 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, segundo o 

Plano de Gestão 2019-2023 (2019), a universidade atua na formação multidisciplinar de 41.936 

alunos - matriculados desde a educação básica até em cursos de pós-graduação. Além disso, ela 

é responsável por desenvolver cerca de 1.741 projetos de pesquisa e promover 2.169 ações de 

extensão (cursos, eventos, programas e produtos), de modo a possibilitar o intercâmbio de 

conhecimentos e a maior integração com a sociedade. 
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Diante desses dados apresentados, é coerente afirmar que o estabelecimento de vínculos 

de cooperação com a comunidade acadêmica reserva uma extensa gama de possibilidades para 

o melhor reaproveitamento de materiais classificados como inservíveis. Dentro dessa 

perspectiva, é possível vislumbrar, não somente a simples transferência de posse e uso de 

equipamentos por outras unidades, como também a transformação destes para finalidades 

diversas das que foram projetadas inicialmente e a combinação de materiais, antes condenados 

para descarte, para a criação de um novo bem.  

Um exemplo prático dessa possibilidade é relatado por Santiago et al. (2020). Intitulado 

de “Parcerias em ensino, pesquisa e extensão: da teoria à prática”, o artigo descreve as 

alternativas que foram adotadas para contornar as dificuldades encontradas no processo de 

montagem do Laboratório Transferência de Calor (LTC), do departamento de Engenharia 

Mecânica da UFRN. Conforme os autores, a estratégia inicial foi buscar na própria universidade 

materiais que pudessem ser reaproveitados, assim “em meio a equipamentos hospitalares 

quebrados, móveis usados e instrumentos descartados, ele garimpava peças para montar os 

dispositivos de seus projetos de pesquisa” (SANTIAGO et al., 2020, p. 105). Um desses 

aparelhos (bancada de refrigeração) está representado na Figura 15, construído com base em 

peças de bebedouro, de geladeira e serpentina de condicionador de ar. 

 

Figura 15 - Bancada de refrigeração criada a partir de peças reutilizadas 

 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 
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Um outro caso que exemplifica a expansão das possibilidades para o reuso dos bens 

inservíveis é o projeto desenvolvido pelo professor Bismarck Luiz Silva, juntamente com os 

alunos da disciplina “mecanismos de fratura e análises de falha”, do curso de Engenharia de 

Materiais da UFRN. Esse trabalho teve como objetivo a construção de uma cadeira de rodas a 

partir de materiais descartados na instituição. Entre esses itens, foi colocado o assento de uma 

cadeira de plástico utilizada em sala de aula, enquanto ideia para possibilitar seu melhor uso 

em ambiente com água, por exemplo. Assim, após o processo de restauração e aquisição de 

algumas peças (parafuso, lixas, tinta), obteve-se o resultado demonstrado na Figura 16, a seguir. 

Logo, uma cadeira de rodas em perfeitas condições de uso e a um custo bem inferior quando 

comparado com os valores de aquisição de uma nova, graças ao aproveitamento dos materiais.   

 

Figura 16 - Cadeira de rodas recuperada 

 

                                      Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Por fim, é importante considerar ainda os benefícios advindos da constituição desse tipo 

de associação também para os discentes envolvidos no desafio de reutilizar materiais 

desprezados. Assim, se por um lado se observa a economia de recursos públicos, o fomento à 

sustentabilidade e a educação ambiental, por outro, tem-se o estímulo à criatividade, ao 

pensamento crítico para solução de problemas, à capacidade de organização e à autonomia dos 

alunos. Ou seja, uma relação de simbiose, na qual todos são favorecidos de alguma forma. 
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5.1.6 Fixar selos educativos em bens reaproveitados 

 

Uma outra proposta, diante da necessidade de promover a mudança de hábitos e 

concepções entre os servidores, é a adoção de selos nos materiais que foram objeto de 

reaproveitamento na UFRN. Como sugestão, a Figura 17 abaixo apresenta um protótipo 

elaborado pelo presente estudo para ser utilizado.  

 

Figura 17 - Proposta de selo para bens reaproveitado 

 

                          Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir dessa perspectiva, o selo foi desenvolvido de forma a cumprir três objetivos 

frente aos usuários. O primeiro deles foi obter a sua atenção, a partir do emprego de imagens e 

da criação de um logotipo para o projeto. Por sua vez, a segunda meta se propõe a despertar o 

seu interesse através do estímulo ao sentimento de curiosidade, mediante o lançamento de um 

questionamento: “está precisando de algum bem? ”. Por fim, busca-se o desencadear de uma 

ação com o uso de um gatilho mental de novidade, isto é, da frase “o seu novo jeito de encontrar 

o bem que deseja está aqui”, logo abaixo do endereço eletrônico da plataforma da UFRN 

destinada à divulgação de bens disponíveis para reuso. Logo, procura-se incentivar o uso dessa 

importante ferramenta. De modo complementar, foi gerado ainda um QR Code para facilitar o 

acesso do público ao conteúdo do site. 

 A fixação desses selos, além da inerente divulgação do Reuse.ufrn.br, visa também dar 

visibilidade aos equipamentos que foram reinseridos no cotidiano de trabalho da instituição, 

visto ser fundamental que o maior número possível de pessoas passe a compreender esses 

materiais, não como lixo, mas sim como itens passíveis de serem reaproveitados. Assim, por 

meio da notoriedade de exemplos de reuso bem-sucedidos na comunidade universitária, espera-
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se que mais bens possam ter sua vida útil estendida, antes da aquisição de novos, diante dessa 

mudança de opinião e, por consequência, da conscientização de sua importância para a 

sustentabilidade.  

 

5.1.7 Priorizar a alienação por doação em substituição da opção por venda 

 

Inicialmente, é importante lembrar que o fomento à sustentabilidade não se limita à 

preservação do meio ambiente. Segundo os autores Braun e Robl (2015), a criação de 

dimensões dentro do estudo da sustentabilidade tem o intuito de proporcionar sua melhor 

compressão nas múltiplas áreas das relações humanas e, assim, possibilitar a sua efetiva 

incorporação na sociedade. Dentre essas, está a dimensão social, cujo objetivo é “construir uma 

civilização do ‘ser’, em que exista maior equidade na distribuição do ‘ter’ e da renda, de modo 

a melhorar substancialmente os direitos e as condições de amplas massas de população e a 

reduzir a distância entre padrões de vida de abastados e não-abastados”. (SACHS, 1993, p. 25). 

 Por sua vez, de forma a corroborar com o alcance desse propósito, a política nacional 

de resíduos sólidos – Lei nº 12.305/2010, ao reconhecer os materiais descartados resultantes de 

atividades humanas como bens econômicos e de valor social, gerador de trabalho e renda e 

promotor de cidadania, busca reduzir as iniquidades sociais. Na UFRN, contudo, o que se 

percebe, em sentido contrário, é o predomínio da opção pela alienação através de leilão, 

modalidade na qual se exige o dispêndio de recursos financeiros para que ocorra a transferência 

da posse dos bens inservíveis, o que restringe a oportunidade de acesso dos mais necessitados.   

 Como pode ser observado no Quadro 6 – elaborado a partir de dados extraídos do 

SIPAC, dos últimos cinco processos de desfazimento executados pela instituição, quatro 

ocorreram por meio de venda, tendo sido efetuada a doação apenas no ano de 2021. Nesse 

sentido, ressalta-se a existência de previsão legal para alienação por doação desde a 

promulgação do Decreto nº 99.658/90 – revogado, posteriormente, pelo Decreto 9.373/18. 

Assim, desde que avaliada sua conveniência socioeconômica e respeitado o seu uso para fins 

sociais, a doação é permitida para órgãos da administração pública, para organizações da 

sociedade civil de interesse público, para associações e para cooperativas. 

 

Quadro 6 - Alienações realizadas pela UFRN 

Ano Nº protocolo - SIPAC/UFRN                                     Tipo de alienação 

2016 23077.022879/2016-28 Leilão 

2017 23077.022605/2017-10  Leilão 
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2018 23077.039195/2018-27 Leilão 

2019/20 23077.025889/2020-00 Leilão 

2021 23077.102259/2021-39 Doação 

                                 Fonte: dados da pesquisa (2022) 

 

Logo, optar pela transferência gratuita dos bens descartados e não reaproveitados pela 

comunidade universitária, é contribuir para a redução do consumo de matérias-primas e para a 

geração de resíduos; é promover um consumo mais racional e consciente dos bens; mas também 

é possibilitar meios dignos de desenvolvimento para famílias carentes. Isto é, a promoção da 

sustentabilidade além da esfera ambiental, como também a social, contribuindo para a 

preservação do futuro do planeta e a qualidade de vida dos indivíduos que circundam a UFRN. 

 

5.1.8 Reestruturar o galpão destinado à guarda dos bens recolhidos 

 

Um primeiro aspecto a ser considerado é que o ato de disponibilizar uma boa 

infraestrutura de armazenamento para a gestão dos bens inservíveis, antes de tudo, representa 

uma clara sinalização da administração superior que os bens lá acondicionados não devem ser 

vistos como "lixo", mas sim como materiais com valor econômico e potencial para reuso. Do 

contrário, a própria comunidade universitária será impelida a ter uma posição negativa frente a 

esses materiais, o que, certamente, dificulta a sustentabilidade do processo de desfazimento. A 

conjuntura do galpão destinado à guarda dos bens recolhidos está retratada na Figura 18. 

