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Introdução

A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei Nº 3834 C, de 14 de dezembro 
de  1960,  completou  43  anos  no  ano  de  2003  registrando  uma história  demarcada  pelo  seu 
compromisso com as questões sociais e com o desenvolvimento regional e nacional.

No cumprimento de sua missão de  gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o  
saber,  formando cidadãos capazes  de promoverem a transformação e o  desenvolvimento da 
sociedade, a Universidade norteia-se pelos princípios estabelecidos no Estatuto e no Regimento, 
onde se consta que, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará a 
gratuidade  do  Ensino,  cuja  manutenção  é  responsabilidade  da  União;  a  diversidade  e  ao 
pluralismo de idéias, sem discriminação de qualquer natureza; a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; a universalidade do  conhecimento e fomento à interdisciplinariedade; o 
compromisso  com  a  qualidade,  com  a  orientação  humanística  e  com  a  preparação  para  o 
exercício pleno da cidadania ao executar suas atividades; o compromisso com a democratização 
da  educação,  no  que  concerne  à  gestão,  à  igualdade  de  oportunidade  de  acesso,  e  com  a 
socialização de seus benefícios; o compromisso com a democracia e com o desenvolvimento 
cultural, artístico, científico, tecnológico e sócio-econômico do País; e o compromisso com a paz, 
com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente.

Neste contexto,  o presente relatório demonstra  as ações desenvolvidas e os resultados 
obtidos, em todos os aspectos que permeiam a gestão universitária. 

É importante destacar que esses resultados são fruto de um trabalho intenso e planejado, 
com estabelecimento  e  acompanhamento  de  metas  fixadas  ao  início  do  exercício,  apesar  da 
acentuada instabilidade, sob o ponto de vista orçamentário-financeiro, durante todo o transcorrer 
do ano, além dos resquícios de uma greve de servidores docentes e de técnico-administrativos 
ocorrida no ano de 2001, que sobre-posicionou aquelas atividades acadêmicas no ano de 2002 e 
2003.  

Ainda  assolaram  a  gestão  das  universidades  os  Decretos  de  contingenciamentos 
orçamentários e falta de repasses financeiros de forma regular, criando restrições para o custeio 
básico das instituições e alteração no planejamento das Metas Físicas orçamentárias pois passou-
se a executar dentro da disponibilidade dos limites orçamentários concedidos e não mais no que 
se havia planejado; a indisponibilidade de dotação orçamentária de recursos próprios prejudicou 
o  desenvolvimento  administrativo  na  execução  dos  diversos  projetos  de  pesquisa,  ensino  e 
extensão; o Decreto 4.512 que limitou a data de empenho em 12/12/03;  além da meta de atingir-
se 50% em despesas liquidas em relação ao ano de 2002, pois o repasse orçamentário em final de 
ano praticamente inviabiliza esse cumprimento, que só ocorreu na UFG, graças aos esforços de 
servidores com compromissos imensuráveis para com a instituição e o serviço público no Brasil.
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Ainda assim, os indicadores de desempenho acadêmico demonstram, em grande parte, 
uma evolução positiva na UFG, no ano de 2003, exceto em alguns casos pelos fatos expostos 
anteriormente. Esses indicadores podem ser constatados nas diversas Planilhas de Metas, por área 
de  atuação,  que  compõem este  relatório:  Graduação,  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  Extensão  e 
Cultura,  Administração  e  Finanças,  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos  e 
Assuntos da Comunidade Universitária.

Além do que consta no relatório contábil que compõe a Prestação de Contas da UFG, o 
presente relatório também procura demonstrar o zelo pela boa aplicação dos recursos públicos 
destinados à instituição, situando as ações no contexto global das condições atuais. Um fator que 
deve ser considerado, enfrentado inclusive por todas as Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES), no País, é a escassez de recursos orçamentário-financeiros até para a manutenção de suas 
infra-estruturas básicas, junto com a flutuação nos repasses desses recursos, fato já mencionado 
anteriormente, o que acaba gerando inseguranças, em todos os níveis de decisão, no planejamento 
mais efetivo e objetivo da instituição em termos de suas reais necessidades. Não é demais repetir 
pois é notório que a Administração Superior da Universidade Federal de Goiás bem como a de 
suas  Unidades  Acadêmicas  e  Órgãos,  têm  desenvolvido  esforços  excessivos  para  manter  o 
funcionamento das atividades fins da instituição, lutando por suplementações orçamentárias em 
nível federal, o que, quando  ocorre (no final do exercício), minimiza os débitos da instituição, 
buscando parcerias e convênios que possibilitem a realização de projetos e pesquisas que não 
possuem  financiamento  adequado  por  parte  da  União,  dentro  dos  orçamentos  destinados 
anualmente.

Essa luta tem sido cotidiana, pois ao cumprimento do papel institucional, novas demandas 
têm sido atendidas pela UFG, como a dinamização de seus Campus à noite, tendo em vista que a 
criação recente de novos cursos noturnos o que repercutem num maior quantitativo de alunos 
nesse turno, gerando, por exemplo, a expansão da área física, um maior consumo da energia 
elétrica, necessidade de mais serviços de limpeza predial,  de segurança patrimonial,  etc. e os 
aumentos de tarifas públicas bem como os reajustes normais/legais de contratos não podem ser 
ignorados. 

Não podemos deixar  de  registrar  o  importante  apoio do Governo Estadual  a  diversos 
projetos  da  instituição como é o caso da  construção da  Lagoa de  Tratamento  de  Esgoto no 
Campus Samambaia da UFG (concluída), e de uma Biblioteca e um Auditório no Campus da 
UFG  (em  fase  de  conclusão),  sediado  em  Catalão.  Também  foi  entregue  à  comunidade 
universitária de Jataí a nova sede ampliada do Centro de Ciências Agrárias, do Campus da UFG 
naquela cidade.

 Não fossem essas ações a UFG não contaria com essas obras face a histórica insuficiência 
de  seus recursos orçamentários que vêm mantendo o mínimo possível com a qualidade inerente 
às  IFES,  dada  a  competência,  qualificação  e  dedicação  de  seu  corpo  de  trabalhadores, 
principalmente. As planilhas constantes do presente relatório,  relativas à execução orçamentária, 
podem traduzir com precisão estas afirmações, pois o recurso para manutenção e investimentos 
na Instituição, destinados pelo Tesouro Nacional à UFG, constituiu-se apenas em 5,81% desse 
orçamento total. Cumpre-nos ainda registrar que a realização das despesas é procedida dentro dos 
limites  orçamentários  estabelecidos  pelo  MEC,  não  restando  à  instituição  a  autonomia  para 
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realizar  mudanças  nas  “rubricas”  disponibilizadas.  No  ano  de  2003,  para  se  manter  o 
funcionamento mínimo da UFG, em termos do desenvolvimento das atividades didáticas, houve a 
necessidade  de  uma  extrema  e  sacrificante  priorização  de  pagamentos  de  despesas,  o  que 
caracterizou a grande insuficiência dos recursos de custeio e investimentos no ano.

 
Em termos nacionais, as IFES vêm através de seus Fóruns de discussão desenvolvendo 

análises  dessa  situação,  conforme  se  pode  conferir  em  material  publicado  pela  Associação 
Nacional dos Dirigentes das IFES-ANDIFES, intitulado Indicadores de Desempenho das IFES.

Esta situação não tem esmorecido a comunidade universitária e a administração superior 
da  UFG,  assim como de  todas  as  IFES,  que  continuam a  lutar  pela  reversão  desse  quadro, 
fazendo-se presente e expondo-o em todos os fóruns de discussão e/ou deliberação, seja em nível 
de governo, de parlamento, de instituições não governamentais , etc.

Ações internas também foram desenvolvidas ao longo do ano, no sentido de otimizar a 
aplicação dos recursos orçamentários, com a preocupação constante de preservação da qualidade 
das atividades aqui desenvolvidas, como já afirmamos. O acompanhamento administrativo das 
despesas, a manutenção preventiva da área física, dos veículos, a manutenção corretiva imediata 
dos  equipamentos  e  o  envolvimento  efetivo  dos  diferentes  atores  nas  soluções  propostas, 
também, possibilitou avanços na Universidade em seu desenvolvimento. Em nível acadêmico os 
resultados obtidos são significativos, como exemplo, podemos citar  a qualidade dos cursos de 
graduação, expressos através das avaliações externas, além de um crescimento quanti-qualitativo 
na pós-graduação e na pesquisa, com todos os programas recomendados pela CAPES e diversos 
projetos de pesquisa aprovados pelas agências de financiamento. 

Poderemos, através das planilhas e gráficos anexos, observar, em parte, como isso se dá 
no cotidiano da instituição. O planejamento para as aquisições de bens materiais e de serviços, 
excluindo-se o Hospital  das Clínicas pela sua situação peculiar,  resultaram em um índice de 
74,96% de compras mediante processos licitatórios.

Também, como mecanismo de planejamento e  administração,  em 2003 procedeu-se o 
levantamento de metas importantes para o desenvolvimento institucional. Desta forma, elencou-
se vários Programas/Atividades junto às respectivas Pró-Reitorias cujo resultado apresentamos 
através das diversas Planilhas de Metas aqui anexadas. 

A  capacitação  dos  recursos  humanos  da  área  técnica-administrativa,  a  melhoria  das 
condições de trabalho e a integração em todos os aspectos são quesitos fundamentais buscados no 
dia-a-dia  da instituição para o  alcance do profissionalismo requerido visando a  eficiência  da 
atividade meio em função do cumprimento das atividades-fins.

Assim é que, particularmente, a Administração Superior tem trabalhado, também, com 
comissões  de  apoio  às  atividades  administrativas  que  têm  integrado  servidores  técnico-
administrativos em suas unidades e órgãos de lotação, investidos no papel do que denomina-se de 
Agentes. São os agentes patrimoniais – encarregados (no seu setor) pela guarda, movimentação, 
baixa no patrimônio, etc; os agentes de manutenção das instalações físicas e hidrosanitárias - que 
acompanham e zelam pelo bom funcionamento da instituição nesses aspectos (com relatórios 
mensais);  os agentes do Programa do Uso e Conservação da Energia Elétrica – que zelam e 
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procuram  aplicar,  em  seus  setores,  as  orientações  da  comissão  central  (UFGen)  visando  a 
racionalização dessa despesa em seu setor; os agentes da Coleta e reaproveitamento do Papel – 
que auxiliam a realização da coleta periódica na UFG; e finalmente o início de um trabalho 
participativo quanto a identificação dos diversos resíduos gerados no âmbito da universidade. 

Também é importante registrar que todas essas iniciativas, assim como todas as atividades 
desenvolvidas pelos Órgãos administrativos, têm passado por avaliações sistemáticas por parte do 
usuário, seja no uso de um veículo; seja em um processo de compra; seja na realização de um 
serviço  de  manutenção;  de  um  serviço  de  envio  de  uma  simples  correspondência;  no 
patrimoniamento de bens, o que demonstra o zelo pela manutenção da qualidade do serviço ou 
atividade que se realiza.

Todas essas iniciativas demonstram, acima de tudo, os cuidados assumidos pela UFG no 
desenvolvimento da Administração Pública, norteando-se pelos princípios da economicidade, da 
moralidade, da eficácia, publicidade, legalidade, impessoalidade que permeiam as ações desta 
instituição dentro de seu papel educativo, formador do cidadão e partícipe nos desenvolvimentos 
científico,cultural e sócio-econômico do país

Profª Drª Milca Severino Pereira
Reitora da UFG
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Estrutura Referencial

A Estrutura Referencial  do Relatório de Atividades do Gestor, segundo as orientações 
constantes no anexo II do Ofício Circular nº 022/2003/CGU/GO, que visa garantir o conteúdo da 
IN 12/TCU, poderá ser verificada como se segue:

1 – Gestão Operacional/Finalística
1.1 –  Competências Legais e Regimentais – Missão Institucional: a Introdução do presente 
relatório transcreve e demonstra o cumprimento da Missão Institucional, previsto em seu Estatuto 
e Regimento.  A execução dos Programas do Governo e de Trabalho pode ser verificada através 
da Planilha constante às folhas 058/059 e das Planilhas de Metas, que englobam as diversas áreas 
de Gestão da Universidade Federal de Goiás, nos seus aspectos acadêmicos e administrativos, 
constantes das folhas 026 às 086 do Relatório de Gestão.