 

Figura 18 - Conjuntura do galpão para recolhimento de bens inservíveis 

 

           Fonte: dados da pesquisa (2022) 
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Como pode ser observado nas imagens, o prédio possui problemas estruturais e de 

manutenção que comprometem a conservação dos materiais. Entre esses, é passível de destaque 

as condições atuais do seu portão de entrada, que apresenta: dificuldade para a abertura e o 

fechamento, diante do desgaste das roldanas e do trilho; a ausência de grade metálica de 

proteção em diversos locais, com a substituição improvisada por uma placa de madeira; 

processo avançado de ferrugem em suas extremidades; e, ainda, a utilização inadequada do 

cadeado, visto que a sua fechadura está quebrada. Diante disso, é inegável que o referido portão 

confere pouca segurança para os itens que são armazenados neste local, carecendo, portanto, da 

sua imediata substituição por um novo.  

Uma outra medida que se faz necessária é a aquisição de estruturas para melhor ordenar 

o arranjo físico na armazenagem. Para tanto, sugere-se a verticalização do estoque através de 

pallets, porta pallets e containers. Como vantagem dessa estratégia, pode ser citada a otimização 

do espaço, mediante a possibilidade de utilização do espaço aéreo da edificação, e, em razão 

disso, a oportunidade de melhor organizar os materiais. Atualmente, o que se constata é 

disposição dos bens em contato direto com o pavimento e em grandes amontoados, sem nenhum 

tipo de classificação ou separação. Dessa situação, além do desgaste de componentes 

eletrônicos em virtude da umidade do solo, deriva uma maior dificuldade em identificar itens 

em boas condições no galpão. Logo, tem-se uma necessidade de melhor gerir para reaproveitar. 

 Finalmente, um terceiro ponto, também essencial, nesse processo de reestruturação é a 

atenção a ser concedida para a dedetização de pragas e para inibir o acesso de animais ao local, 

uma vez que, durante a pesquisa, foi possível verificar a presença de focos de cupins e a 

circulação de gatos. Nesse sentido, os cupins por serem animais que provocam a corrosão de 

materiais, sobretudo os fabricados em madeira, representam grande risco para mesas, armários 

e estantes recolhidos, que eventualmente poderiam ser reaproveitados. Por sua vez, o contato 

de fezes, saliva, urina ou pelo de gatos não vacinados e não desparasitados com os bens podem 

transmitir doenças para as pessoas, desde desencadear processos alérgicos até casos mais sérios 

como toxoplasmose e esporotricose (LEMOS, 2021). Portanto, atividades preventivas de 

manutenção do espaço se fazem necessárias para garantir a usabilidade dos materiais.   

 

5.1.9 Incluir o uso sustentável dos bens permanentes como plano de ação do PLS/UFRN  

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem como parte da sua missão 

institucional o compromisso com a sustentabilidade socioambiental. Para isso, ela conta na sua 

estrutura organizacional com uma Diretoria de Meio Ambiente - ligada à Superintendência de 
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Infraestrutura, e com uma política ambiental formalizada com princípios e objetivos claros, que 

fundamentam a elaboração de todos os seus instrumentos internos de planejamento e gestão. 

Assim, por meio dessas deliberações, são realizadas atividades que buscam promover o 

desenvolvimento sustentável na universidade, como o monitoramento da qualidade e uso 

racional de água; arborização urbana; eficiência energética; controle de zoonoses e insetos 

vetores; gestão integrada de resíduos sólidos domésticos; e tratamento de efluentes.  

Ainda dentro desse contexto, e conforme previsão do Decreto nº 9.178/2017, foi 

elaborado o Plano de Logística Sustentável da UFRN para os triênios 2018-2020 e 2021-2023, 

enquanto ferramenta de planejamento para o estabelecimento de práticas sustentáveis e de 

racionalização de gastos e processos na administração pública. Esse plano além de contemplar 

os sete temas exigidos pela legislação, isto é, material de consumo, energia elétrica, água e 

esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações 

sustentáveis e, por último, deslocamento de pessoal, também apresenta metas para dois outros, 

são eles: arborização e obras públicas sustentáveis.  

No entanto, apesar dessa gama de iniciativas que refletem o comprometimento com a 

questão ambiental na universidade, nada é orientado para a promoção de uma gestão sustentável 

dos seus bens permanentes, mesmo diante dos altos custos de aquisição e dos perigos para o 

meio ambiente do seu consumo desenfreado. Como consequência dessa inércia institucional, 

foi possível constatar que as poucas ações empreendidas para o reaproveitamento de bens da 

UFRN são fruto do despertar para a importância da consciência ambiental da atual gestão que 

está à frente da Divisão de Patrimônio. Esforço esse, contudo, que ainda não foi capaz de 

repercutir na institucionalização de medidas mais amplas para o reuso de materiais.  

Nesse sentido, sugere-se a inserção dos bens permanentes como uma dimensão para o 

próximo PLS da instituição, isto é, para o triênio 2024-2026, conforme apresentado na Figura 

19 a seguir. Como efeito dessa introdução, espera-se que ocorra o suporte dos gestores nos 

diversos níveis e o alinhamento da organização para prover as condições culturais, de recursos 

humanos e de conhecimentos necessários para o alcance de resultados mais sustentáveis no uso 

desses materiais, mediante o estabelecimento de responsáveis, metas, prazos de execução e 

mecanismos de monitoramento e avaliação. 
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Figura 19 - Proposta de inclusão de material permanente no PLS 

 

           Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por fim, é importante citar que essa proposição se enquadra no Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável de número 12 da ONU, ou seja, para assegurar padrões de 

consumo e de produção responsáveis. Para tanto, são apresentadas como metas iniciais a serem 

atingidas até dezembro de 2026: a promoção da gestão integrada dos bens permanentes entre 

as diversas unidades da UFRN, a partir da formação e qualificação de grupos de trabalho; o 

planejamento e execução de licitações tendo como objeto a aquisição de peças e ferramentas 

para a manutenção de bens; a realização de práticas voltadas para o estímulo e a sensibilização 

da comunidade universitária para o dever de melhor utilizar os materiais; e a construção de um 

Centro de Reuso no Campus Central. 

 

5.1.10 Estimular a utilização da plataforma Reuse.ufrn.br 

 

Um dos principais problemas encontrados frente à dificuldade de reaproveitamento de 

materiais na UFRN é a falta de visibilidade conferida aos seus bens inservíveis que ainda 

possuem condições de utilização. Assim, em que pese a criação do sistema REUSE no âmbito 

da instituição em 2017, como alternativa para promover a divulgação de bens restaurados e em 

bom estado de conservação, o que se constata na prática é que grande parte desses itens nem 

mesmo são identificados como existentes, diante da resistência por parte dos servidores em 

empregar essa ferramenta em suas rotinas de trabalho. 
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Criado a partir de uma proposta fornecida ao Escritório de Ideias – uma iniciativa da 

UFRN para melhor captar e gerir ideias de toda a comunidade universitária para transformá-las 

em projetos inovadores, o REUSE permite o melhor compartilhamento dos bens descartados 

na instituição, na medida em que apresenta funcionalidades como: cadastro de anúncios com 

imagens, agrupamento em categorias, inserção de etiquetas com informações sobre o produto 

e o registro de interesse. Contudo, como pode ser verificado na Figura 20 abaixo, constatou-se 

que a oferta e a demanda por bens ainda ocorrem, de modo pouco eficiente, por meio de tópicos 

de aviso no SIPAC, nos quais os usuários comentam quais tipos de materiais estão precisando 

adquirir ou os que estão disponíveis sem uso para transferência para outras unidades.  

 

Figura 20 - Tela de avisos do SIPAC 

 

Fonte: https://sipac.ufrn.br/ 

 

Diante dessa situação, a presente pesquisa se propôs a analisar a efetividade do uso dessa 

ferramenta. Para tanto, entre os dias 12 e 14 de julho, foram disponibilizados na plataforma 

anúncios para 2 mesas e 13 cadeiras – todos itens fruto de ações internas de recuperação. Como 

pode ser constatado a partir do relatório de anúncios efetuados, figura 21 a seguir, houve a 

manifestação de interesse e a concretização da sua retirada do galpão da Divisão de Patrimônio 

para a totalidade dos bens ofertados, antes mesmo do encerramento do prazo de 15 dias da 
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publicação. Logo, fica evidente que o uso do REUSE deve ser estimulado como estratégia para 

o melhor reaproveitamento dos bens inservíveis da universidade.  

 

Figura 21 - Tela da plataforma REUSE 

 

Fonte: https://reuse.ufrn.br/ 

 

Por fim, para consecução dessa estratégia, sugere-se que o recolhimento dos bens 

classificados como ociosos somente seja autorizado mediante publicação prévia no REUSE. 

Além disso, recomenda-se a veiculação recorrente de notícias para a melhor divulgação da 

ferramenta entre os servidores e a promoção da conscientização acerca da importância do uso 

dessa ferramenta diante dos benefícios financeiros e ambientais resultantes.  

 

5.2 MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA – TO BE 

 

Em face da análise do processo de desfazimento de bens móveis, classificados como 

inservíveis, esta subseção apresenta sugestões de mudanças para o seu atual desenho, com o 

objetivo de promover maiores níveis de reaproveitamento e, assim, contribuir para a 

sustentabilidade das atividades desenvolvidas na UFRN e a melhor aplicação de recursos 

públicos. A situação To Be está representada por meio do Diagrama de Processo de Negócio, 

conforme figura 22 abaixo. 
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Figura 22 - Mapeamento To Be do processo de desfazimento de bens 

 

    Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao modelo atual (As Is), o redesenho propõe a inserção de medidas sugeridas 

na subseção anterior. A primeira delas é a participação de uma comissão de avaliação local, 

formada por servidores com conhecimento em diferentes grupos de materiais. Essa proposição 

é baseada na necessidade de elaboração de laudos técnicos mais precisos, diante da dificuldade 

observada das unidades detentoras dos equipamentos em proceder com uma correta 

classificação. Desse modo, quando listados os bens com tombo para recolhimento, será de 

competência dessa comissão, e não mais da unidade, atuar na análise das condições de uso dos 

materiais e, assim, emitir parecer acerca da sua destinação.  
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Por sua vez, sendo do conhecimento da unidade que o bem se encontra em condições 

de reaproveitamento em outra localidade, conforme laudo expedido pela comissão de avaliação, 

será exigido a sua divulgação por meio da plataforma do REUSE/UFRN, através da criação de 

um anúncio contendo todas as suas informações e registros fotográficos. Posteriormente, 

quando esgotada a validade da publicação, e não tendo sido demonstrado interesse no bem por 

nenhum outro setor, o Patrimônio irá autorizar o seu recolhimento para o galpão, dando 

continuidade ao fluxo de desfazimento. 

Uma outra recomendação se refere à execução da atividade de triagem dos bens 

recebidos no depósito do Patrimônio, de acordo com as condições de uso informadas. A partir 

dessa ação, espera-se conseguir identificar e separar equipamentos que, embora não estejam em 

funcionamento, possuem potencialidade para passar por serviços de conserto ou retirada de 

peças para serem utilizadas como insumos. Além disso, irá permitir também que o galpão seja 

organizado de modo a separar os itens por grupo de material, o que ofertará maior comodidade 

para os usuários que procuram o local em busca de itens para reuso. 

Uma quarta proposta para a reestruturação do fluxo de trabalho é relativa à necessidade 

de ofertar serviço de restauração para os bens com pequenas avarias, colocando-os novamente 

em condições de uso. Assim, se antes os equipamentos descartados pelas unidades eram 

somente armazenados à espera do desfazimento, agora se propõe que eles sejam enviados para 

um centro de reuso construído no interior do galpão da Divisão de Patrimônio para a execução 

de atividades de manutenção. Como constatado e analisado durante a presente pesquisa, uma 

quantidade significante de bens, sobretudo móveis, são desprezados em virtude de defeitos que 

poderiam ser solucionados na própria universidade, isto é, troca dos rodízios das cadeiras, 

substituição de parafusos e aplicação de sprays, dentre outros. Logo, a inclusão dessa etapa no 

processo de desfazimento é fundamental para o melhor aproveitamento dos bens.  

Finalmente, há a proposta de mudança da modalidade usualmente escolhida na 

instituição para a alienação dos materiais que não foram objeto de reuso internamente. 

Conforme a nova redação dada pelo Art. 81 da Lei nº 14.435/2022, a doação de bens por parte 

da Administração Pública a entidades privadas e públicas, durante todo o ano, e desde que com 

os custos pagos pelo favorecido, não mais se configura em descumprimento da Lei nº 

9.504/1997, que restringia em seu Art. 73 a distribuição gratuita em anos eleitorais. Logo, 

extinguida essa proibição, indica-se que a doação, não mais a venda, passe a ser a forma inicial 

adotada pela UFRN para desfazimento de seus equipamentos, visto a sua capacidade de 

incentivar a indústria da reciclagem e o desenvolvimento de cooperativas, promovendo 

emprego, renda e cidadania. 
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O apêndice G desta pesquisa apresenta um modelo de manual para o desfazimento de 

equipamentos inservíveis da universidade. A ideia é que esse documento, além de difundir a 

legislação pertinente à temática de gestão patrimonial de bens públicos, possa oferecer 

orientações acerca do modo mais sustentável para o descarte desses materiais na UFRN, de 

modo a fomentar e institucionalizar o seu maior reaproveitamento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da percepção da existência de uma política institucional desarticulada e pouco 

efetiva para o reaproveitamento dos equipamentos descartados pelas unidades da UFRN e 

perante a emergência de práticas mais sustentáveis para a conservação do meio ambiente, este 

trabalho apresentou como objetivo geral propor uma proposta de intervenção para o processo 

de desfazimento dos bens permanentes da instituição, classificados como inservíveis.  

Para tanto, foram estabelecidos quatro objetivos específicos, a partir do emprego da 

metodologia de gestão por processos, são eles: (1) mapear o atual processo de desfazimento de 

bens móveis inservíveis; (2) elaborar diagnóstico da situação atual do processo; (3) propor o 

redesenho do processo; e (4) elaborar um manual de desfazimento de bens. 

Enquanto caminho metodológico, a pesquisa foi desenvolvida no contexto de trabalho 

da Divisão de Patrimônio, em virtude da responsabilidade regimental desta de gerenciar as 

atividades relacionadas à alienação dos bens móveis da universidade. Já em relação às técnicas 

de coleta de dados, foram utilizadas as pesquisas documental e bibliográfica, a observação 

participante, a entrevista semiestruturada e a aplicação de questionário com o intuito de obter 

informações mais aprofundadas acerca do problema apontado.  

A partir dessas informações levantadas, identificou-se a sequência lógica das atividades 

que compõem o fluxo de trabalho atual do processo de desfazimento (AS IS). Por sua vez, com 

o intuito de melhor analisar as operações no decorrer do tempo e seus executores, utilizou-se o 

diagrama de processos trazido do BPM CBOK para sua representação gráfica, mediante o 

auxílio da ferramenta Bizagi Modeler. Assim, foi possível entender como o processo funciona 

na prática e, simultaneamente, cumprir o primeiro objetivo específico da pesquisa. 

Neste momento, como consequência da compreensão das atividades que constituem o 

processo de desfazimento e dos resultados destas, buscou-se iniciar a sua análise aprofundada, 

de modo a diagnosticar as razões que têm levado ao pouco reaproveitamento dos bens na 

instituição. A investigação acerca da origem deste problema se mostrou fundamental para a 

definição de um plano de ação para combater e prevenir os seus efeitos negativos, isto é, o 

estímulo ao consumo de matéria-prima, minimizando a degradação da natureza, e o desperdício 

de recursos públicos com compras em volumes desnecessários.  

Nesse sentido, inicialmente, foram agendados encontros com a chefe do Patrimônio e 

com o responsável pela comissão especial designada para a alienação dos materiais inservíveis. 

Com base nestes diálogos, foram evidenciados problemas como a falta de confiabilidade dos 

laudos de avaliação emitidos pelas unidades detentoras dos equipamentos; a cultura enraizada 
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na instituição de que bens inservíveis são resíduos sem nenhum valor ou utilidade; a carência 

na sistemática de divulgação entre os setores dos itens que ainda possuem condições de uso; e 

a inexistência de uma política de manutenção preventiva e corretiva para esses itens. Desse 

modo, foi possível explorar aspectos que impactam negativamente no ideal sustentável de 

prorrogar o uso e reduzir o acúmulo de materiais descartados pelos setores. 

De forma semelhante, por meio da observação participante, no local destinado ao 

recebimento dos bens recolhidos, constatou-se as condições não satisfatórias de armazenamento 

e segurança que são ofertadas. No tocante a isso, fatores como a circulação de animais puderam 

ser percebidos. Ademais, a falta de equipamentos para melhor organizar os espaços disponíveis 

também chamou a atenção. Logo, uma conjuntura que não favorece a mudança de percepção 

da comunidade universitária que, não raro, vislumbra este espaço como um “depósito de lixo”, 

como foi ouvido em algumas oportunidades no transcorrer do estudo.  

 Igualmente relevante, buscou-se também assimilar as dificuldades enfrentadas no 

decorrer do processo de desfazimento sob a ótica daqueles que são responsáveis por iniciá-lo. 

Com esse propósito, optou-se pela aplicação de questionário junto aos secretários dos 

departamentos acadêmicos da UFRN, visto que são setores que concentram uma carga 

patrimonial relevante e que possuem um maior potencial para reaproveitamento de materiais. 

Assim, a partir de perguntas utilizando a escala de Likert, foram investigados aspectos ligados 

à vivência profissional, à gestão patrimonial, ao processo de recolhimento e ao 

reaproveitamento de bens dos respondentes.  

Enquanto resultados mais relevantes, os servidores ressaltaram, dentre outros, a falta de 

um plano de manutenção para os bens permanentes de suas unidades; o desejo de participar de 

atividade de capacitação dentro da temática de gestão de bens públicos; a importância da 

existência de uma comissão com especialistas para avaliar as condições dos materiais antes do 

descarte; e a contribuição positiva para o reuso advindo da possibilidade de ter acesso a uma 

lista com fotos dos bens disponíveis em bom estado de conservação – funcionalidade já 

disponível, mas não utilizada, através do site Reuse.ufrn.br. Dessa forma, perante essas 

informações obtidas, cumpriu-se o segundo objetivo específico desta pesquisa.  

Posteriormente, levando em conta os obstáculos diagnosticados e a necessidade de 

alinhar o processo de desfazimento institucional com expectativas mais sustentáveis, foram 

feitas sugestões de linhas de mudanças, são elas: 

 

a) Realizar cursos de capacitação sobre gestão patrimonial sustentável; 

b) Criar comissões locais intersetoriais para elaboração de laudos; 
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c) Regulamentar a retirada de peças de equipamentos na universidade; 

d) Construir um “Centro de Reuso” na UFRN; 

e) Incentivar parcerias com ações de pesquisa, ensino e extensão; 

f) Fixar selos educativos em bens reaproveitados; 

g) Priorizar a alienação por doação em substituição da opção por venda; 

h) Reestruturar o galpão destinado à guarda dos bens recolhidos; 

i) Incluir o uso sustentável dos bens permanentes como plano de ação do PLS/UFRN; 

j) Estimular a utilização da plataforma Reuse.ufrn.br. 