1.2  –  Público  Alvo  dos  Processos  Gerenciais:  docentes  do  quadro  efetivo  e  temporário, 
servidores técnico-administrativos, alunos do Ensino Fundamental e Médio, de Graduação e de 
Pós-Graduação  e  da  comunidade  externa  que  participa  ou  não  diretamente  dos  projetos  e 
atividades de extensão universitária. Nas Planilhas de Metas constantes do presente relatório o 
público alvo encontra-se dimensionado.

1.3  –  Vinculação  com  o  Plano  Plurianual  –  Vinculação  Programática:  todas  as  ações 
constantes  no  orçamento  da  Instituição  guardam  vinculação  com  os  programas  do  Plano 
Plurianual  para  as  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior,  definidos  em nível  de  Governo 
Federal,  cuja  avaliação  extrapola  o  âmbito  de  cada  IFES,  ficando  a  cargo  dos  gerentes  de 
Programas do PPA/Ministério da Educação – MEC. A execução dos Programas de Governo e de 
Trabalho pode ser verificada através da Planilha constante às folhas 058/059.

1.4 – Indicadores Relevantes: além dos indicadores do TCU apresentados das folhas 092 às 102, 
as Planilhas de Metas, sobre atividades/projetos/indicadores, constantes das folhas 026 às 086, 
complementam as  informações.  Fizemos  constar  também diversos  Indicadores  de  Gestão  da 
UFG,  baseados  nos  critérios  estudados  pelo  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Planejamento  e 
Administração – FORPLAD, fls. 088 às 091.

1.5  –  Demonstrativo  do Comportamento  das  Metas  Anuais:  todas  as  metas,  atividades  e 
estratégias  são  programadas  com  base  em  uma  análise  situacional,  as  dificuldades  e 
possibilidades  e,  principalmente,  a  condição  de  instituição  pública  destinada  a  cumprir  uma 
finalidade social, com todas as interfaces das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Plano 
de  Metas  está  articulado  com  os  objetivos  institucionais,  levando  em  consideração  as 
necessidades  e  demandas  da  UFG em  suas  finalidades  precípuas.  O  planejamento  2003  foi 

7



realizado  com  base  no  Plano  de  Gestão  2002  –  2005,  que  contou  com  a  participação  da 
comunidade  universitária,  dentro  de  um processo  de  discussão coletivo,  flexível  e  dinâmico, 
dentro dos cenários possíveis e as políticas direcionadas para a vida acadêmica em toda a sua 
amplitude. As Planilhas de Metas constantes das folhas 026 às 086 do presente relatório revelam 
esse planejamento detalhado, as estratégias utilizadas e seu alcance ou não, com as justificativas 
apostas. As metas físicas orçamentárias, com seu planejamento e execução estão demonstradas 
através da planilha constante às folhas  058/059. 

2 – Gestão Orçamentária: aqui fazemos referência ao Quadro do Orçamento da UFG – 2003, 
constante às folhas 059 do Relatório de Gestão que demonstra, de forma consolidada, a gestão 
orçamentária  realizada  na  UFG.  Os  Decretos  4.591,  4.691,  4900/2003,  que  impuseram 
contingenciamentos orçamentários, trouxeram dificuldades extremas à execução do orçamento 
neste ano de 2003, pois impediu que a instituição viesse a cumprir aquilo que havia planejado 
inicialmente.  A  falta  de  liberação  de  créditos  orçamentários  para  recursos  diretamente 
arrecadados para os diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão em tempo hábil também foi 
fator restritivo, neste ano de 2003.

3 – Gestão Financeira: a gestão financeira não só da UFG como de todas as IFES foi totalmente 
modificada neste ano de 2003, o que causou sérios desgastes à gestão acadêmico-administrativa. 
O MEC implementou a sistemática de repasse dos recursos financeiros após o recebimento da 
Nota Fiscal na instituição e a liquidação da despesa no SIAFI. Em muitos casos, os repasses não 
foram efetuados pelo MEC o que ocasionou e ocasionará um grande descrédito institucional e a 
possibilidade  de  realização  de  compras  com  melhores  preços  de  mercado.  Dos  recursos 
necessários, R$ 12.462.105,00 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e cinco 
reais), só foram disponibilizados R$ 10.954.497,00 (dez milhões, novecentos e cinqüenta e quatro 
mil, quatrocentos e noventa e sete reais), em termos de recursos do orçamento. Os recursos de 
convênios  com o MEC também sofreram os  mesmos mecanismos de  liberação,  contrariando 
inclusive, os cronogramas de repasses previstos.

4  –  Gestão  Patrimonial:  no  que  se  refere  ao  Patrimônio  Imóvel  da  UFG,  foi  realizado  o 
Inventário  de  2003,  onde  se  pode  constatar  a  evolução  desse  patrimônio.  O  zelo  pela  sua 
conservação, apesar da escassez de recursos orçamentários, é diuturno e pode ser verificado nos 
diversos processos que visam essa recuperação e melhoria. A atuação do Centro de Gestão do 
Espaço Físico – CEGEF tem sido no sentido de buscar a melhoria das instalações prediais da 
UFG. A planilha de metas orçamentárias revela a execução realizada em 2003. O patrimônio 
móvel  também tem  contado  com ações  enérgicas  para  seu  controle,  apesar  da  amplitude  e 
grandeza da Universidade.  Para cumprir  esse objetivo a Administração tem atuado de forma 
descentralizada,  através  dos  Agentes  Patrimoniais,  em  todas  as  Unidades/Órgãos  da  UFG, 
orientada e coordenada pelo setor patrimonial do Departamento do Material e Patrimônio – DMP. 
A busca pela melhoria desse controle é efetiva e ininterrupta.

5 – Gestão de Pessoas: o foco central dessa gestão é a escassez de pessoal vivida pela UFG, por 
falta de reposição de vagas, tanto de docentes quanto de servidores técnico-administrativos. Essa 
questão  tem  afetado  o  desenvolvimento  pleno  das  atividades,  sejam  acadêmicas  ou 
administrativas,  ocasionando,  inclusive,  a  não  disponibilidade  para  realização  de 
cursos/atividades de capacitação ou treinamentos.  As ações correcionais  tem se desenvolvido 
dentro das exigências legais e normativas, sendo implementadas na medida de sua necessidade e 
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podem ser comprovadas através dos respectivos processos. A extinção de cargos públicos e a não 
possibilidade  de  novas  vagas,  por  exemplo,  de  vigilantes,  de  serviçais  de  limpeza/apoio, 
motoristas,  etc,  tem  comprometido  o  estabelecimento  de  metas  que  visem  um  maior 
desenvolvimento  da  Universidade.  Para  tornar  mais  claro,  basta  ver  o  que  ocorre  com  as 
terceirizações de vigilância e limpeza, que passaram a comprometer o orçamento de custeio, o 
que  na realidade,  deveria  ser  despesa  com pessoal.  É  importante  registrar  que  as  IFES vêm 
lutando  para  a  reversão  dessa  situação,  pois  o  impacto  dessa  despesa  tende  a  comprometer 
significativamente o custeio da Instituição, uma vez que toda terceirização possui embutido em 
seus  custos  o  lucro  das  empresas.  Os  gastos  com  remuneração  de  pessoal  encontram-se 
detalhados à folha 128 do presente relatório.

6 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços: os balancetes contábeis, constantes da presente 
prestação de contas, trazem os valores executados nesses elementos:

6.1 – Obras: R$ 694.600,00 (seiscentos e noventa e quatro mil e seiscentos reais)
Compras:  R$  4.819.944,00  (quatro  milhões,  oitocentos  e  dezenove  mil,  novecentos  e 
quarenta e quatro reais)
Serviços: R$ 10.002.562,55 (dez milhões, dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e 
cinqüenta e cinco centavos)

As  Planilhas  de  Metas  também  acrescentam  informações  importantes  nessas  execuções.  O 
custo/gasto  com  convênios  encontra-se  detalhado  na  planilha  constante  às  folhas  064/067. 
Quanto à Gestão de Estoque, os esforços têm sido contínuos para o tratamento deste quesito, pois 
a  deficiência  de  pessoal  tem  se  constituído  em  fator  restritivo  ao  pleno  desenvolvimento, 
especialmente no Hospital das Clínicas. Mesmo assim, novos estudos para a implementação de 
novas estratégias estão sendo gestadas para se obter um melhor resultado.

6.2 –  Custos/Gastos com Convênios e Parcerias  – R$ 36.721.676,31 (trinta e seis milhões, 
setecentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) – fls. 064 a 
067.

6.3 – Gestão de Estoques: o valor dos estoques dos almoxarifados em 31.12.2003, monta em R$ 
4.991.958,16 (quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e cinqüenta e oito reais 
e dezesseis centavos).

7 – Processos de Controle 

CONTROLES  DA  GESTÃO  -  Demandas  de  Comissões  Parlamentares,  Diligências 
emanadas  do  TCU  e/ou  recomendações  formuladas  pela  SFC  nos  Relatórios  de  Auditoria 
referentes ao exercício de 2003.

7.1 - Processos do controle Parlamentar

Atuação do TCU -  Recomendações implementadas no exercício

UG 153052
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Documento / Data Recomendação
Ofício nº 151 - SGS – 
TCU, 27/02/02

Promover ações junto ao MEC, visando a soluções definitivas para as 
contratações realizadas em desacordo com o inciso IX do artigo 37 da 
CF

Ofício  TCU/SECEX 
GO nº 97, 15/02/02

1.g)  Entrega  dos  relatórios  trimestrais  por  parte  das  Fundações  de 
Apoio,  com  o  devido  acompanhamento  por  parte  da  UFG.  Os 
relatórios foram entregues.

Justificativas/Motivações:
A Administração  da  UFG tem estado em constante  contato  com o  MEC,  solicitando 

providências para o preenchimento das vagas de servidores técnicos-administrativos existentes, 
em função do grande número de evasões ocorridas desde o último concurso realizado em 1993. 

Foi autorizada a nomeação de 323 (trezentos e vinte e três) servidores em 2003 para o 
Hospital  das  Clínicas,  sendo  que  289  (duzentas  e  oitenta  e  nove)  foram  efetivadas,  para 
substituição de servidores contratados pela FUNDAHC.

Atuação do TCU - Recomendações não implementadas no exercício

UG 153052
Documento / Data Recomendação

Ofício  TCU/SECEX 
GO nº 97, 15/02/02

1.c) Recolhimento  da  totalidade  do  ônus  da  remuneração  paga  ao 
servidor  Lisandro  Magalhães  Nogueira,  por  parte  do  Órgão 
cessionário.

7.2 - Processos dos Controles Internos

Atuação da CGU/SFC - Recomendações implementadas no exercício

UG 153052
Documento / Data Recomendação

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

7.1.1.1 -  Implementação da utilização do empenho com Garantia de 
Pagamento Contra-Entrega (§2º art 8º Dec. 4120/02)

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

7.1.2.1 -  Envidar  esforços  visando  o  aprimoramento  dos 
procedimentos de acompanhamento da execução das ações

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

9.1.2.1  -  Verificar se todos os imóveis constantes no SPIUnet estão 
devidamente lançados no SIAFI, conferindo os valores dos referidos 
lançamentos.
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Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

9.1.2.2 - Orientar as Unidades/órgãos de forma a adequar as listagens 
dos bens patrimoniais, evidenciando o responsável pelos bens.

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

9.1.2.3 -  Gravação  de  placas  metálicas  de  tombamento  nos 
equipamentos relativos ao Programa de Modernização das IFEs

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

9.2.1.1 -  Revisão nos contratos de locação, evitando impropriedades 
em relação a atrasos de pagamento e cobranças de multas e juros de 
mora.

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

9.2.1.1 - Revisão dos contratos de locação -  Pagamento do débito da 
Srª Maria das Graças Silva, efetuado em 22/05/03 - se contempla o 
valor correto correspondentes às multas e os juros de mora.

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

10.1.1.2 -
“a”  e  “e”  -  Revisão  geral  no  cadastro   SIAPE,   dos  servidores 
aposentados com as vantagens dos artigos 184, Lei 1711/52 e 192, Lei 
8112/90.
g.1) Professores (instituidores de pensão) recebendo vantagem do art. 
192 a menor. Implementação parcial - falta pagar exercícios anteriores.
g.2) Servidor (instituidor de pensão) recebendo vantagem do art. 192, 
inciso  II,  quando  deveria  estar  recebendo  o  art.  184,  inciso  II. 
Implementação parcial - falta pagar exercícios anteriores.
g.3)  Levantamento  dos  valores  pagos  indevidamente,  bem como o 
recolhimento ao erário;
g.4)  Servidor (instituidor de pensão) recebendo a menos a vantagem 
do art. 192. Implementação parcial - falta exercício anterior

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

10.1.3.1 - Recomenda que a UFG envide esforços no sentido de que os 
valores pagos aos servidores cedidos, sejam efetivamente ressarcidos à 
UFG.