 

Dessa maneira, como consequência da implementação dessas medidas, acredita-se ser 

possível equalizar os motivos encontrados para o pouco reaproveitamento de bens inservíveis, 

bem como seus efeitos negativos resultantes. No tocante à consecução do terceiro objetivo 

específico, ele foi atingido mediante o mapeamento da situação proposta (To Be), a partir da 

inserção das medidas listadas anteriormente. Isto é, a transferência da responsabilidade pela 

elaboração dos laudos de avaliação das unidades para uma comissão formada por especialistas; 

a imposição da divulgação dos bens apontados como ociosos na ferramenta REUSE, antes do 

recolhimento para o galpão do Patrimônio; a institucionalização e apoio para atividades de 

triagem e políticas de manutenção; e a opção pela doação dos bens, em um primeiro momento, 

e não a venda, como forma de transferência de renda e geração de empregos.  

Finalmente, o quarto objetivo específico desta pesquisa foi alcançado a partir da 

elaboração de uma proposta de manual de procedimentos para desfazimento de bens 

patrimoniais da UFRN, conforme consta no Apêndice G. Assim, além da necessidade de 

regulamentar e padronizar as atividades deste processo e apresentar à comunidade universitária 

o arcabouço legal que as normatiza, o manual visa também contribuir com a institucionalização 

de práticas mais sustentáveis voltadas para o maior reaproveitamento de bens. 

Portanto, ante o exposto, o presente estudo atingiu o objetivo de responder à sua questão 

norteadora: “como estimular a reutilização de bens móveis inservíveis pelos setores da UFRN 

a partir do redesenho do atual processo de desfazimento da instituição? ”. No entanto, faz-se 

necessário ponderar algumas restrições deste estudo. A primeira delas se refere ao contexto de 

período pandêmico da COVID no qual foi realizado, o que limitou um maior aprofundamento 

na coleta de dados em campo. Uma segunda é relativa à inconstância dos procedimentos 

exigidos para o recolhimento dos bens inservíveis, visto que, entre os ciclos de alienação de 

2021 e 2022, houve alterações do seu fluxo de trabalho, o que dificultou o seu entendimento e 

demandou um novo mapeamento.    
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A despeito dessas dificuldades, acredita-se que esta pesquisa contribuirá, a partir de uma 

abordagem de gestão de processos, para a temática da sustentabilidade da gestão patrimonial 

no âmbito da administração pública, ao apresentar resultados que podem ser utilizados como 

parâmetro para a realidade de outras instituições federais de ensino superior. Ademais, sugere-

se, como tópicos futuros de estudo, a investigação mais ampla sobre a percepção dos membros 

da comunidade da UFRN acerca do reúso de bens, de modo a melhor entender os seus hábitos 

de consumo e níveis de conscientização ambiental; a análise dos impactos econômicos e sociais 

para cooperativas de reciclagem perante a implementação de uma política de doação de bens 

inservíveis por parte de órgãos públicos; e a proposição normativa de um modelo de cooperação 

técnica com outros centros de ensino com o intuito de compartilhar materiais e experiências. 
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APÊNDICE A – COMPONENTES DA NOTAÇÃO BPMN 

 

Este anexo foi produzido com o intuito de detalhar as informações acerca dos elementos 

contidos na modelagem de processos deste estudo. As definições, descrições e anotações 

gráficas dos elementos foram extraídos, e ajustados no que cabia a este estudo, do Guia 

Simplificado de Boas Práticas em Modelagem de Processos com BPMN da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG, 2019) e do Manual de mapeamento de processos do Instituto 

Federal de Sergipe (IFS, 2018). 

 

1. Swimlanes 

 

Composta de Pools, Lanes e Milestone, a categoria Swimlanes se trata de um 

mecanismo utilizado para organizar atividades em categorias visuais separadas, com o 

objetivo de ilustrar diferentes capacidades funcionais ou responsabilidades. 

 

Quadro 7 - Swimlanes da notação BPMN 

 

        DEFINIÇÃO TEXTUAL REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

 

 
POOL (Piscina) - representa um 

participante dentro do processo, que pode 

atuar como uma lane para separar um 

conjunto de atividades de outro pool. 

 

 

 

 

 

 
LANE (Raia) – É uma subpartição 

dentro de um pool nas formas horizontal ou 

vertical. Também são usadas para organizar e 

categorizar as atividades. 
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MILESTONES (Fases) - usados para 

dividir o processo em etapas, demonstrando 

mudança de fase. 

 
 

   Fonte: IFS (2018); UFMG (2019) 

 

2. Objetos de Fluxo 

 

Objetos de fluxo são os principais elementos gráficos para definir o comportamento 

do processo de trabalho. Dentro dessa classificação, citam-se: eventos, atividades e gateways. 

 

2.1 Eventos 

 

Os eventos acontecem durante o curso do processo de trabalho. Esses eventos afetam 

o fluxo do processo e normalmente eles têm uma causa que provoca o seu início. Eles são 

representados por círculos vazados para permitir a sinalização que identifica os gatilhos ou 

resultados. Os tipos de eventos são: Início, Intermediário e Fim. 

 
Quadro 8 - Eventos da notação BPMN 

 
 

TIPOS 
REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA 

 

NOMENCLATURA 

 

     DEFINIÇÃO TEXTUAL 

 

 

 

 

 

 
 

Início 

 

 
 

Evento de Início 

Esse é o tipo usual para o início do 

processo. Utilizado quando não 

incorrer em nenhum dos tipos a seguir. 

 

 

 

Evento de início com 

especificação de tempo 

O temporizador indica que o 

processo só será iniciado     em um 

tempo ou data especificada. 

 

 
Evento de início 

dependente de 

mensagem 

Um processo começa quando uma 

mensagem é recebida, seja via e-mail, 

fax, documento etc. 

 

 
 

Evento de início 

condicional 

Um processo se inicia quando  uma 

condição de trabalho for cumprida. 

 



141 

 

 

 

 

 
 

Intermediário 

 

 
 

Evento Intermediário 
Indica que algo ocorre durante o 

processo. 

 

 
 

Evento intermediário 

com especificação de 

tempo 

 

Indica que o processo deverá aguardar a 

data ou ciclo previamente definidos. 

Enquanto isso, o fluxo permanece 

parado. 

 

  

Evento intermediário 

dependente de 

mensagem 

 

Indica que para dar continuidade ao 

fluxo, haverá o recebimento ou o 

envio de uma mensagem para um 

participante  de fora do processo 

modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fim 

 

  
 

Evento de fim 

 
Esse é o tipo usual para encerrar o 

processo. Utilizado quando não incorrer 

em nenhum dos tipos a seguir. 

 
 

 
 

Evento de término 

O processo e todas as suas atividades 

devem ser imediatamente finalizadas, 

independentemente de haver um      ou 

mais fluxos pendentes. 

 

 Evento de fim 

dependente de 

mensagem 

 

Indica que uma mensagem é enviada 

quando o fluxo termina. 

 

 
 

       Evento final de erro 

 
Permite o envio de uma exceção de 

erro quando o fluxo termina. 

 
 

 
Evento de fim de 

cancelamento 

Permite cancelamento excepcional 

quando um fluxo termina. É usado 

apenas em  subprocessos. 

   Fonte: IFS (2018); UFMG (2019). 

 

2.2 Atividades 

 

Uma atividade é um passo dentro do processo. Trata-se de um termo genérico para 

o trabalho realizado dentro de uma organização e consome recursos. As atividades podem 

conter uma ou mais tarefas em níveis mais detalhados e são representadas por retângulos 

com os cantos arredondados: 
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Quadro 9 - Atividades da notação BPMN 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA 

 

NOMENCL

ATURA 

 

DEFINIÇÃO TEXTUAL 

 

 
 

 
Tipo Nenhum 

 
  É o tipo genérico de atividade, normalmente utilizado    

nos estágios iniciais do desenvolvimento do processo. 

 

 
 

 
Tipo Usuário 

 

Usado quando a atividade é realizada por uma 

pessoa com a assistência de uma aplicação de 

software. 

 

 
 

 
Tipo Serviço 

 
Atividade que ocorre automaticamente, ligado a 

algum tipo de serviço, sem necessidade de 

interferência humana.  

 

 
 

 

 
Tipo Recepção de 

Mensagem 

 
É uma atividade de recebimento de mensagens de um 

participante externo. Tem característica semelhante 

ao evento intermediário de chegada de mensagem. 

 
 

 
 

Tipo Envio de 

Mensagem 

 
É uma atividade de envio de mensagem a um 

participante externo. É parecido com o evento 

intermediário de envio de mensagem. 

 

 
 

 
           Tipo Manual 

 
 

É uma atividade não-automática, executada sem 

o suporte de nenhuma aplicação de execução de 

processos de negócio ou outra aplicação 

 

 
 

 
            Tipo Loop 

 

 

O loop (expressão booleana) indica que uma 

atividade deverá ser repetida até que uma condição 

estabelecida anteriormente seja cumprida. 

 

 
 

 
          Subprocesso 

 
Utilizado quando uma atividade contém outras 

atividades. O subprocesso é dependente do processo, 

mas possui fluxo próprio. 

   Fonte: IFS (2018); UFMG (2019). 
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3. Gateways (decisões ou desvios) 

 

Os gateways são elementos utilizados para definir que rumo o fluxo vai seguir e para 

controlar as suas ramificações dos fluxos de sequência, tais como as decisões, as ações em 

paralelo e os pontos de sincronização do fluxo. Os gateways são representados por losangos. 

As anotações no interior do losango indicam o tipo e o comportamento do gateway. 

 

Quadro 10 - Gateways da notação BPMN 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA 

 

NOMENCLATURA 

 

DEFINIÇÃO TEXTUAL 

 
 

 

 
 

Exclusivo baseado 

em dados 

Para esse gateway, existe uma decisão e somente    um dos 

caminhos pode ser escolhido. Antes do gateway, 

inevitavelmente, deve haver uma atividade que forneça 

dados para a tomada de decisão. 

 
 

 
 

Paralelo 

É utilizado quando não há decisão a ser tomada, todos 

os caminhos devem ser seguidos simultaneamente. 

Quando for necessário sincronizar os fluxos, utiliza-se o 

mesmo gateway. 

 

 
 

 

 

Baseado em Evento 

Usado quando só há um caminho a ser escolhido. Mas, 

necessariamente, haverá eventos intermediários em cada 

um dos caminhos a ser escolhido para estabelecer uma 

condição de decisão. Quando um for escolhido, as 

demais opções são eliminadas. 

 

 

 

 

 

 
          Inclusivo 

Representa uma condição de fluxo inclusiva, em que 

pode haver uma combinação dos caminhos criados a 

partir do gateway, de acordo com uma informação a ser 

verificada. Semanticamente, este gateway funciona 

como um “e/ou”, de acordo com as informações e a 

lógica do negócio. 

  Fonte: IFS (2018); UFMG (2019). 

 

4. Artefatos 

 

A BPMN define um grupo de figuras com o objetivo de assegurar informações 

complementares sobre os processos modelados, são eles: 
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Quadro 11 - Artefatos da notação BPMN 

 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA 

 

NOMENCLATURA 

 

DEFINIÇÃO TEXTUAL 

 

 
 

 
Anotação 

 

Mecanismo de informação adicional que facilita a leitura 

do diagrama por parte do usuário. 

 
 

 

 
Objeto de dados 

É considerado artefato porque não tem influência direta 

sobre o fluxo de sequência ou fluxo de mensagem do 

processo. Porém, podem fornecer informação para que as 

atividades possam ser executadas ou sobre o que elas 

podem produzir. 

 

 
 

 
Grupo 

São um agrupamento de atividades que não afeta o fluxo. O 

agrupamento pode ser utilizado para documentação ou 

análise. Todavia podem ser usados para identificar 

atividades de uma transação distribuída dentro de vários 

pools. 

 
 

 

 
Banco de Dados 

 

Utilizado para representar um banco de dados a ser 

consultado, ou que tenha relação com o processo. 

  Fonte: IFS (2018); UFMG (2019). 

 

5. Objetos de conexão 

 

São linhas que ligam as atividades, gateways e eventos. A BPMN prevê três tipos de 

figuras básicas como objetos de conexão. 

 

Quadro 12 - Objetos de conexão da notação BPMN 

 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA 

 

NOMENCLATURA 

 

          DEFINIÇÃO TEXTUAL 

 
 

  

 

Fluxo de Sequência 
 

É usado para mostrar a ordem em que as atividades 

são processadas. 

 
 

 

Fluxo de Mensagem 
 

É usado para estabelecer o fluxo de uma mensagem 

entre dois atores do processo. Em BPMN, dois pools 

representam estes dois atores ou participantes. 

 

 
 

 

 
 

    Associação 

É usada para relacionar informações com objetos de 

fluxo. Texto e gráficos que não fazem parte do fluxo 

podem ser associados com os objetos de fluxo. 

  Fonte: IFS (2018); UFMG (2019). 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

 

Bloco 1: caracterização do perfil 

 

A seguir, você encontrará afirmações que abordam aspectos relacionados à sua vivência 

profissional no âmbito da UFRN. Por favor, assinale a opção que julgue corresponder com 

a sua realidade. 

 

1. O seu departamento é vinculado a qual Centro Acadêmico? 

a) Centro de Biociências (CB) 

b) Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) 

c) Centro de Tecnologia (CT) 

d) Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) 

e) Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

f) Centro de Educação (CE) 

g) Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) 

 

2. Qual seu cargo na UFRN (ex., assistente administrativo, auxiliar, administrador)? 

 

Resposta: _________________________________________ 

 

3. Há quanto tempo você é servidor da UFRN? 

a) Menos de 1 ano 

b) Entre 1 e 3 anos (incompletos) 

c) Entre 3 e 5 anos (incompletos) 

d) Entre 5 e 10 anos (incompletos) 

e) Mais de 10 anos 

 

4. Há quanto tempo você está lotado no seu atual departamento? 

a) Menos de 1 ano 

b) Entre 1 e 3 anos (incompletos) 

c) Entre 3 e 5 anos (incompletos) 

d) Entre 5 e 10 anos (incompletos) 

e) Mais de 10 anos 

 

5. Há quanto tempo você atua na função de Secretário em seu departamento? 

a) Menos de 1 ano 

b) Entre 1 e 3 anos (incompletos) 

c) Entre 3 e 5 anos (incompletos) 

d) Entre 5 e 10 anos (incompletos) 

e) Mais de 10 anos 

 

 

Bloco 2: experiência com gestão patrimonial 

 

A seguir, você encontrará afirmações que abordam aspectos relacionados à sua vivência e 

percepção sobre a temática de gestão patrimonial. Por favor, assinale a opção que mais se 

aproxime do seu nível de concordância em relação ao exposto.  

 

 



146 

 

6. As informações disponibilizadas pela Divisão de Patrimônio são suficientes e claras 

para que eu realize a administração dos bens do meu departamento.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

7. Em meu departamento existe a figura do “agente patrimonial” claramente designada. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

8. Eu me sinto apto a realizar todas as atividades relacionadas à gestão patrimonial do meu 

departamento. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

9. Eu gostaria de participar de atividades de capacitação relacionadas à gestão dos bens do 

meu departamento.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

10. Em meu departamento existe um plano de manutenção preventiva/planejada para os 

bens permanentes. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

11. Eu sinto dificuldades em conseguir serviços de conserto, de manutenção, de restauração 

ou de revisão para os bens permanentes do meu departamento. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

 

Bloco 3: experiência com o processo de recolhimento 

 

A seguir, você encontrará afirmações que abordam aspectos relacionados à sua prática de 

enviar bens inservíveis para a Divisão de Patrimônio. Por favor, assinale a opção que mais 

se aproxime do seu nível de concordância em relação ao exposto.  

 

12. Eu participo ativamente do processo de recolhimento de bens inservíveis do meu 

departamento 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
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13. Todos os bens do meu departamento passam por uma avaliação técnica/objetiva antes 

do seu recolhimento para alienação. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

14. Eu me sinto totalmente apto para realizar a classificação das condições dos bens 

conforme o art. 3º do Decreto nº 9.373/2018 (ex., ocioso, recuperável, etc.).   

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

15. A existência de uma comissão com especialistas para avaliar as condições dos bens 

contribuiria para uma classificação mais precisa e para sua melhor destinação. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

16. Os bens inservíveis são armazenados em um local apropriado/seguro enquanto não são 

enviados para a divisão de patrimônio. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

17. Já enviei para o recolhimento bens que ainda poderiam ser utilizados pelo meu 

departamento mediante pequenos serviços de manutenção. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

18. Em meu departamento, costumamos retirar peças dos equipamentos/móveis quebrados 

para consertar outros antes do recolhimento. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

 

Bloco 4: experiência com o reaproveitamento bens 

 

A seguir, você encontrará afirmações que abordam aspectos relacionados à sua vivência e 

percepção sobre a temática de reaproveitamento de bens inservíveis. Por favor, assinale a 

opção que mais se aproxime do seu nível de concordância em relação ao exposto.  

 

19. Realizo a divulgação dos bens disponíveis em meu departamento para que possam ser 

reutilizados por outras unidades antes do envio para alienação. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 
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20. Ter acesso a uma lista com fotos dos bens disponíveis em bom estado de conservação 

contribuiria para um maior reuso desses bens pelo meu departamento.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

21. Acredito que exista a consciência do aproveitamento máximo dos bens por parte de 

todos os usuários em meu departamento. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

22. Não considero um problema aproveitar bens que já foram utilizados por outras unidades 

em meu departamento, desde que estejam em bom estado. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

23. Acredito que várias partes dos bens recolhidos pelo meu departamento poderiam ser 

reaproveitadas em algum projeto de ensino, pesquisa ou extensão da UFRN. 

(  ) (  ) (  )     (  )     (  ) 

Discordo totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

24. É do seu conhecimento que a Divisão de patrimônio possui um galpão com bens 

disponíveis para reuso?  

(  ) Sim  (  ) Não   

 

25. Existem bens reaproveitados de outras unidades em seu departamento?  

(  ) Sim  (  ) Não  (  ) Não sei informar 

 

26. Considerando a realidade do seu departamento, a criação de um “Centro de Reparos e 

Reuso” seria mais útil para qual grupo de material listados abaixo? (Marque 02 opções) 

 

(  ) Equipamentos de comunicação (ex. telefone, rádio) 

(  ) Mobiliário em geral (ex. mesas, cadeiras) 

(  ) Equipamentos e utensílios Med., Odont. Labor. e Hosp.  

(  ) Equipamento processamento de dados (ex. computador, monitor) 

(  ) Aparelhos domésticos e Ar condicionado  

(  ) Equipamentos energéticos (ex. Nos breaks/estabilizadores)   

(  ) Equipamentos para áudio, vídeo e foto (ex. TV, Datashow, câmera) 

(  ) Outro: ________________________________________________ 

 

27. O que você gostaria de relatar sobre o processo de desfazimento/reutilização de bens 

inservíveis na UFRN que não foi perguntado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: CHEFE DA 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DLOG 

 

1. Quais são as etapas que compõem o processo de desfazimento de bens atualmente na 

UFRN? 

 

2. Alguma dessas etapas se apresenta como um gargalo dessa operação? 

 

3. Conforme as novas orientações de recolhimento de bens, as unidades devem realizar a 

classificação dos bens, conforme o Artigo 3º do Decreto nº 9.373/2018, você acredita 

que isso vem ocorrendo de maneira precisa?  A existência de uma comissão formada 

por especialistas seria mais eficiente?  

 

4. Após o recebimento dos bens enviados pelas unidades, como ocorre o seu 

armazenamento? O local apresenta as condições propícias para isso? 