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

10.2.3.1 - Proceder ao desconto dos valores pagos indevidamente, por 
motivo de substituição de chefia.

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

10.2.5.1  -  Recolhimento  dos  valores  pagos  indevidamente  como 
Auxílio-transporte a servidores em gozo de férias.

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 

11.4.1.2 -  Saneamento  das  falhas  existentes  do  almoxarifado  do 
Hospital das Clínicas - Implementação parcial
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2002

Justificativas/Motivações:
Quanto  ao  Item  11.4.1.2  -  Está  sendo  implementada  gradativamente  a  recomendação  da 
CGU/GO,  no tocante  ao  saneamento  das  falhas  existentes  no Almoxarifado do Hospital  das 
Clínicas.  As dificuldades são muitas,  tais como: espaço físico insuficiente,  falta de pessoal e 
situação  financeira  do  HC.  Todavia,  todos  os  esforços  estão  sendo  envidados  para  que  o 
almoxarifado venha a funcionar em condições ideais:
• foram adquiridas 3 (três)  prateleiras reforçadas,  destinadas  ao armazenamento de gêneros 

alimentícios, que antes ocupavam um local inadequado;
• um  estrado  de  piso  duplo,  para  os  materiais  que  chegam,  aguardando  para  serem 

armazenados;
• outros estrados e prateleiras estão sendo providenciados;
• foi  feita  uma  conferência  total  entre  o  material  estocado  e  o  sistema  de  controle 

informatizado, que reflete, de forma confiável, a realidade do estoque;
• a rampa da entrada de material, antes feita de tábuas intercaladas, propiciava um transporte de 

risco, tanto para os servidores, quanto para o material. Foi substituída por uma rampa segura e 
ante derrapante.

Atuação da CGU/SFC - Recomendações não implementadas no exercício

UG 153052
Documento / Data Recomendação
Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

6.1.3.1  -  Implantação  de  avaliação  nos  demais  setores  que  prestam 
atendimento aos alunos da instituição

Relatório  de 
Avaliação da Gestão - 
Prestação  de  Contas 
2002

10.2.4.2 -  Compatibilizar o mapeamento do grau de insalubridade e 
periculosidade com a portaria de localização de todos os servidores e 
os  percentuais  pagos  aos  servidores  como  Adicionais  de 
Insalubridade/Periculosidade. Implementação parcial.

Justificativas/Motivações:
Item 10.2.4.2 - Foi feito um levantamento dos servidores por localização ao nível de setor / sala 
em que executam suas atividades, com a finalidade de confrontar com o mapeamento do grau de 
Insalubridade  /  Periculosidade,  que  está  em fase  de  conclusão.  Parte  do  Mapeamento  já  foi 
encaminhado à Auditoria Interna, que será alvo de análise imediata.
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Planilhas de Metas

para Atividades, Programas, Ações e 

Indicadores  Acadêmico-Administrativos 

da UFG, apresentadas por áreas: 

Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, 

Extensão e Cultura, Administração e 

Finanças, Desenvolvimento Institucional e 

Recursos Humanos e Assuntos da 

Comunidade Universitária.
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PLANILHA DE METAS PARA 2003PLANILHA DE METAS PARA 2003

Área: Ensino da Graduação

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2002Dados de 2002 Meta para 2003Meta para 2003 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta Meta alcançadaMeta alcançada

• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos*

• 07 • Implementar o Regimento Geral 
de Cursos de Graduação    

• Realizar  Encontros  sobre  a 
reformulação  de  currículos 
para  os  Cursos  de 
Graduação 

• Promover  visitas  às 
Unidades  Acadêmicas 
acompanhando os trabalhos 
de  revisão  curricular  e  da 
implantação do RGCG

• Promoção  de  Reuniões  do 
Grupo de Trabalho- RGCG

• Elaborar  Guia  de 
implantação do RGCG

• Elaborar minuta de proposta 
de Resolução para os novos 
currículos

• Aprovação pela Câmara de 
Graduação e do CEPEC das 
Resoluções de reformulação 

• Realizadas  03  palestras  e  07 
Seminários

• Foram realizadas 19 visitas às 
Unidades Acadêmicas 

• Foram realizadas  4  visitas  às 
unidades  que  não 
protocolaram  os  projetos 
pedagógicos de seus cursos.

• Reunião  de  trabalho  com  a 
equipe  do  DAA  para 
apresentação  do  RGCG,  em 
setembro de 2003.

• Foram realizadas  18  reuniões 
com  a  Comissão  de 
Implementação  do  RGCG, 
entre o período de outubro de 
2002 a novembro de 2003.

• Foi  elaborado  o  Guia  de 
implantação do RGCG

• Foi  elaborada  proposta  de 
Resolução  para  os  novos 
currículos
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• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos*

• Apoiar  a  implementação  do 
sistema  de  controle  acadêmico 
adequado ao RGCG

• Reequipar  o  DAA para  atender 
às  novas  necessidades 

curricular

• Acompanhar  a  elaboração 
do  sistema/  realizar 
reuniões  quinzenais  do 
Grupo  de  Tabalho/RGCG 
com  a  equipe  responsável 
pela elaboração do Sistema

• Viabilizar  através  do  novo 
sistema  programa  de 
consulta  on  line  das 
informações acadêmicas

• Adquirir  novos 
computadores  e  terminais 
para as unidades

• Realizar  treinamento  de 
funcionários  do  DAA, 
coordenadores  de  cursos  e 
funcionários das secretarias 
de curso, com finalidade de 
discutir  a  dinâmica  e 

• Orientações  gerais  para  a 
elaboração  do  projeto 
pedagógico  e  de  matriz 
curricular  que  compõe  a 
Resolução dos cursos.

• Foram aprovados  20  projetos 
pedagógicos  na  Câmara  de 
Graduação.

• Foram aprovados  10  projetos 
pedagógicos no CEPEC entre 
os  meses  de  novembro  e 
dezembro.

• Foram realizadas  17  reuniões 
de  JAD  com participação  da 
PROGRAD,  PRODIRH  e 
Coordenadores de Curso. 

• Foram  adquiridos  100  novos 
microcomputadores  para  as 
Unidades  Acadêmicas  para 
apoio às atividades de ensino e 
pesquisa.

• Novos  mobiliários  e 
equipamentos  foram 
adquiridos  para  o  DAA 
visando  atender  as 
necessidades  decorrentes  dos 
novos sistemas.

• Foi  realizado,  no  mês  de 
dezembro,  um  treinamento 
sobre  o  novo  SAA,  com  a 
equipe do DAA/PROGRAD.
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• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos*

decorrentes do Novo SAA

• Definir  política  de  Estágio  da 
UFG

• Incrementar ações de controle e 

funcionamento  do  Novo 
SAA

• Participação  no  Encontro 
Nacional  de  Estágio  do 
FORGRAD

• Realizar  Seminários  de 
avaliação  e  revisão  do 
Estágio  para  definição  de 
política  de Estágio  na UFG 
(bacharelado e licenciatura)

• Promover  estudos  sobre  o 
papel  do  Estágio  nas 
Diretrizes  Curriculares 
Nacionais (DCN)

• Realizar visitas sistemáticas 
aos campos de estágio

• Realizar  reuniões  com  os 
envolvidos  na  atividade  de 

• A PROGRAD participou do II 
Encontro  nacional  de  Estágio 
do Ensino Superior e Mercado 
de  Trabalho  –  perspectivas 
para o futuro, São Paulo, 07 e 
08/03/03,  com a  presença  da 
Pró-reitora,  três assessoras  da 
PROGRAD e 7 professores de 
diversas unidades acadêmicas;

• Foi realizado o I Seminário de 
Estágios  na  UFG,  dia 
28/11/2003

• Criada  uma  comissão  da 
PROGRAD  para  promover 
estudos  sobre  o  estágio  e 
propor  alterações  na 
Resolução de Estágio da UFG;

• Realizada  uma  visita  a 
Firminópolis, dia 19/11/03, da 
coordenadora  do  estágio  da 
PROGRAD  quando  foi 
realizada  uma reunião  com o 
prefeito,  secretária  de  saúde 
do  município,  preceptores, 
estagiários  e  diretora  do 
Campus.

• Realizadas  duas  (fev.  e  dez.) 
reuniões  de  planejamento  do 
estágio com os coordenadores 
do  estágio  em  Firminópolis, 
São Luís dos Montes Belos e 
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• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos

acompanhamento dos estágios

• Definir  política  de  licenciatura 
face  às  diretrizes  curriculares  e 
ao novo regulamento.

estágio

• Avaliação  e  planejamento 
anual dos estágios 

• Solicitar  relatórios 
sistemáticos  dos  estágios 
(elaborar modelo único)

• Realizar  reuniões  mensais 
com  estagiários  e 
coordenadores de estágio

• Realizar  Seminários  de 
Licenciatura

• Elaborar  a  política  de 
Licenciatura da UFG

• Reuniões  sistemáticas  do 
fórum de Licenciatura

Jataí

• Realizada  uma  reunião  de 
apresentação  e  avaliação  dos 
programas  de  estágio 
coordenados  pelo  CIEE,  com 
coordenadores  de  estágio  e 
diretores  de  unidades 
interessados  no  tema,  dia 
20/11/2003.

• Foi  elaborado  e  preenchido 
um  questionário  sobre  a 
situação  dos  estágios 
curriculares  nos  cursos  da 
UFG.

• Foram  realizadas  05 
Conferências,  para  discutir  a 
formação  de  professores  nas 
áreas de Pedagogia,  Química, 
Matemática,  Geografia  e 
História. 

• Foram realizados 08 reuniões 
com o Fórum de Licenciatura;

• Elaborada a Resolução nº 631, 
aprovada pelo CEPEC em 10 
de  Outubro  de  2003,  sobre 
políticas  de  Formação  de 
Professores na UFG. 

• Nomeada  uma  comissão  do 
Fórum  de  licenciatura  para 
redigir  documento  sobre  o 
perfil do professor da UFG em 
agosto .

• A  comissão  apresentou 
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• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos

• Redesenhar o  Processo  Seletivo 
(PS) na UFG

• Definir e elaborar o Programa de 
Monitoria da UFG

• Elaborar  o  projeto  político-
pedagógico  da  UFG  para  o 
ensino de graduação

• Designar  Comissão  de 
especialistas  destinada  a 
elaborar o novo perfil  para 
o processo seletivo

• Realizar  estudos  sobre 
processo seletivo

• Aprovar  reformulação  do 
PS na UFG

• Subsidiar  o  Centro  de 
Seleções na implantação do 
Projeto

• Designar uma Comissão de 
especialistas  destinada  a 
elaborar  estudos  sobre  o 
Programa  de  Monitoria  da 
UFG

• Realizar  estudos  sobre  o 
profissional  que  queremos 
formar

• Definir  políticas  para  a 
Graduação na UFG

• Definir  políticas  públicas 
para o Ensino de Graduação 
- gestões junto ao MEC

• Seminário  da  Diretoria  do 
FORGRAD- Região Centro 
Oeste  sobre  a  Educação 
Superior

proposta de um novo formato 
do Processo Seletivo da UFG.

• A  reformulação  no  PS  foi 
aprovada no CEPEC.

• Edital foi aprovado em agosto 
de 2003.

• O  Programa  de  Monitoria 
ainda encontra-se em estudo e 
avaliação  pois  ainda  não  foi 
concluído  em  face  das 
diversas  atribuições/tarefas 
executadas em 2003

• Nomeada  uma  Comissão  do 
Fórum  de 
Licenciatura/PROGRAD  para 
elaborar  documento  sobre  o 
profissional  que  queremos 
formar e definir políticas para 
a Graduação.

• Foi  realizado  o  III  Encontro 
Nacional  do  FORGRAD/ 
Regional  Centro-Oeste,  em 
outubro  de  2003,  para  traçar 
políticas  para  o  Ensino  de 
Graduação.

• Participação  da  PROGRAD 
no  I  ECONPET  –  Encontro 
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• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos

• Articular o ensino de graduação 
com a  pós-graduação,  extensão, 
cultura e assistência estudantil

• Ampliar  o  número  de  grupos 
PET

• Ampliar os grupos PET

• Incentivar a participação de 
alunos  e  professores  em 
Congressos

• Apoio  aos  cursos  de 
graduação  no 
desenvolvimento  de 
projetos de extensão

• Divulgar  o  PET  nos  curso 
de Graduação

• Participação  no  Encontro 
PET/2003 - Campo Grande 
- MS

• Ações  políticas  junto  ao 
Departamento  de  Projetos 
Especiais e Modernização  - 
DEPEM-SESu/MEC

• Ações  junto  ao  Comitê 
Local  de  Avaliação 
Programas PET

dos  Grupos  PET  da  Região 
Centro-Oeste  e  Norte,  em 
maio de 2003.

• Feita solicitação ao MEC para 
ampliação do PET

• Participação  de  18 
estudantes/bolsistas  no 
Encontro Nacional dos Grupos 
PET  –  ENAPET,  em 
julho/2003.

• Participação  dos 
estudantes/bolsistas no Pensar 
Educação  em  outubro  de 
2003.

• Participação da Pró-Reitora na 
Comissão  dos  Grupos 
PET/MEC/Sesu.

• Participação na elaboração de 
proposta  de  edital  para 
ampliação dos grupos PET.

• Gestão junto às unidades para 
concorrer no edital de criação 
de mais grupos PET na UFG.

• Criação  do  Comitê  local  de 
avaliação dos grupos PET na 
UFG.

• Realização  de  03  reuniões 
com  o  Comitê  de  avaliação 
dos grupos PET.

• Apresentado Projeto da UFG, 
juntamente  com  a  UEG  e 
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• Implementar o ensino a distância

• Implementar  política  de  relação 
com  o  ensino  fundamental  e 
médio e formação de professores 
para o ensino médio

• Elaborar  um  projeto  de  ações 
pedagógicas  para  as  disciplinas 
com maior  índice de reprovação

• Produzir estudos sobre a evasão, 
reprovação  e  baixa  diplomação 
na UFG

• Definir  políticas  e 
estratégias  para  o  ensino  a 
distância (EaD)

• Promover estudos e debates 
sobre EaD

• Criar  uma política  de  EaD 
na UFG

• Nova  edição  do  Curso  de 
Formação  de  Professores 
para  a  rede  pública 
municipal-convênio  com  a 
Prefeitura M. de Goiânia

• Gestão  junto  às  Unidades 
para  promover  Educação 
Continuada aos  professores 
da Rede  Pública

• Reuniões  com  diretores, 
coordenadores  de  Curso  e 
coordenadores  das 
disciplinas

• Mineração  de  dados  desde 
1995  até  o  presente  no 
banco de dados do CPD

• Análise dos dados obtidos

• Elaboração  do  perfil  da 
evasão,  reprovação e  baixa 
diplomação na UFG

UCG,  com  vistas  ao  Edital 
001/2003  da  SEIF/MEC  de 
Formação  de  Professores  da 
Educação básica a distância.

• Apresentado Projeto da UFG, 
juntamente  com  a  UEG  e 
UCG,  com  vistas  ao  Edital 
001/2003  da  SEIF/MEC  de 
Formação  de  Professores  da 
Educação básica a distância;

• Foi  reeditado  o  Curso  de 
Formação de Professores para 
a rede pública municipal com 
a Prefeitura de Goiânia.

• Encontra-se em fase de análise 
e discussão

• Fase  final  de  estudos  – 
primeira etapa – mineração e 
análise  qualitativa  dos  dados 
em fase final de elaboração – 
entrega em março de 2004.

• O  Forgrad  realizaou  gestões 
junto  ao  MEC  com  a 
finalidade de se criar  agência 
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• Identificar  fontes  de 
financiamento e  fomento para a 
graduação

• Acompanhar  as  avaliações  dos 
cursos  de  Graduação-  Provão, 
condições  de  Ensino, 
Reconhecimento e Renovação de 
Reconhecimento  dos  Cursos  de 
Graduação

• Instituir  política  de 
acompanhamento  das  atividades 
dos Campi

• Elaborar projeto para buscar 
apoio  à  implantação  do 
RGCG  e  da  flexibilização 
curricular em curso na UFG

• Participar  das  reflexões  e 
deliberações do FORGRAD 
de  apoio  ao  ensino  de 
Graduação

• Gestão junto ao MEC/SESu 
para criação de Agência de 
fomento de Pesquisa para a 
Graduação.

• Atendimento  aos 
Coordenadores de Cursos 

• Acompanhamento  e 
monitoramento  de 
processos em andamento

• Elaborar relatório Padrão

• Promover  visitas 
sistemáticas da PROGRAD 
aos Campi

• Promover  integração  e 
participação  das  atividades 
de interesse mútuo

nacional  de  fomento  para  a 
Graduação

• Concorrência  ao  Edital 
01/SEIF  –  Secretaria  de 
Educação  Infantil  e  Ensino 
Fundamental/MEC  com 
proposta  de  Centro  de 
formação  continuada, 
desenvolvimento  de 
tecnologia  e  prestação  de 
serviços para as redes públicas 
de ensino.

• Foram  acompanhadas  as 
visitas  das  comissões 
avaliadoras do MEC nos curso 
de Artes Visuais/ bacharelado, 
Pedagogia  e  Engenharia  de 
Alimentos.

• Protocolado no  INEP/MEC o 
pedido  de   reavaliação  do 
curso  de  Engenharia  de 
Alimentos.

• Realizada  uma  palestra  sobre 
o  RGCG  no  Campus  de 
Catalão em Junho/2003;

• Oferecido o curso de OTD em 
Jataí, entre os dias 14 e 18 de 
outubro de 2003, ministrado a 
todos  os  professores  do 
Campus

• Elaborado  um  novo  formato 
de Edital do PROLICEN;
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• Reavaliar  o  Programa 
PROLICEN

• Confeccionar  e  publicar  o 
Manual do Estudante da UFG

• Coordenar  as  Cerimônias  de 
Colação de Grau

• Implementar  e  sistematizar 
políticas  de  convênios  para 
viabilizar estágios acadêmicos de 
pesquisa  com  múltiplas 
instituições.

• Criar  a  Coordenadoria  de 
Licenciatura da PROGRAD

• Definir  o  programa  de 
acompanhamento das bolsas 
de Licenciatura

• Rever o Edital

• Reuniões  com  a  Comissão 
Científica do PROLICEN

• Definir  políticas  junto  ao 
MEC  para  encampar  o 
PROLICEN

• Publicar   e  distribuir  o 
Manual 

• Consolidar  as  rotinas  de 
agendamento  e 
acompanhamento  das 
cerimônias

• Realizar  Convênios  com 
instituições de pesquisa

• Realizar  seminários  de 
licenciatura com o objetivo 

• Criação  da  Coordenação  das 
Licenciaturas na PROGRAD;

• Elaborada  uma  proposta  para 
publicação  de  relatórios  do 
PROLICEN.

• Foram  distribuídas  3.600 
exemplares  do  Manual  do 
Estudante/2003;

• Todas  as  cerimônias  de 
Colações de Grau/2003 foram 
marcadas.

• Realizado um levantamento de 
dados  sobre  a  situação  dos 
estágios  na  UFG,  com  o 
objetivo  de  fazer  um 
diagnóstico  da  situação  dos 
estágios  nos  cursos  de 
Graduação.

• Foram  atualizados  e 
reavaliados, junto ao setor de 
convênios,  88  convênios  de 
instituições  de  ensino, 
pesquisa  e  empresas  com  a 
UFG

• Foi criada a Coordenação das 
Licenciaturas, pela Portaria nº 
093 de 14/05/2003.
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• Realizar  ações  junto  ao  MEC 
para  alocação  de  recursos  para 
Programas de Monitoria e Apoio 
à Licenciatura nas IFES

de  promover  amplo  debate 
entre as diferentes áreas       

  
• Definir  política  de 

Licenciatura

• Apresentar  projetos  para 
Monitoria nas IFES

• Apresentação  de  projetos 
para bolsas PROLICEN

• Foram  realizados   05 
Seminários das Licenciaturas .

• Foi  elaborada  e  aprovada  a 
Resolução  631  que 
regulamenta  a  Formação  de 
Professores na UFG.

• Realizadas  visitas  ao  MEC, 
integrando  Comissão  de 
Educação básica do Ministério 
da Educação e do Comitê de 
avaliação do PET.

• Alunos Ingressantes/ 
Matriculados - Graduação

• Matriculados: 13.796 • Ingressantes: 3426
• Matriculados  e  trancados: 

13.440

• Desenvolver  mecanismos 
para ocupar todas as vagas 
disponíveis na Graduação.

• Ingressos: 3.800
• Matriculados: 13.848
• Edital  de  transferência, 

mudança de Curso etc: 355

• Alunos formados – Graduação • 2.642 • 2230 • Combater  a  evasão  e 
promover  acompanhamento 
que visem maior formação.

• 2.231

• Cursos de graduação 
(quantidade)

• Goiânia: 49
• Jataí: 10
• Catalão: 8
• Rialma: 1
• Cidade de Goiás: 1

• Goiânia: 49
• Jataí: 11
• Catalão: 8
• Rialma: 1
• Cidade de Goiás: 1

• Desenvolver  com 
qualidade os novos cursos 
e os existentes.

• Goiânia: 49
• Jataí: 11
• Catalão: 8
• Rialma: 1
• Cidade de Goiás: 1
Esses  valores  englobam  todas  as 
modalidades.

• Conceitos dos Cursos de 
Graduação

• Podem ser consultados em 
tabela  que  acompanha  a 

• Obter  resultados que indiquem 
melhoria do desempenho

• Desenvolver  ações  no 
sentido de que os estudantes 

• A evolução dos Conceitos dos 
Cursos  da  UFG,  no  Exame 
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Prestação de Contas do ano 
de 2002

participem  do  processo 
estabelecido  pelos  órgãos 
governamentais 
demonstrando,  dentro  das 
limitações  do  mesmo,  o 
grau  de  aprendizagem  de 
conceitos , teorias e práticas 
ofertados  pelos  cursos  na 
UFG

Nacional  de  Cursos  de 
Graduação  é  demonstrada 
através de planilha anexa.

• Índice de Evasão – Médio Anual • Foi  realizado  um 
levantamento  bibliográfico 
sobre o tema e elaboradas 
previsões de ações.

• Finalizar coleta de dados sobre 
trancamento,  evasão, 
reprovação e baixa diplomação.

• Elaborar  projeto  para 
acompanhamento  pedagógico 
das  disciplinas  com  maiores 
índices de reprovação

• Promover  estudos  e 
elaborar  projeto  para 
obtenção  da  melhoria  da 
aprovação  nos  diversos 
cursos

• Estudo da evasão em fase final 
de  análise  de  dados  –  entrega 
prevista para março/2004.

• Projeto  para  acompanhamento 
pedagógico  de  alunos  e 
professores das disciplinas com 
maiores  índices  de  reprovação 
previsto para 2004

• Processo Seletivo/Vestibular • 3.035 ingressantes • Catalão -    302                   
• Jataí      -    350
• Goiás    -      60
• Rialma  -      60
• Goiânia - 3.067

• Catalão -     300                   
• Jataí      -     360
• Goiás    -       60
• Rialma  -       30
• Goiânia -  2.305

• 29.907 inscritos  para o PS de 
2004 (em 2003).