 

5. Em relação à temática de reaproveitamento de bens inservíveis, como ocorre esse 

processo na UFRN? Existe alguma divulgação pública? 

 

6. Você julga que a UFRN exerce todo o seu potencial em relação ao reaproveitamento 

desse material recolhido? Caso não, quais os problemas ou gargalos você observa? 

Quais os que ocorrem com maior frequência? 

 

7. A divisão de patrimônio realiza atividades ligadas à manutenção/recuperação de bens 

recolhidos? Caso sim, julga ter as condições ideais para isso (infraestrutura, pessoal, 

maquinário)?  

 

8. Em sua opinião, considerando as condições dos bens enviados, a criação de um “Centro 

de Reparos e Reuso” na UFRN seria uma oportunidade para obter maiores níveis de 

reaproveitamento? Qual grupo de material teria maior potencial para isso? 

 

9. Em uma situação hipotética ideal, o que você mudaria no atual fluxo de recolhimento 

de bens para que se extraia o seu máximo reuso?  
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: PRESIDENTE 

DA COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E DESFAZIMENTO DE BENS 

MÓVEIS INSERVÍVEIS DA UFRN 

 

  

1. Na prática, qual o papel que a comissão de desfazimento de bens da universidade 

desempenha atualmente? Como e por quem ela é formada? 

 

2. Você julga que a UFRN exerce todo o seu potencial em relação ao reaproveitamento 

desse material recolhido? Caso não, quais os problemas ou gargalos você observa? 

Quais os que ocorrem com maior frequência? 

 

3. Considerando a importância de uma correta avaliação das condições do bem para o seu 

reaproveitamento, como você avalia a execução desse processo na UFRN? Existe algum 

aspecto a ser melhorado? 

 

4. O local onde os bens inservíveis estão armazenados reúne boas condições de 

infraestrutura e segurança?  

 

5. Antes da alienação, existe alguma orientação por parte da comissão para a retirada de 

componentes em bom estado dos equipamentos que podem ser reutilizados?  

 

6. Quais as etapas que envolvem o processo de alienação/desfazimento dos bens 

inservíveis? Quais critérios são utilizados para se decidir entre a doação ou o leilão 

deles? 

 

7. Em sua opinião, considerando as condições dos bens enviados, a criação de um “Centro 

de Reparos e Reuso” na UFRN seria uma oportunidade para obter maiores níveis de 

reaproveitamento? Qual grupo de material teria maior potencial para isso? 

 

8. Em uma situação hipotética ideal, o que você mudaria no atual fluxo de recolhimento 

de bens para que se extraia o seu máximo reuso?  
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Caro Servidor (a), 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa "A 

SUSTENTABILIDADE INCORPORADA AO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE 

BENS: UMA ABORDAGEM DE GESTÃO DE PROCESSOS EM UMA IFES", que tem 

como pesquisador responsável Felipe Oliveira Lócio, aluno vinculado ao programa de pós-

graduação em Gestão de Processos Institucionais, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), sob orientação do Prof. Dr. Carlos David Cequeira Feitor. 

A partir desse estudo, pretende-se apresentar uma proposta de intervenção para o 

processo de desfazimento de bens inservíveis móveis da UFRN, com o objetivo de proporcionar 

uma maior reutilização dos bens recolhidos anualmente pela Divisão e, consequentemente, 

contribuir para a redução de gastos e para ações mais sustentáveis na universidade.  

De acordo com a vivência do autor em seu ambiente organizacional, percebeu-se que 

uma grande quantidade de bens que poderiam ser reutilizados no contexto interno da 

universidade era alienada a partir de um processo de desfazimento. Nesse sentido, esse é o fato 

que impulsiona as discussões desta pesquisa. 

Para participar desse estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar 

e estará livre para participar ou se recusar a qualquer momento. A sua participação é voluntária 

e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido pelo pesquisador.  

No que se refere ao sigilo na pesquisa, o pesquisador se compromete a tratar os dados 

coletados em grupo de distribuição de frequência, de forma a preservar a sua identidade em 

todas as etapas do estudo. Além disso, os dados serão confidenciais e objeto de divulgação 

apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para o 

pesquisador responsável Felipe Oliveira Lócio através do número (84) 98114-9447 ou enviando 

um e-mail para felipe.locio@ufrn.br. 

Diante do exposto, caso concorde em participar da pesquisa, solicito que preencha os 

campos a seguir autorizando a utilização das informações fornecidas para fins acadêmicos. 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

mailto:felipe.locio@ufrn.br
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Eu,________________________________________________________________________,

CPF________________________________, após ter sido esclarecido sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os 

riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus 

direitos, concordo em participar do presente estudo, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar.  

 

Natal/RN, _____/_____/2022                                           -------------------------------------------- 

                                                                              (Nome por extenso do (a) participante) 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo - Gestão de processos: uma proposta sustentável 

para o processo de desfazimento de bens em uma IFES, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e os direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 

 

Natal/RN, _____/_____/2022                                           -------------------------------------------- 

                                                                                           Felipe Oliveira Lócio 
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APÊNDICE F - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada A SUSTENTABILIDADE 

INCORPORADA AO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS: UMA ABORDAGEM 

DE GESTÃO DE PROCESSOS EM UMA IFES poderá trazer e entender os métodos que serão 

usados para a coleta de dados, e estar ciente da necessidade de gravar minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador Felipe Oliveira Lócio a gravar minha 

entrevista sem custos financeiros para nenhuma das partes.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso do pesquisador acima 

citado de me garantir os seguintes direitos:  

 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;  

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui proposta e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais;  

3. Minha identidade não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas;  

4. Qualquer outra forma de utilizar essas informações só poderá ser feita com minha 

autorização;  

5. Os dados coletados serão guardados durante cinco anos, sob a responsabilidade do 

pesquisador. Depois desse período, serão destruídos.  

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e da transcrição de minha entrevista.  

 

Por ser verdade, assino e rubrico o presente documento em duas vias de igual teor e 

forma, ficando uma em minha posse. 

 

Natal/RN, _____/_____/2022                              -------------------------------------------- 

                                                                              (Nome por extenso do (a) participante) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste (a) participante de pesquisa para a participação neste estudo. 

 

                                                                              -------------------------------------------- 

                                                                                 (Nome por extenso do pesquisador) 

 

 



154 

 

 

APÊNDICE G – PROPOSTA DE MANUAL DE DESFAZIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de desfazimento de bens 

móveis da UFRN 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente instrumento foi desenvolvido diante da necessidade de normatizar o processo 

de desfazimento de bens no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

e tem como objetivo padronizar os procedimentos institucionais relativos à temática, em 

atendimento às disposições previstas na legislação vigente, sobretudo o Decreto nº 9.373 de 11 

de maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a 

disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional. 

As normas estabelecidas se aplicam aos órgãos da Administração Central e das 

Unidades Acadêmicas e administrativas da Universidade e aos seus servidores técnico-

administrativos e docentes e, no que couberem, aos seus alunos, pesquisadores, parceiros 

institucionais, prestadores de serviços terceirizados e de serviços voluntários. 

É importante considerar que o arcabouço legal que embasa a construção do manual está 

sujeito a alterações. Dessa forma, todos os agentes que participam do ciclo de desfazimento de 

bens são peças importantes para fazer a revisão sistemática desse documento, de modo a 

promover a sua constante atualização e adequação às mudanças da legislação. Diante disso, a 

apresentação das instruções contidas na versão vigente deste manual não justifica ou isenta das 

responsabilidades os servidores pela adoção de procedimentos desatualizados que ainda não 

foram objeto de análise e revisão.  

 

2. PRINCÍPIOS 

 

2.1. Na observância das orientações contidas nesse manual deverão ser considerados os 

princípios que regulam os atos da administração pública, são ele: da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da finalidade, da 

motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, da transparência, da segregação de 

funções, do julgamento objetivo, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 

2.2. A função do controle patrimonial compreende as ações de recepção, registro, controle, 

utilização, guarda, conservação e desfazimento dos bens de natureza permanente da 

instituição. 
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2.2.1. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo 

desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo 

dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua 

guarda. 

 

2.2.2. É dever de todo servidor da UFRN comunicar ao titular da Unidade Patrimonial 

ou superior quando da ciência de fatos ou indícios de irregularidades com bens 

patrimoniais da instituição, sob pena de imputação de negligência, omissão ou 

conivência.  

 

2.3. O processo de desfazimento consiste nas atividades de exclusão, movimentação, 

doação e alienação de um bem do acervo patrimonial da instituição, desde que 

expressamente autorizado pelo ordenador de despesas, em conformidade com a 

legislação vigente. 

 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 

3.1. Para efeitos legais, este manual é norteado por normativas encontradas em legislações 

vigentes que permeiam à temática de gerenciamento de bens móveis em instituições 

públicas: 

 

I. Decreto 9.373, de 11 de maio de 2018: dispõe sobre a alienação, a cessão, a 

transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequada de 

bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Essa normativa tornou nulo os decretos 6.087, de 20 de abril de 

2007, e 99.658, de 30 de outubro de 1990; 

II. Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988, da Secretaria de 

Administração Pública da Presidência da República - objetiva a racionalização, 

com minimização de custos, do uso de material no âmbito do Sistema de 

Serviços Gerais (SISG); 

III. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis; 
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IV. Lei Federal nº 14.133/2021: Lei de Licitações e Contratos administrativos; 

V. Instrução Normativa SG/MPDG nº 11/2018: dispõe sobre ferramenta 

informatizada de disponibilização de bens móveis inservíveis para fins de 

alienação, de cessão e de transferência no âmbito da Administração Pública 

federal direta, autárquica e fundacional – Reuse.Gov; 

VI. Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão: dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, 

aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras providências; 

VII. Lei 5.700, de 1 de setembro de 1971: dispõe sobre a forma e a apresentação 

dos Símbolos Nacionais, e dá outras providências. 