• 3.055 ingressantes

Fonte: PROGRAD/UFG
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CONCEITOS OBTIDOS NO EXAME NACIONAL DE CURSOS – “PROVÃO” – DE 1996 A 2003

CURSOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Conc. %esp./
Pres. Conc. %esp./

Pres. Conc. %esp./
Pres. Conc. %esp./

Pres. Conc. %esp./
Pres. Conc. %esp./

Pres. Conc. %esp./
Pres. Conc. %esp./

Pres.
Agronomia - - - - - - - - B 98,6 B 98.6 C 88,1 B 98,70
Agronomia – Jataí - - - - - - - - - - A 100,0 C 100,0 C 100,00
Biologia - - - - - - - - A 100,0 A 100,0 A 100,00 A 100,00
Biologia – Jataí - - - - - - - - C 100,0 B 100,0 C 100,00 B 100,00
Com. Social – Jornalismo - - - - B 90,20 C 93,1 B 86,5 A 96,9 D 61,9 E 27,30
Direito – Goiânia E 36,00 B 95,45 C 90,70 C 88,4 A 96,5 B 100,0 B 95,6 A 98,4
Direito – Goiás E 4,1 E 97,70 E 88,80 D 100,0 C 100,0 D 100,0 C 97,9 C 96,2
Enfermagem - - - - - - - - - - - - A 100,0 B 100,0
Engenharia Civil E 2,40 D 39,10 E 28,60 A 97,0 B 100,0 A 100,0 B 100,00 B 100,00
Engenharia Elétrica - - - - E 0,00 C 94,4 C 100,0 C 100,0 C 100,00 C 100,00
Farmácia - - - - - - - - - - A 100,0 B 99,0 B 100,00
Física - - - - - - - - C 100,0 C 96,3 C 100,00 C 100,00
História – Catalão - - - - - - - - - - - - C 100,0 C 100,00
História - - - - - - - - - - - - A 85,7 A 86,10
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Letras – Catalão - - - - C 92,30 D 100,0 A 100,0 B 100,0 A 100,00 A 100,00
Letras – Goiânia - - - - C 84,80 C 96,6 C 95,9 A 97,8 A 99,2 A 98,30
Letras – Jataí - - - - B 100,00 C 100,0 C 100,0 A 100,00 A 100,00 A 100,00
Matemática – Catalão - - - - B 100,00 C 100,0 B 100,0 C 93,1 C 100,00 A 92,30
Matemática – Goiânia - - - - B 97,80 B 100,0 B 98,1 A 96,5 A 100,0 A 100,00
Matemática – Jataí - - - - - - A 100,0 C 100,0 C 100,00 A 100,00 A 100,00
Matemática – Rialma - - - - B 87,50 B 100,0 C 100,0 B 100,00 C 100,00 C 100,00
Medicina - - - - - - B 100,0 C 99,1 C 100,00 C 99,10 B 99,10
Méd. Veterinária – Goiânia - - C 100,00 E 26,20 B 98,9 B 100,0 B 94,0 B 98,4 C 98,90
Méd. Veterinária – Jataí - - - - - - - - - - A 100,0 C 100,0 C 100,00
Odontologia - - C 100,00 C 100,00 C 100,0 B 100,0 B 100,00 B 100,00 A 100,00
Pedagogia – Catalão - - - - - - - - - - A 100,0 B 100,0 B 100,00
Pedagogia – Goiânia - - - - - - - - - - B 99,3 D 87,2 B 99,02
Pedagogia – Jataí - - - - - - - - - - A 100,0 C 100,0 B 100,00
Química - - - - - - - - C 100,0 B 93,1 C 100,00 B 100,00
Geografia – Catalão - - - - - - - - - - - - - - C 100,00
Geografia – Goiânia - - - - - - - - - - - - - - A 94,00
Geografia – Jataí - - - - - - - - - - - - - - C 100,00

Das opções de cursos avaliadas em 2003: 11 obtiveram conceito A; 10 obtiveram conceito B; 10 obtiveram conceito C; 01 obteve conceito E.
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Síntese dos resultados obtidos no Exame Nacional de Cursos/2003  - UFG

    

Em 2003 foram avaliados 32 Cursos de Graduação da UFG, sendo que 3 deles avaliados 
pela primeira vez, a saber: Geografia de Goiânia e dos Campi de Jataí e Catalão.

Fazendo-se uma análise comparativa dos resultados de 2003 com os de 2002, pode-se 
constatar que:

• 50 % dos cursos (16) mantiveram a mesma avaliação
• 31% dos cursos (09) melhoraram a avaliação de 2002 para 2003
• 10% dos cursos (03) diminuíram os conceitos de 2002 para 2003
• Dos 3 cursos avaliados pela primeira vez, um (01) obteve o conceito A 
• De 2002 para 2003 houve um sensível aumento do número de cursos que alcançaram 

conceito A (de 08 para 11) e conceito B (de 06 para 10), perfazendo 66% do total de 
cursos avaliados na UFG. Sendo que a média em toda a Região Centro-Oeste foi de 
20%.

• Cabe registrar que o único curso avaliado com conceito E (Jornalismo) sofreu um 
aparente  boicote  dos  alunos,  pois  apenas  23,30%  deles  compareceram ao  Exame 
Nacional de Cursos. 

• Dos cursos avaliados em 2003, 97%obtiveram conceitos A, B, C sendo que nenhum 
curso obteve conceito D e apenas 1 obteve conceito E.

• Julgamos interessante ressaltar, ainda, que dentre os cursos que obtiveram conceitos A 
e B, 7 são ministrados nos Campi do interior.

Se alguns cursos ainda obtiveram baixo desempenho, a Pró-Reitoria de Graduação/UFG 
depreendeu  que  este  fato  está  diretamente  relacionado  às  condições  de  oferta  de  curso  de 
graduação no que se refere a:

• falta de reposição do quadro docente,  ao longo dos últimos anos e  a conseqüente 
sobrecarga do corpo docente;

• crescente  demanda  por  professores  de  contrato  temporário  já  existente  e  agora 
agravada pelas novas aposentadorias de docentes;

• falta de investimento, em termos orçamentário-financeiro para a melhoria de infra-
estrutura, notadamente em laboratórios de ensino e pesquisa:

• carência  de pessoal técnico administrativo, também agravada pelas aposentadorias 
recentes.

                                                               
Goiânia, 10 de fevereiro de 2004.

                               

Profª Drª Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira
Pró-Reitora de Graduação
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Área: Ensino da Graduação

13.796 13.848

13000
13250
13500
13750
14000
14250
14500

N
úm

er
o 

de
 A

lu
no

s

2002 2003

Ano

Alunos Matriculados na Graduação

3.035

3.055

3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060

N
úm

er
o

2002 2003

Ano

Vagas no Vestibular

33.256

29.907

28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000

N
úm

er
o 

de
 

In
sc

ri
to

s

2002 2003

Ano

Inscritos no Vestibular

2.642
2.231

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

N
úm

er
o 

de
 A

lu
no

s

2002 2003

Ano

Alunos Concluintes da Graduação

28



PLANILHA DE METAS PARA 2003PLANILHA DE METAS PARA 2003

Área: Pesquisa e Pós-Graduação

Indicador/Atividade/ProjetoIndicador/Atividade/Projeto Dados de 2002Dados de 2002 Meta para 2003Meta para 2003 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta Meta AlcançadaMeta Alcançada
• Formação de novos Doutores 

(docentes e técnicos)
• 72 • 30 • A titulação de doutores durante o 

ano  de  2003  foi  o  resultado  de 
programas  de  incentivo  à  pós-
graduação  (com  ou  sem 
afastamento  das  atividades), 
desenvolvido pela instituição.

• 95

• Formação de Mestres (docentes e 
técnicos)

• 54 • 10 • A titulação de mestres  durante  o 
ano  de  2003  foi  o  resultado  de 
programas  de  incentivo  à  pós-
graduação  (com  ou  sem 
afastamento das atividades).

• 31

• Número de doutores envolvidos 
em cursos de Pós-Grad. (Stricto 
Sensu)

• 293 • 330 • Incentivar  o  envolvimento  de 
novos doutores nos cursos de pós-
graduação  desenvolvidos  pela 
universidade.

• 409

• Alunos matriculados em Pós-
Graduação (Stricto Sensu)

• 1306 • 1120 (1030 mestr. e 90 dout.) • Ampliação do número de vagas e 
criação  de  novos  cursos,  mas 
incentivando  a  formação  de 
alunos

• 1146  sendo  1020  de  mestrado  e 
126 de doutorado

• Alunos Formados/Concluintes – 
Pós-Grad.(Stricto Sensu)

• 267 • 280 (270 mestres e 10 doutores) • Diminuir  o  tempo de  titulaçao  e 
aumentar o número de vagas

• 317  sendo  302  mestres  e  15 
doutores

• Alunos Ingressantes/matriculados- 
Pós-Grad. (Lato Sensu)

• 1281 • 1300 • Abrir novas turmas nos cursos já 
existentes e incentivar a formação.

• Criar novos cursos

• 1279

• Alunos Formados/concluintes- Pós-
Grad. (Lato Sensu)

• 480 • 500 • Incentivar a conclusão das turmas 
em andamento

• 389

• Cursos de Pós-Graduação (Stricto  
Sensu)

• 30  cursos  (23  mestrados  e  7 
doutorados

• 31  cursos  (24  mestrados  e  7 
doutorados)

• Incentivar a criação de novos 
cursos a partir de grupos de 
pesquisa já existentes

• 31 cursos sendo 24 de mestrado e 
7 de doutorado

• Cursos de pós-graduação (Lato 
Sensu)

• 78  cursos  de  especialização 
criados e 41 oferecidos.

• 80  cursos  de  especialização 
criados/regulamentados  com  oferta 

• Incentivar  a  criação  de  novos 
cursos  a  partir  de  grupos  de 

• 88  cursos  de  especialização 
criados/regulamentados  com 
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de 40 cursos e/ou turmas pesquisa emergentes. oferta de 50 turmas.
• Conceito Capes dos programas de 

Pós-Grad. (Stricto Sensu)
• 9 programas conceito 4
• 14 programas conceito 3

• 10 programas com conceito 4, sendo 
9 mestrados e 6 doutorados

• 14 programas conceito  3,  sendo 14 
mestrados e 1 doutorado

• Criação  de  novos 
cursos/programas  com 
recomendação da Capes/MEC

• Criação  de  sistemas 
informatizados  eficientes  para 
melhoria da qualidade dos dados 
apresentados em relatórios com a 
finalidade de avaliação dos cursos 
pelas instituições competentes

• 10  programas  com  conceito  4, 
sendo 9 mestrados e 6 doutorados

• 15  programas  com  conceito  3, 
sendo 15 mestrados e 1 doutorado

• Linhas de Pesquisa vinculadas aos 
Programas de Pós-Grad. (Stricto  
Sensu)

• 125 • 135 • Criação de novos cursos  de pós-
graduação

• Estimular a criação de novas áreas 
de concentração nos programas de 
pós-graduação já existentes

• Reformular as linhas de pesquisa 
existentes  de  modo  a  atender  os 
padrões  de  qualidade  exigidos 
pelas  agências  de  fomento  aos 
programas de pós-graduação.

• 117

• Projetos de Pesquisa vinculados aos 
Programas de Pós-Grad. (Stricto  
Sensu)

• 894 • 900 • Fazer  uma  reformulação 
qualitativa dos atuais  projetos  de 
pesquisa

• Incluir os projetos de pesquisa dos 
novos docentes dos programas de 
pós-graduação

• Estimular o envio de projetos para 
agências financiadoras.

• 1148

• Projetos de Pesquisa cadastrados na 
PRPPG

• 1239 • 1350 • Incentivar  o  cadastramento  de 
novos projetos com a participação 
dos doutores recém ingressos nos 
programas  de  pós-graduação  da 
UFG, 

• Implantação  dos  sistemas  de 
acompanhamento  de  projetos  e 
produtos

• 1585

• Alunos em programa de iniciação 
científica

• 210 • 285 (197 PIBIC e 88 PIVIC) • Criação  do  Programa  Voluntário 
de Iniciação Científica (PIVIC).

• 312  (217  de  PIBIC  e  95  de 
PIVIC)

• Eventos Acadêmicos/ 
Administrativos*

• 1 • 1 • Promover  o  Seminário  de 
Iniciação Científica

• 01  (XI  Seminário  de  Iniciação 
Científica)
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• Livros para melhoria e atualização 
do acervo

• 117.688  títulos  e  139.581 
volumes até 2002

• 126.139  títulos  e  149.604  volumes 
até 2003

• Solicitação de recursos perante o 
MEC 

• Utilização de recursos próprios da 
UFG 

• Interveniência  da  Comissão 
Brasileira  de  Bibliotecas 
Universitárias  (CBBU)  perante  a 
Sesu para liberação dos recursos 

• 121.086 títulos e 147.484 volumes 
totais  incorporados  ao  acervo  da 
UFG até 2003

• Periódicos para apoio à pesquisa e 
à pós-graduação(citação)

• 4.103 títulos • 4.103 títulos • Utilização de recursos próprios da 
UFG, recursos PROAP

• Utilização  de  recursos  da 
FUNAPE/UFG

• Interveniência  da  Comissão 
Brasileira  de  Bibliotecas 
Universitárias  (CBBU)  perante  a 
Capes para liberação dos recursos

• 4.783 títulos

• Fitas de vídeo(quantidade total de 
títulos )

• 1.631 • 1.855 • Solicitação de recursos ao MEC 
• Utilização de recursos próprios da 

UFG 

• 1.647

• Permuta de periódicos • 967 títulos • 505 recebidos e 13 títulos publicados 
enviados pela UFG

• Intercâmbio  das  publicações 
editadas  pela  UFG  com  outras 
instituições,  nacionais  e 
estrangeiras

• 1.718 títulos

• Doações recebidas de teses e 
dissertações

• De  1998  a  2002  foram 
recebidos 2.599 volumes

• Difícil a previsão • Recebimento  de  teses  e 
dissertações  dos  servidores  da 
UFG que realizaram os cursos em 
instituições  nacionais  e 
estrangeiras.

• Incremento  de  69  volumes  em 
2003 (Total de 6.089 volumes até 
2003)

• Doações recebidas de livros • De  1998  a  2002  foram 
recebidos 10.363 volumes

• Recebimento  estimado  em  10.000 
volumes

• Divulgação  dos  critérios  para 
recepção de doações e estímulo à 
sociedade  para  apoio  à 
Universidade

• 6.256  volumes  recebidos  apenas 
em  2003  o  que  perfaz  o  total 
16.619 volumes doados até o final 
de 2003

Fonte: PRPPG/UFG
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação
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Acervo Bibliográfico
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PLANILHA DE METAS PARA 2003PLANILHA DE METAS PARA 2003

Área: Administração e Finanças

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2002Dados de 2002 Meta para 2003Meta para 2003 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta Meta alcançadaMeta alcançada
• Prestação de Serviços 

(incremento do programa, 
estabelecimento de parcerias) Nº 
de Projetos.

• Foram  registrados  104 
programas/projetos,  alcançando  o 
valor total de R$. 10.050.062,48.

• Prevista  a  inscrição  de  82 
programas/projetos, com uma previsão 
de  recursos  na  ordem  de  R$ 
7.662.724,65.

• Assessoria  na 
elaboração/acompanhamento  dos 
projetos,  implementado  o  apoio 
técnico na elaboração das planilhas, 
e na execução propriamente dita.

• Foram  registrados  142 
programas/projetos  em 
2003,  envolvendo  um 
total de 13.674.921,02.

• Otimização de Aplicação de 
Recursos – Quadros limpeza e 
vigilância

• Foram  realizadas  licitações 
estabelecendo preços máximos, por 
contratos,  readequando  postos  de 
vigilância  armada  por  porteiros, 
vigias  e  vigilância   eletrônicas. 
Também  rescindimos  um  dos 
Contratos de vigilância em virtude 
de não atendimento a cláusulas de 
obrigações  da  empresa,  com 
retenção de valor em favor da UFG. 
As ações desenvolvidas no período 
1998-2002,  representaram  uma 
redução de custos  desses  serviços, 
sem a perda de qualidade, na ordem 
de  quase  40%  nos  valores 
atualizados aos níveis de 2002.

• Dar continuidade às práticas e  ações 
para  otimizar  os  contratos  realizados 
pela  UFG.  Prioridade nas  realizações 
das  licitações  estabelecendo  preços 
máximos  por  contratos,  substituições 
de  postos  de  vigilância  armada  por 
porteiros,  vigias  e  vigilância 
eletrônica.

• Novas  licitações  com  preços 
máximos  estabelecidos  e 
compatíveis  com  o  orçamento  da 
UFG. Sempre observando os valores 
de  mercado  e  o  custo  real  dos 
serviços.

• Substituições de postos  de serviços 
visando a melhoria da qualidade e a 
redução de gastos.

• Estabelecimento de comprovação de 
recolhimento  de encargos  sociais  e 
outras  obrigações  por  parte  das 
empresas terceirizadas. 

• Com  a  devida  análise 
técnica,  foi  possível 
readequar  novos  postos 
de serviços de vigilância 
,  transformando 13  dos 
postos  armados  em 
postos desarmados, com 
a  garantia  de 
manutenção  da 
qualidade  e  segurança 
necessárias,  com  uma 
sensível  redução  de 
gastos  com  esses 
serviços,  apesar  da 
ampliação de número de 
postos  pelas  novas 
demandas  na 
universidade.  Com  as 
ações  desenvolvidas  no 
período  1998-2003, 
obteve-se  uma  redução 
de  gastos  da  ordem de 
40,5%  em  valores 
atualizados  aos  níveis 
de  janeiro  2003,  pelo 
IGP-DI-FGV.
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• Ações de Economicidade • Na  área  de  telefonia,  com  a 
negociação do contrato em 2002 e a 
conscientização  da  comunidade 
universitária,  aliada  a  ações  de 
acompanhamento  das  despesas 
junto  a  cada  Unidade/Órgão  da 
UFG,  pode-se  constatar  uma 
economia  de  quase  10%  até 
dezembro/02  em  relação  a 
janeiro/02.

• Na  área  da  Energia  Elétrica,  a 
ampliação  da  área  física  e  do 
aumento  de  atividades,  com  o 
acréscimo do número de alunos na 
UFG,  tanto  no  período  diurno 
quanto noturno, e a greve, em nível 
nacional,ocorrida  em 2001,  apesar 
das  ações  de  economicidade,  a 
análise da variação do consumo de 
2001 para 2002 ficou prejudicada.

• Tanto  as  despesas  com telefone  e 
energia  elétrica,  como  as  de 
água/esgoto,  vigilância,  limpeza  e 
outras estão sendo representados os 
seus valores históricos, atualizados, 
através  dos  gráficos  anexados  ao 
presente relatório. 

• Continuação  do  trabalho  da  UFGen, 
contando com a colaboração da Escola 
de Engenharia Elétrica.

• Efetivação  do  Programa PURA- Uso 
Racional  da  Água  em  parceria  com 
especialista  da  Escola  de  Engenharia 
Civil.

• Acompanhamento  das  despesas  de 
energia  elétrica,  telefone,  água, 
vigilância,  limpeza,  fotocópias,  etc, 
estabelecimento de  normas  para  uso 
de veículos e materiais/bens da UFG.

• Realização  de  compras  através  do 
Sistema Pregão e  outras  modalidades 
como o sistema de registro de preços e 
o de entrega parcelada durante o ano.

• Alternar  o  funcionamento  das 
luminárias  dos  corredores, 
estacionamento  e  salas  sem  o 
prejuízo  das  atividades  e  sua 
segurança.

• Desligar  os  computadores  nos 
horários de almoço.

• Realizar reuniões com os Diretores 
de Unidades e  Órgãos,  buscando o 
uso  racional  dos  serviços  de 
telefonia.

• Analisar todos os pedidos de Ordens 
de Serviços, no CEGEF, Divisão de 
Comunicações,  Divisão  de 
Telecomunicações,  Divisão  de 
Transporte,  Almoxarifado,  etc., 
visando  atender  ao  que  for 
necessário  e  indispensável  ao 
desenvolvimento das atividades fins 
da UFG e a racionalização do uso do 
Espaço Físico.

• Estabelecer  prazos  para  entrega  de 
pedidos  de  compras  para  a  devida 
realização  de  procedimentos 
licitatórios,  evitando-se  o 

• Na área de telefonia, com 
a  negociação do contrato 
em  2002  e  a 
conscientização  da 
comunidade  universitária, 
aliada  a  ações  de 
acompanhamento  das 
despesas  junto  a  cada 
Unidade/Órgão  da  UFG, 
pode-se  constatar  uma 
economia de mais de 19% 
nos  gastos,  de  2003  em 
relação a 2002.

• Na  área  da  Energia 
Elétrica,  a  ampliação  da 
área  física  e  do  aumento 
de  atividades,  com  o 
acréscimo  do  número  de 
alunos na UFG,  tanto no 
período  diurno  quanto 
noturno,  a  variação  do 
consumo  de  2002  para 
2003  foi  da  ordem  de 
7,03%

• Tanto  as  despesas  com 
telefone e energia elétrica, 
como  as  de  água/esgoto, 
vigilância,  limpeza  e 
outras  estão  sendo 
representados  os  seus 
valores  históricos, 
atualizados,  através  dos 
gráficos  anexados  ao 
presente relatório. 

• A  melhoria  das 
instalações  prediais 
(elétricas  e  hidráulicas) 
tiveram  continuidade 
visando  a  racionalização 
de gastos.

• Foram  obtidos 
(excluindo-se  o  Hospital 
das  Clínicas-HC)  os 
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fracionamento de despesas. seguintes  índices  de 
modalidades  licitatórias 
em  2003:  16,43% 
convites (contra 17,08 em 
2002);  14,05%  Tomadas 
de Preço (contra 18,95 em 
2002);  28,62% 
Concorrências  (25,75% 
em  2002)  e  3%  de 
Pregões  (1,87%  em 
2002). Em termos gerais o 
HC  apresentou  uma 
melhoria  significativa  em 
seus  procedimentos  de 
compras,  registrando-se 
46,4%  em   aquisições 
mediante  licitacões, 
contra  33% ocorridas em 
2002.

• Através  do  Centro  de 
Manutenção  de 
Equipamentos  – 
CEMEQ/UFG,  houve  a 
recuperação  de  1.507 
equipamentos de ensino e 
pesquisa,  dentre 
microcomputadores, 
estufas,  microscópios, 
bebedouros  e  outros, 
acarretando  uma 
economia interna em seus 
recursos.

• Qualidade  do  Trabalho 
Administrativo  (atendimento 
ao  público,  informatização, 
satisfação  do  usuário,  etc)  e 
Acadêmico.

• Com  a   alocação  de  recursos  do 
Tesouro,  a  universidade  destinou 
dotação de capital de R$400.000,00 
para as 25  Unidades Acadêmicas, 
R$100.000,00 para Catalão e Jataí e 
R$277.000,00  para  os  demais 
Campi  (03)  e  os  50  Órgãos 
Administrativos da UFG. Apesar da 
insuficiência  orçamentário-
financeira, a UFG (capital e Campi 
do  interior)  adquiriu  novos 
equipamentos  visando  a  melhoria 
da  qualidade  do  trabalho 

• Atualizações/aquisições  de 
equipamentos  para  tornar  o  trabalho 
mais  ágil  e  mais  qualitativo  nos 
diversos    Setores/Unidades da UFG.

• Apuração  do  nível  de  satisfação  da 
comunidade  universitária  em  relação 
aos  serviços  desenvolvidos  ou 
terceirizados pela UFG.

• Implementação de novas modalidades 
de  licitação,  dando  agilidade  às 
aquisições.

• Elaboração  do  Guia  “Gestão  pela 
Qualidade Total” na UFG.

• Estão sendo mantidas as estratégias 
já adotadas de pesquisa de satisfação 
dos  usuários  bem  como  todos  os 
esforços  para  que  as  condições  de 
trabalho sejam melhoradas cada vez 
mais.  Será  realizada  a  distribuição 
de formulário a todos os servidores 
da  UFG,  para  saber  o  grau  de 
satisfação  da  comunidade  relativo 
aos serviços de limpeza e vigilância.

• Em  relação  às  compras  a 
Universidade disporá de meios para 
essa avaliação.

• Com  a   alocação  de 
recursos  do  Tesouro,  a 
Universidade  destinou 
dotação de capital  de R$ 
400.000,00  para  as  25 
Unidades Acadêmicas, R$ 
100.000,00 para Catalão e 
Jataí  e   R$  277.000,00 
para  os  demais  Campi 
(03)  e  os  50  Órgãos 
Administrativos  da  UFG. 
Apesar  da  insuficiência 
orçamentário-financeira, a 
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administrativo.

• Na  questão  da  qualidade  dos 
serviços  terceirizados,  foram 
aplicados formulários  de avaliação 
de  sua  qualidade,  cujo  resultado 
expressou um conceito considerado 
BOM  pela  comunidade 
universitária  nos  diversos  quesitos 
dos  formulários.  Esse  resultado 
encontra-se  anexado  ao  presente 
relatório.

• Foram implementados três grandes 
processos  licitatórios  dentro  do 
Sistemas de Registro  de Preços,  e 
oito Pregões, tipos presenciais, para 
aquisições  de  material  de 
expedientes  e  para  aquisição  de 
gêneros  alimentícios  para  o 
Restaurante  Universitário-houve  a 
constatação  de  que  em  uma 
economia  de  mercado  instável  a 
modalidade  não  supre  as 
necessidades  de  agilidade  da 
instituição.  A  modalidade  pregão 
atendeu  satisfatoriamente  as 
necessidades  e  os  requisitos  de 
economicidade,  com  um  bom 
padrão de qualidade nas aquisições 
procedidas. 