 

4. COMISSÃO PARA DESFAZIMENTO DE BENS 

 

4.1. As avaliações, classificação e demais procedimentos que integram o processo de 

desfazimento de bens inservíveis serão efetuados por comissão especial, devidamente 

nomeada para esse fim, conforme art.10 do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018. 

 

4.2. Os membros da comissão de classificação, avaliação e desfazimento de bens móveis 

inservíveis serão designados por meio de portaria a ser emitida pela Pró-Reitoria de 

Administração, em quantitativo não inferior a 3 (três) servidores efetivos, para um 

período de 12 (doze) meses de vigência. 

 

4.2.1. A Portaria de designação deverá definir quais membros da comissão caberão o 

exercício das funções de presidente e de secretário. 

 

4.3. Em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a servir como 

ferramenta de controle interno dos atos praticados, não poderão compor a comissão: 

 

I. O responsável imediato pela Divisão de Patrimônio;  

II. Os servidores lotados na Divisão de Patrimônio; 

III. O chefe da Diretoria de Logística; 

IV. O responsável imediato pela Divisão de controle e registro contábil. 

 

4.4. São atribuições da Comissão: 
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I. Proceder com a classificação final dos bens inservíveis vistoriados, segundo os 

critérios do art. 3º do Decreto nº 9.373/18: Ociosos, Recuperáveis, 

Antieconômicos e Irrecuperáveis;  

II. Constituir lotes de bens, a partir da sua classificação e suas características 

patrimoniais elencadas, como estado de conservação e seu valor residual de 

mercado; 

III. Instruir os processos de desfazimento, consoante a forma de destinação 

definida. 

 

4.4.1. A Comissão poderá solicitar à Divisão Patrimônio informações para subsidiar a 

execução das suas atividades, tais como as relativas à situação do bem, o valor de 

aquisição, o responsável pela carga patrimonial e o número de tombamento. 

 

4.4.2. O responsável pela carga patrimonial, ou o indicado por este, poderá ser 

convocado, a qualquer tempo, para prestar esclarecimentos necessários ao trabalho 

da Comissão. 

 

4.5. Durante o procedimento de avaliação, a Comissão poderá identificar bens inservíveis 

que, embora não estejam sendo aproveitados pela unidade de origem, possam vir a ter 

uma melhor aplicação e aproveitamento em outra localidade, de acordo com o interesse 

público e conveniência institucional. 

 

4.5.1. A opção pela transferência interna deverá ser priorizada e estimulada, como 

forma de aumentar o reaproveitamento dos bens inservíveis no contexto da 

universidade, optando-se pela escolha das demais quando consideradas inconvenientes 

ou inoportunas. 

 

4.6. Concluído o processo de análise e classificação dos bens inservíveis recolhidos, a 

Comissão deverá se manifestar, por meio da emissão de laudo de avaliação, acerca da 

forma de desfazimento mais apropriada, de acordo com a legislação vigente, e aferir 

valor de mercado justo para os bens destinados a venda e/ou permuta. 

 

4.6.1. A alienação dos bens da instituição, mediante a existência de interesse público 

devidamente justificado, será realizada, preferencialmente, através de doação. 
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4.7. Quando constatada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação do bem 

classificado como irrecuperável, caberá à autoridade competente determinar sua 

destinação ou disposição final ambientalmente adequada, em observância ao exposto 

na da Lei nº 12.305, de 2010. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS PARA DESFAZIMENTO 

 

5.1. O bem apontado como inservível deve ser classificado como: 

 

I. Ocioso: bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado; 

II. Recuperável: bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo 

da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja 

análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação; 

III. Antieconômico: bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou 

obsoletismo; ou 

IV. Irrecuperável: bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de 

recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a 

análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. 

 

5.1.1. Cada unidade organizacional deverá realizar a classificação do bem conforme o 

seu contexto particular. 

 

5.1.2. Sempre que necessário, em virtude da natureza do equipamento, a unidade 

poderá solicitar parecer técnico de comissão especializada, a ser constituída 

especialmente para este fim. 

 

5.1.2.1. Na hipótese da inexistência de servidor com conhecimento específico, o 

titular da unidade deverá proceder com a busca de informações junto a outros 

órgãos públicos, de modo a subsidiar a classificação do bem.  

 

5.1.3. O parecer de avaliação deverá refletir as condições reais do material no momento 

da sua análise, especificando suas características funcionais e operacionais, como a 
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retirada de peças, a presença de microrganismos e a identificação de componentes 

quebrados.    

 

5.1.4. Identificar-se-ão como obsoletos, os bens que perderam a sua utilidade no 

contexto de trabalho da unidade diante do surgimento de versões mais avançadas, 

mesmo que se apresentem em boas condições de funcionalidade, devendo, portanto, ser 

classificados como antieconômicos. 

 

5.1.5. A expressão “manutenção onerosa” a que se refere o inciso III, do item 5.1, deve 

ser entendida como todos os custos despendidos para garantir a continuidade da 

utilização do bem. Por sua vez, em relação às despesas relacionadas à sua recuperação 

e à análise do custo-benefício, os bens devem ser classificados em recuperável e 

irrecuperável, de acordo com os critérios apontados nos incisos II e IV. 

 

6. MOVIMENTAÇÃO E FORMAS DE DESFAZIMENTO  

 

6.1. Transferência é a modalidade de movimentação, de caráter permanente, na qual ocorre 

a troca de posse e de responsabilidade pelos bens. Poderá ser: 

 

I. Interna - quando realizada entre unidades organizacionais, dentro do mesmo 

órgão ou entidade; ou 

II. Externa - quando realizada entre órgãos da União. 

 

6.1.1. Os bens móveis classificados como inservíveis ociosos e recuperáveis poderão 

ser objeto de reaproveitamento, mediante transferência interna ou externa. 

 

6.1.2. A transferência externa de bens não classificados como inservíveis será 

permitida, de forma excepcional, desde que justificada pela autoridade competente 

 

6.2. Cessão é a modalidade de movimentação, de caráter temporária, na qual ocorre a troca 

de posse e de responsabilidade pelos bens, admitida nos seguintes casos: 

 

I. Entre órgãos da União; 

II. Entre a União e as autarquias e fundações públicas federais; ou 

III. Entre a União e as autarquias e fundações públicas federais e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações públicas. 
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6.2.1. A cessão de bens não classificados como inservíveis será permitida, de forma 

excepcional, desde que justificada pela autoridade competente 

 

6.3. Alienação é a operação de transferência do direito de propriedade de bens por meio de 

venda, permuta ou doação, desde que constatada a existência de interesse público 

devidamente justificado e subordinada a realização de avaliação prévia e de licitação. 

 

6.3.1. Os alienatários e beneficiários da transferência serão responsáveis pela 

destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis inservíveis recebidos, 

quando cessada a sua utilização. 

 

6.4. Venda é a modalidade pela qual os bens classificados como inservíveis são objeto de 

comercialização, mediante a realização de licitação na modalidade leilão, observadas 

as normativas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

6.4.1.1. A alienação de bens móveis terá dispensada a realização de leilão nos 

casos de venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da 

Administração Pública, em virtude de suas finalidades; e de venda de materiais e 

equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos 

ou entidades da Administração Pública. 

 

6.5. Permuta é a modalidade pela qual as partes se obrigam mutuamente a dar uma coisa 

por outra, sendo permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública, quando atendido o requisito de existência de interesse público expressamente 

justificado, bem como a realização de avaliação prévia do respectivo bem, sendo 

dispensada a realização de licitação. 

 

6.6. Doação é a modalidade pela qual ocorre a transferência de propriedade do bem, de 

forma permanente, e gratuita, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse 

social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, 

relativamente à escolha de outra forma de alienação. Poderão ser beneficiários:  

 

I. A União, suas autarquias e suas fundações públicas; 
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II. As empresas públicas federais ou as sociedades de economia mista federais 

prestadoras de serviço público, desde que a doação se destine à atividade fim 

por elas prestada; 

III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações 

públicas; 

IV. As organizações da sociedade civil, incluídas as organizações sociais a que se 

refere a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e as organizações da sociedade 

civil de interesse público a que se refere a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; 

ou    

V. As associações e as cooperativas que atendam aos requisitos previstos no 

Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.    

 

7. MATERIAIS COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 

 

7.1. Bens eletrônicos. 

 

7.1.1. Os equipamentos, as peças e os componentes de tecnologia da informação e 

comunicação classificados como ociosos ou recuperáveis poderão ser doados a 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que participem do programa de 

inclusão digital do Governo federal. 

 

7.1.2. De forma semelhante, os referidos bens também poderão ser doados a 

organizações da sociedade civil que comprovarem dedicação à promoção gratuita da 

educação e da inclusão digital. 

 

7.1.3. O desenvolvimento da Política de Desfazimento de Bens Eletrônicos é de 

responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC), sob a competência da sua Coordenação de Articulação, conforme previsto no 

Art. 16 da Portaria nº 217/2019-MCTIC, a qual também concerne as ações do Centros 

de Recondicionamento de Computadores (CRC), criado dentro da estratégia da Política 

de Inclusão Digital do governo federal, e mantido a partir de doações de organizações 

públicas e privadas. 
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7.1.3.1. A comunicação com o MCTIC deverá ocorrer por meio de ofício com o 

preenchimento da respectiva relação de bens, a ser encaminhado para o e-mail: 

desfazimento.setel@mctic.gov.br. 

 

7.2. Resíduos perigosos e equipamentos de Raios-X 

 

7.2.1. Os resíduos perigosos serão remetidos a pessoas jurídicas inscritas no Cadastro 

Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, conforme o disposto no art. 38 da Lei 

nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, contratadas na forma da lei. 