• Consolidação  da  Comissão  de 
Segurança na UFG com apresentação 
de Projeto  e  realização de consulta  à 
Comunidade  Universitária  para  a 
implementação de melhorias na área.

• Desenvolvimento de estudos acerca da 
produção de Resíduos na UFG.

• Será  realizado  um  Seminário  de 
Administração  envolvendo  os 
Diretores  dos  Órgãos  da  PROAD 
com  os  Coordenadores 
Administrativos  e  Secretários  das 
Unidades e Órgãos da UFG.

• Realização  de  um  levantamento 
planejado em termos de material de 
consumo  nas  Unidades  e  Órgãos 
visando  à  implementação  de  novas 
modalidades  de  Licitação  como  o 
Sistema de Registro de Preços para, 
especialmente,  evitar-se  o 
fracionamento  de  despesas  e  dar 
mais  agilidade  ao  processo  de 
compras na UFG.

• Constituição  da  Comissão  de 
Resíduos  gerados  na  UFG  que 
tratará  num  primeiro  momento  de 
elaborar  Formulário  específico  que 
será  um  Inventário  de  todos  os 
resíduos.

UFG (capital e Campi do 
interior)  adquiriu  novos 
equipamentos  visando  a 
melhoria da qualidade do 
trabalho  administrativo  e 
sua  repercussão  na 
melhoria  das  atividades 
acadêmicas.  Estabeleceu-
se  padrões  de 
equipamentos  de 
informática  na  Home-
Page da UFG, obtendo-se 
uma melhor eficiência nas 
compras  desta  natureza, 
inclusive com redução de 
custos  nos  preços  de 
mercado  pesquisados 
inicialmente.

• Na  questão  da  qualidade 
dos  Serviços 
terceirizados,  foram 
aplicados  formulários  de 
avaliação  de  sua 
qualidade,  cujo  resultado 
expressou  um  conceito 
considerado  BOM  pela 
comunidade  universitária 
nos diversos quesitos dos 
formulários.  Esse 
resultado  encontra-se 
anexado  ao  presente 
relatório.

• Foi elaborado e divulgado 
junto  a  todas  as 
Unidades/Órgãos  o  guia: 
Gestão  pela  Qualidade 
Total na UFG.

• Finalizado  o  Projeto  de 
instalação  de  Circuito  de 
Vigilância  eletrônico, 
para as áreas externas do 
Campus  Samambaia, 
visando a captação de de 
recursos  financeiros  para 
sua implantação.
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• Elaborado  o  primeiro 
Formulário  para 
Levantamento  dos 
Resíduos  Gerados  nos 
diversos locais da UFG, e 
disponibilizado  na  Home 
Page da UFG para coleta 
de  informações  e  futuras 
proposições de ações  .  

• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos

• Realização  de  três  Seminários 
denominados Melhoria  das  Ações 
Administrativas- envolvendo  toda 
equipe administrativa com Diretores 
de Unidades, Coordenadores da Pós-
Graduação e com os Coordenadores 
Administrativos  e  Secretários  de 
Unidades e Órgãos.

• Realização  de  02  reuniões 
sistemáticas  do  pessoal  de  compras 
com  os  coordenadores 
administrativos  e  secretários  de 
unidades  e  órgãos  da  UFG,  para 
discussões de estratégias de compras 
que eficientizem  as aquisiões, dentro 
de  padrões  de  qualidade  buscados 
pela instituição. 

• Participação  no  Seminário  UFG 
desafiando o Futuro.

• Participação e auxílio na organização 
da reunião anual da SBPC, realizada 
em julho, na UFG.

• Coordenar  nacionalmente  o  Fórum 
de  Pró-Reitores  de  Planejamento  e 
Administração das IFES.

• Realização  de  três  Seminários 
denominados  Melhoria  das  Ações 
Administrativas  –  envolvendo  toda 
equipe  administrativa  com  Diretores 
de  Unidades,  Coordenadores  da  Pós-
Graduação  e  com  os  Coordenadores 
Administrativos  e  Secretários  de 
Unidades e Órgãos. 

• Realização de reuniões sistemáticas do 
pessoal  de  compras  e  do  patrimônio 
com os coordenadores administrativos 
e secretários de unidades e órgãos da 
UFG.

• Demonstração  das  normas  e 
legislação  pertinentes  com  os 
principais  responsáveis  pelos 
pedidos  de  compras  para  a 
conscientização  de  necessidade  de 
um  melhor  planejamento  de 
compras.

• Demonstração  das  normas  e 
legislação  específica  para  melhor 
controle da guarda e preservação  do 
patrimônio móvel e imóvel da UFG

• Abordar  tema  referente  ao 
financiamento  do  Ensino  superior 
em Goiás e no Brasil.

• Realização  de  três 
Seminários  denominados 
Melhoria  das  Ações 
Administrativas- 
envolvendo  toda  equipe 
administrativa  com 
Diretores  de  Unidades, 
Coordenadores  da  Pós-
Graduação  e  com  os 
Coordenadores 
Administrativos  e 
Secretários de Unidades e 
Órgãos.

• Realização  do  Seminário 
de Administração com as 
Fundações  de  Apoio  da 
UFG,  socializando 
informações  e  exigências 
legais  e  normativas  para 
melhor  atendimento  das 
necessidades  da 
universidade.

• Desenvolvimento  da 
Coordenação Nacional do 
Fórum de Pró-Reitores de 
Planejamento  e 
Administração 
(FORPLAD) das IFES.

• Expansão da Área Física Tendo  em  vista  as  restrições 
orçamentárias, obteve-se uma expansão 
de  área  física  no  montante  de 
20.961,75m²,  durante  o  ano  de  2002, 

• Prevista  para  2003  a  construção  de 
21.111,60 m2

• Acompanhamento pela Pró-Reitoria, 
e em especial o CEGEF, de todas as 
obras em andamento nos aspectos de 
custos,  além  de  cumprimento  de 

• Tendo  em  vista  as 
restrições 
orçamentárias,obteve-se 
uma  expansão  de  área 
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como  a  construção  do  Laboratório 
LAMES, o Prédio da Reitoria, o Centro 
de Ciências Agrárias (CAJ) e Bloco de 
Salas  de  Aulas  da  Matemática  e 
Informática  em  Catalão.  Também 
houve uma melhoria da área construída 
com  diversas  reformas  como:  a 
conclusão da reforma dos auditórios e 
anfiteatros; a reforma (em andamento) 
dos sanitários do ICB,  IME, IF, INF, 
IQ, IESA, FACOMB e FCHF; reforma 
de diversos outros ambientes  de salas 
de  aulas,  laboratórios  de  Ensino  e 
Pesquisa e espaços de circulação. Com 
as  intervenções  alcançou-se  uma área 
construída para a UFG de 257.825,23 
m² ao final de dezembro de 2002.

prazos  e  qualidade  do 
material/serviço utilizado.

física  no  montante  de 
2.111,60  m²  durante  o 
ano de 2003 o que eleva 
a  área  construída  da 
UFG  para  259.936,83 
m²  .  Pelas  dificuldades 
orçamentárias  vividas 
não  se  obteve 
orçamento  que 
viabilizasse  inicio  de 
obras  que  culminassem 
com  seus  términos 
dentro  do  ano  corrente 
de 2003, ficando, então, 
em andamento  mais  de 
20.000  m²  em 
construção   para 
conclusão em 2004.  

Fonte: PROAD/UFG

Área: Administração e Finanças
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ORÇAMENTO UFG  (com o Hospital das Clínicas)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Valor 
Atualizado 284.270.101 288.358.994 285.045.527 296.476.792 253.839.355 244.203.084 231.369.361 223.969.810 221.184.677
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Orçamento da UFG* - 1995 a 2003
(com Hospital das Clínicas)
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* atualizado pelo IGP-DI-FGV-Dez 03

Obs.: 1 – Os recursos do Hospital das Clínicas estão incluídos até 1998, pois a partir de 1999 passaram a vir em forma de convênio com o SUS.
2 -  Os recursos da Residência Médica estão incluídos, mesmo que, a partir de 2001, tenham passado a vir sob forma de convênio.

ORÇAMENTO UFG  (sem Hospital das Clínicas)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Valor 
Atualizado 263.304.041 270.780.006 278.511.344 261.896.692 253.839.355 244.203.084 231.369.361 223.969.810 221.184.677
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Orçamento da UFG* - 1995 a 2003
(sem Hospital das Clínicas)
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* atualizado pelo IGP-DI-FGV-Dez 03

Obs.: Os recursos de Residência Médica estão incluídos, mesmo que, a partir de 2001, tenham passado a vir sob forma de convênio.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ORÇAMENTO 2003

ESPECIFICAÇÃO
Programa/Ação Meta Prevista Meta a Alcançar Meta Alcançada/Esclarecimentos

0901 - OPER.ESP - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS    
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28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada e Julgado

(Precatórios)
Cumprimento de 

Sentença
Judiciais

Cumprimento de 
Sentença

Judiciais
Valor repassado ao Tribunal do Trabalho , conforme determinado em lei.

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

09.272.0089.0181.0052 - Pagamento de Aposentadoria e Pensões  - Servidores Civis
Pessoa Beneficiado (Unidade) = 1.988

Pessoas Beneficiadas
1.988

Pessoas Beneficiadas
2.119

A  alteração  da  meta  deve-se,  principalmente,  a  novas  aposentadorias 
ocorridas no ano, especialmente estimuladas pelo advento da nova reforma 
da Previdência Social no País.. 

0791 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
12.306.0791.2012.0052 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
Servidor Beneficiado (Unidade) = 3.222

Pessoas Beneficiadas
3.222

Pessoas Beneficiadas
3.463

A  alteração  da  meta  deve-se  às  novas  contratações  para  o  quadro  de 
pessoal, principalmente no Hospital de Clínicas.

12.331.0791.2011.0052 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
Servidor Beneficiado (Unidade) = 2.300

Pessoas Beneficiadas
2.300

Pessoas Beneficiadas
2.451

Novas contratações de pessoal  ocorridas, principalmente para o Hospital 
das Clínicas.

12.365.0791.2010.0052 - Assistência Pré-Escolar aos Depen. dos Servidores e Empregados
Criança de 0 a 6 anos atendida (Unidade) = 702 Crianças Atendidas

702
Crianças Atendidas

562

O número de crianças atendidas diminuiu pelo atingimento da idade limite 
para fazerem juz ao benefício.  Na realidade, o valor executado na meta 
física não extrapolou o valor inicialmente estimado.

0041 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO
12.364.0041.4009.0052 - Funcionamento de Cursos de Graduação
Aluno Matriculado (Unidade) = 13.831

Alunos Matriculados
13.831

Alunos Matriculados
14.510

As  novas  formas  de  ingresso,  tais  como  Transferências,  Reingressos, 
Transferências ex-officio, Convênios e outros culminaram com a superação 
da meta prevista inicialmente.

12.302.0041.4086.0052 - Serviços Sociais a Comunidade por Meio de Hospitais de Ensino.
Leito Ofertado (Unidade) = 326 Leitos Ofertados

326
Leitos Ofertados

310

A continuidade da Desativação de leitos na Obstetrícia ,  não realização de 
transplante  de  medula  óssea  e  de  transplante  renal  determinou  o  não 
atingimento  da  meta  esperada,  que  deverá  ser  buscada  nos  próximos 
exercícios pela importância dos atendimentos.

12.364.0041.5081.0052 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das IFES.
Área Modernizada/Recuperada (M2) = 7.221

Previstas
7.221

Realizada
8.172 A área mordenizada superou a meta prevista.

12.364.0041.2327.0052 - Ensino de Graduação a Distância
Aluno Matriculado (Unidade) = 1.200

Alunos Matriculados
1.200

Alunos Matriculados
1.200 Foram  realizados os cursos previstos neste ano.

12.364.0041.4004.0052 - Serv Sociais à Comunidade por Meio da Extensão Universitária
Pessoa Beneficiado (Unidade) = 15.700.

Pessoas Beneficiadas
15.700

Pessoas Atendidas
15.600

Neste ano de 2003, o número de pessoas atendidas ficou dentro da meta 
prevista inicialmente, registrando-se que foi significativa a participação da 
comunidade em atividades de Extensão universitária.