 

7.2.2. A desativação de equipamentos de Raios-X deve ser comunicada à Vigilância 

Sanitária competente, por escrito pelo responsável legal, com baixa de responsabilidade 

técnica pelo equipamento e com notificação sobre o destino a ser dado ao equipamento. 

 

7.2.2.1. Antes de efetuar o descarte dos bens mencionados no item anterior, deve-

se remover qualquer indicação de radiação que houver no aparelho, cortar os fios e 

cabos de alimentação elétrica e retirar seu tubo de vidro. 

 

7.3. Símbolos Nacionais. 

 

7.3.1. Não poderão ser objetos de doação, quando inservíveis, os símbolos nacionais, 

as armas, as munições, os materiais pirotécnicos e os bens móveis que apresentarem 

risco de utilização fraudulenta por terceiros, devendo-se proceder com a sua inutilização 

em conformidade com a legislação específica. 

 

7.3.2. As Bandeiras Nacionais que não estejam em bom estado de conservação devem 

ser recolhidas e entregues a uma unidade militar para que sejam incineradas no Dia da 

Bandeira, em conformidade com a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. 

 

7.4. Veículos. 

 

7.4.1. O processo de desfazimento dos veículos classificados como ociosos, 

antieconômicos ou irrecuperáveis ocorrerá na forma da Instrução Normativa nº 3, de 15 

de maio de 2008 da SLTI/MPOG e do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018. 
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7.4.2. O veículo classificado como irrecuperável será alienado mediante observância 

dos dispositivos contidos no Decreto nº 1.305, de 09 de novembro de 1994, bem como 

na Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998. 

 

7.4.3. A cessão ou a alienação, atendidas as exigências legais e regulamentares, será 

realizada mediante o preenchimento do Termo de Vistoria, do Termo de Cessão/Doação 

e do Quadro Demonstrativo de Veículos Alienados, conforme anexos que integram a 

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, da SLTI/MPOG. 

 

7.4.4. O veículo cedido ou alienado deve ter a sua baixa comunicada ao Departamento 

de Trânsito, a Circunscrição Regional de Trânsito e aos demais órgãos competentes, 

para fins da retirada da isenção do IPVA, quando for o caso, bem como alteração de 

propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização do evento. 

 

7.5. Desfazimento de bens em ano eleitoral. 

 

7.5.1. Conforme nova redação dada pela lei nº 14.435, de 4 de agosto de 2022, a doação 

de bens por parte da Administração Pública a entidades privadas e públicas, durante 

todo o ano em que se realizar eleição, e desde que com encargo para o donatário, não se 

configura em descumprimento do § 10, do art. 73, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1997. 

 

8. PROCESSO DE DESFAZIMENTO: FLUXO ADMINISTRATIVO 

 

Por ocasião da existência de bens em desuso ou sem condições de utilização, as 

unidades deverão seguir as seguintes etapas para a execução do processo de desfazimento:  

 

8.1. Realizar o levantamento dos bens para recolhimento. 

 

8.1.1. Todos os bens devem ser identificados com um número patrimonial contendo 10 

dígitos. Nos casos em que não se verificar esse quantitativo, deve-se proceder com 

o seu acréscimo, conforme exemplos: 98183  199800183 / 0822569  

2008022569. 
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8.1.2. O bem que não possuir plaqueta de identificação, independente da razão, 

somente poderá ser encaminhado mediante a constatação de inventário aprovado 

nos últimos 12 meses (informar número do processo no laudo de avaliação). 

 

8.2. Emitir ou solicitar laudo técnico de avaliação.  

 

8.2.1. Deverão constar no relatório de análise: (I) o número de tombamento; (II) as 

especificações do material, incluindo-se marca e modelo; (III) a descrição 

detalhada da situação do bem; e (IV) a sua classificação – conforme Decreto nº 

9.373/2018. 

 

8.2.2. Para os bens de informática (Grupo de material: 5208) e para os equipamentos 

médico-hospitalares (Grupo de material: 5235), o laudo deverá ser, 

obrigatoriamente, atestado por profissional técnico na respectiva área, bem como 

assinado pelo chefe da unidade detentora do equipamento.  

 

8.2.3. Para os materiais submetidos a agentes contaminantes (resíduos químicos, 

biológicos ou radioativos), deverá ser providenciado previamente a 

descontaminação e o Parecer Técnico de descontaminação. 

 

8.2.4. Excetuando-se os casos listados acima, o laudo poderá ser emitido e assinado 

somente pelo Titular da Unidade Patrimonial. 

 

8.3. Cadastrar Guia de Recolhimento. 

 

8.3.1. A partir do acesso ao SIPAC, a emissão da guia é realizada percorrendo os 

seguintes passos: Portal administrativo  Patrimônio móvel  Movimentação de 

bens  Enviar bens para recolhimento  Tipo de recolhimento: recolhimento de 

bens de uma única unidade de origem. 

8.3.2. No campo “Arquivo”, a unidade deverá anexar o laudo de avaliação para os 

respectivos bens a serem recolhidos. 

 

8.3.3. Na tela seguinte, o campo “Tombamento” deverá ser preenchido com a 

numeração patrimonial (10 dígitos) correspondente de cada equipamento. 

Posteriormente, são selecionadas as funções “Buscar” e, em seguida, “Adicionar” 

os bens encontrados.  
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8.3.3.1. Na hipótese do bem está listado na carga patrimonial de uma outra 

unidade, faz-se necessário solicitar a regularização da sua localidade por 

meio de chamado patrimonial no SIPAC: Portal Administrativo  

Patrimônio Móvel  Chamado Patrimonial  Tipo: transferência. 

 

8.3.4. Para os bens sem identificação, a sua inserção se dará mediante a opção 

“Adicionar bens desconhecidos”. Para tanto, é preciso proceder com a sua 

caracterização, conforme laudo, no campo “Descrição”. Observar item 8.1.2. 

 

8.4. Registrar Chamado Patrimonial  

 

8.4.1. Uma vez emitida a Guia de Recolhimento, a Divisão de Patrimônio deverá ser 

notificada acerca da existência de bens inservíveis na unidade através do registro 

de chamado patrimonial no SIPAC: Portal Administrativo  Patrimônio Móvel 

 Chamado patrimonial  Tipo: recolhimento.  

 

8.4.2. O campo “Descrição” deverá ser preenchido com informações (nome, e-mail e 

telefone) acerca do responsável da unidade por acompanhar o processo de entrega 

dos bens, bem como a numeração das guias de recolhimento geradas para análise 

e conferência.  

 

8.4.3. A Divisão de Patrimônio terá o prazo de até 05 dias úteis para examinar o pedido 

de recolhimento proferido pelas unidades, a contar da data de registro do chamado 

patrimonial no SIPAC. 

 

8.4.3.1. Em caso de dúvidas ou verificação de erros no pedido formulado, a 

unidade será notificada através do e-mail informado para prestar os 

esclarecimentos pertinentes ou realizar os ajustes indicados, em até 05 dias 

úteis. Expirado esse tempo, o chamado patrimonial será negado. 

 

8.4.3.2. A resposta para o pedido de recolhimento poderá ser verificada por meio 

do status do chamado patrimonial, disponível em: Portal Administrativo  

Patrimônio Móvel  Consultar chamados patrimoniais. 
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8.5. Entregar os bens à Divisão de Patrimonial 

 

8.5.1. Por ocasião da aprovação da solicitação de recolhimento, é de competência de 

cada unidade providenciar a devida entrega dos seus bens no galpão do Patrimônio, 

conforme listados no documento do item 8.3. 

 

8.5.1.1. Em nenhuma hipótese serão recolhidos bens que não constem na (s) Guia 

(s) de Recolhimento previamente analisadas. 

 

8.5.1.2. Caso não disponha de veículo para o transporte dos materiais, a unidade 

deverá cadastrar solicitação junto à Coordenação de Transporte no SIPAC: 

Portal administrativo  Requisições  Veículo/transporte  Cadastrar  

Veículo para um período. Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos 

telefones: 99193-6440 / 99193-6078. 

 

8.5.2. A unidade deverá informar, com antecedência mínima de 02 dias úteis, a data 

pretendida para a entrega dos materiais, através do e-mail: 

patrimônio.ufrn@gmail.com. 

 

8.5.3. No dia e horário agendados, o servidor indicado no chamado patrimonial deverá 

estar presente no ato da entrega dos bens, com o objetivo de assegurar a 

conformidade com a guia de recolhimento. 

 

8.5.3.1. Na hipótese de impossibilidade de comparecimento do servidor indicado, 

deverá ser realizado um novo agendamento. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1. Os bens avaliados como “ociosos” deverão, obrigatoriamente, ser anunciados na 

plataforma Reuse.ufrn.br, por um período mínimo de 15 dias, antes do seu envio para 

recolhimento. 

 

9.2. A autorização para recolhimento de novos bens inservíveis pelo Patrimônio terá como 

condição a capacidade física de recebimento do galpão “Maureci”, sendo vetada tão 

logo se constante o seu limite de armazenamento seguro e organizado. 
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9.2.1. Encerrado o período para recolhimento, as demandas para encaminhamento de 

bens inservíveis que, eventualmente, surgirem somente serão atendidas após a 

conclusão do processo atual de desfazimento e retirada dos bens já recebidos, 

período no qual será de responsabilidade de cada unidade o armazenamento seguro 

e correto dos materiais.  

 

9.3. Nos casos omissos e em eventuais dúvidas, a Divisão de Patrimônio se apresenta como 

o canal de comunicação apropriado para consultas e trocas de informações por meio do 

e-mail: patrimônio.ufrn@gmail.com ou do telefone 3342-2275 (Ramal 134/135). 

 