0043 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
12.364.0043.4006.0052 - Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação

Aluno Matriculado (Unidade) = 1.700
Alunos Matriculados

1.700
Alunos Matriculados

1.913
A meta  prevista foi  superada, tendo em vista a criação de 5 novos cursos 
de especialização, 4 de Mestrado e 1 de Doutorado em 2003.   

0461 -EXPANSÃO E CONSOL.  DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
12.571.0461.3080.0052 - Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária.
Pesquisa Publicada (Unidade) = 1.200.

Pesquisas Publicadas
1.200

Pesquisas Publicadas
1.200 A produção científica da UFG tem mostrado um crescimento contínuo.
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TOTAL EXECUTADO DO ORÇAMENTO DA UFG – 2003

DESPESAS VALOR (R$)
Aposentadorias                                   59.275.782,10 
Pessoal Ativo                                     98.575.555,80 
Pensões                                7.289.442,54 
Professor Substituto                                 2.090.679,90 
Auxilio Funeral/Natalidade                                      84.188,14 
Obrigações Patronais                               11.542.413,00 
Sentenças Judiciais                             11.564.551,96 
Exercício Anterior – 28,86%                               5.927.873,49 
Variáveis                                    285.341,07 
Auxílio Creche                                   511.977,00 
Auxílio Transporte                                      1.390.936,00 
Auxílio Alimentação                                  3.337.827,00 
OCC 12.462.104,40
Total executado 214.338.672,40
Fonte 0250 3.498.804,65
Fonte 0281 937.687,84
Total 4.436.492,49
Total Orçamento 218.775.164,89
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSO TOTAL TESOURO - 2003
OCC E PESSOAL  R$ 214.338.672,40

P ES S OAL ATIVO
45,99%

AP OS ENTADORIAS
27,66%

P ROFES S OR S UBS TITUTO
0,98%

VARIÁVEIS
0,13%

AUX. CRECHE
0,24%

S ENTENÇAS  J UDICIAIS
5,40%

OBRIGAÇÕES  P ATRONAIS
5,39%

AUX.FUNERAL/ NATALIDADE
0,04%

P ENS ÕES
3,40%

EXERC. ANTERIOR 28,86%- 
2,77%

AUX. TRANS P ORTE
0,65%

OCC
5,81%

AUX. ALIMENTAÇÃO
1,56%
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AP OS ENTADORIAS
29,36%

VARIÁVEIS
0,14%

EXERCÍCIO ANTERIOR - 28,86%
2,94%

S ENTENÇAS  J UDICIAIS
5,73%

OBRIGAÇÕES  P ATRONAIS
5,72%

P ROFES S OR S UBS TITUTO
1,04%

AUX.FUNERAL/ NATALIDADE
0,04%

P ENS ÕES
3,61%

AUX. CRECHE
0,25%

AUX. TRANS P ORTE
0,69%

AUX. ALIMENTAÇÃO
1,65%

P ES S OAL ATIVO
48,83%

DEMONSTRATIVO PESSOAL 2003                                                                                      
94,19% DO ORÇAMENTO TOTAL TESOURO
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COMPARATIVO COM GASTOS DE PESSOAL PROPORCIONAL AO ORÇAMENTO TOTAL TESOURO                                                                                                                                                         
2003   -  R$ 214.338.672,40

TOTAL DESPESA PESSOAL
91,74%

TOTAL BENEFÍCIOS FOLHA
2,45%

OCC
5,81%

PESSOAL + BENEFÍCIOS = 94,19%
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QUADRO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS – 2003

PROGRAMA PREVISÃO EXECUÇÃO ANÁLISE DOS OBJETIVOS
20.572.0364.4240.0001 Desenvolvimento de Metodologia Avançada    054178 

PROJETO 044 EMBRAPA  111.657,00         104.958,04 

Construção de mapa genético em marcadores SSR e identificação 
de  QTL  para  caracteristicas  ao  tempo  de  cocção  e  teores  de 
proteína  e  fibras  em feijão.  O  valor  não  executado  refere-se  à 
despesa  que  não  foi  necessária  tendo  em vista  a  realização  de 
compras sem importação de materiais.

12.126.0048.4021.0001  Sistema Integrado de Informação Educacional  070408 

 CONV. 034 INEP   70.000,00 69.355,51 

Levantamento  e  análise  de  forma  detalhada,  dos  principais 
componentes  do  custo-aluno  mediante  o  desenvolvimento  de 
pesquisa nas escolas de educação básica no Estado de Goiás, para 
a redefinição do sistema.Amostragem das principais características 
no que se refere a organização, funcionamento e gestão escolar. O 
recurso  não  aplicado  deveu-se  a  aquisição  de  materiais  por 
melhores/menores  preços  e  não  necessidade  de  realização  das 
viagens previstas.

10.302.0004.3923.0001 -Modernização e Adequação da Rede de Saúde  089648 

 CONTRATO 117 MS 509.732,38         509.732,38 

Os objetivos previstos no contrato distribuiram-se em Programar, 
Organizar  e  Realizar  Residência  em  Saúde  da  Família.  Esses 
Objetivos  foram atingidos em sua plenitude no ano.  O impacto 
social do projeto é altamente rlevante para o Estado de Goiás, pois 
o  mesmo  se  desenvolveu  com  a  formação  de  médicos  e 
enfermeiros para desempenharem suas atividades profissionais na 
área  de  saúde  sob  a  estratégia  de  SAÚDE  DA FAMÍLIA  e  o 
consequente  aumento  da  disponibilidade  de  seviços  de  saúde  à 
população, de forma participativa e humana.

 CONTRATO 140 MS         193.685,87         193.685,87 

Os  objetivos  deste  projeto  são  análogos  ao  do  Contrato  117 
expandindo as atividades no âmbito do Estado do Tocantins, o que 
dá a UFG, o mérito de contribuição a outras regiôes do país nesta 
área.

 CONTRATO 100   MS         540.416,29         540.416,29 

Os  objetivos  do  Contrato  encontram-se  distribuídos  dentro  do 
Projeto  Reforço  à  Reorganização  do  SUS  -  REFORSUS.  Os 
objetivos foram atingidos 100% com aquisição de equipamentos 
feita  através de licitação internacional .
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10.302.0023.4306.0052 – Atendimento Ambulatorial, Emergencial   805823 

PORTARIA 502 FNS
 1.936.900,00 1.936.900,00 Apoio financeiro para execução do programa interministerial  de 

reforço e manutenção do hospital das clínicas da UFG

Hospital Universitário  FNS/MS    23.938.778,00    23.368.851,26 

O  desenvolvimento  deste  programa  baseia-se  no  atendimento 
assistencial  à  saúde  da  população,  através  de  faturamento 
apresentado à  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  e  ressarcido  com 
recursos  do  SUS.  A  partir  desses  atendimentos,  o  ensino,  a 
pesquisa  e  a  extensão universitária  se  desenvolvem através  dos 
estudos  de  casos  clínicos  e  ambulatoriais.Foram  adquiridos 
medicamentos  e  materiais  de  uso  hospitalar,  dentro  do  Plano 
proposto.  O  valor  orçamentário  não  aplicado  deveu-se  a 
inexistência do respectivo financeiro, para sua execução. 

12.302.0046.0523.0001 – Apoio ao Funcionamento dos Hospitais   835501 

 CONV. 066     SESU      1.936.900,00      1.936.900,00 Apoio  financeiro  para   manutenção  do  hospital  das  clínicas  da 
UFG - Realização de 100% da meta financeira.

12.364.0041.0527.0001 - Incentivo a Modernização e Melhoria   834955 

CONV. 402      SESU            9.465,00            9.464,52 

Os recursos provenientes deste projeto deram oportunidade à UFG 
de  desenvolver suas atividades de extensão junto às Escolas de 
ensino  fundamental  e  médio,  mediante  principalmente,  a 
capacitação  e  atualização  de  profissionais  de  ensino  no  uso  de 
tecnologias e comunicação.

12.364.0041.4002.0004  Assistência ao Educando de Ensino    834963 

CONV. 356  SESU         147.710,00         147.710,00 
Complementação do orçamento que auxiliaram  os programas de 
assistência estudantis,  ajudando a  garantir  a  regularidade dessas 
funções. Houve atingimento de 100% das metas previstas.

12.364.0041.4413.0001 - Treinamento Especial para Aluno da Graduação     834971 

CONV. PET      SESU          69.558,00          69.557,76 100%  dos  objetivos  foram atingidos  que  eram a  concessão  de 
bolsas a alunos de graduação.

12.364.0043.0485.0001 - Fomento a Pós-Graduação    844951 

MINTER 11-10         CAPES          32.762,00          13.899,77 Foi destinado valor acima das necessidades previstas, que foram 
todas atendidas.
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12.364.0043.0487.0001 - Concessão de Bolsas de Pós-Graduação    844969 
PICDT CAPES         662.088,90         653.750,56 
PICDT CAPES         186.648,78         166.336,76 
 DS CAPES      1.645.428,17      1.634.912,67 
PRODOC  048 CAPES          32.000,00          31.930,00 
PRODOC  049 CAPES          32.000,00          32.000,00 
PRODOC 050 CAPES          32.000,00          32.000,00 
PRODOC 218 CAPES          20.000,00          19.996,10 
PRODOC 219 CAPES          20.000,00          19.922,43 
PRODOC 220 CAPES          20.000,00          19.975,99 
PQI 022 CAPES          21.967,07          21.967,07 
PQI 023 CAPES          32.620,06          32.620,06 
 MINTER CAPES            5.600,00            4.400,00 
 PROAP CAPES         598.554,19         598.531,11 

O fomento destina-se a apoio aos Programas de Pós-graduação da 
UFG,  fundamentalmente  para  pagamentos  diversos  de  Bolsas  e 
outros custeios previamente aprovados pela CAPES  e executados 
dentro   dos  respectivos  Programas.  O  impacto  na  absorção  de 
Doutores,  qualificação  do  corpo  docente  e  no  crescimento 
acadêmico das  IES públicas  se  mostraram significativos  para  o 
desenvolvimento institucional da UFG. Os recursos não aplicados 
referem-se, na sua maioria, à impossibilidade de execução pois o 
nº  de bolsistas  não pode ser  alterado à  revelia  do plano inicial 
aprovado.                               

12.364.0043.4005.0001 - Funcionamento da Residência Médica  835081 

  SESU 029 SESU      2.498.171,87      2.409.512,56 

Os recursos foram aplicados de acordo com o Plano de Trabalho 
que  visava   pagamento  de  Bolsistas  de  Residência  Médica  na 
UFG.  Os  objetivos  iniciais  foram  totalmente  alcançados,  com 
atendimento inegral aso bolsitas autorizados.

12.364.0041.0525.0001 Complementação p/ Funcionamento Unidade   834777 

CONV. 402 SESU                60.542,00                58.864,10 

Promoção  do  uso  pedagógico  das  tecnologias  e  ciências  nas 
escolas de nível médio  e fundamental, capacitando os professores 
das redes públicas e assessoramento no processo de planejamento 
escolar.

CONV. PET SESU                18.334,00                18.334,00 
Assegurou a continuidade e manutenção do PET, propriciando aos 
alunos  condições  para  melhoria  da  realização  de  atividades 
acadêmicas.

CONV. 226 SESU           1.819.574,00           1.819.567,00 

Propriciou  complementação  para  manutenção  das  atividades 
acadêmicas e administrativas, ajudando a garantir a regularidade 
das  funções  de  ensino.  O  recurso  não  aplicado  deveu-se  a 
aquisição com melhor preço aquém do previsto.

CONV. 327 SESU                85.720,00                85.704,50 Projeto Começar de Novo- Desenvolver as atividades de Extensão 
da  UFG,  implementando  a  criação  do  Coro  Cênico.  O  saldo 
existente  ocorreu  face  à  aquisição  de  bens  com  melhor  preço, 
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aquém do que estava previsto inicialmente.
10.302.0004.4525.1104 Assistência Financeira a Manutenção da Unidade  917761 

CONV. 414 FNS              159.920,00              159.920,00 

Manutenção  do  Hospital  das  Clínicas  para  fortalecimento  dos 
programas/SUS. Apesar de ter sido executado 100% dos recursos 
recebidos,  esse  valor  ainda  se  mostra  insuficiente  diante  das 
necessidades verificadas.

TOTAL GERAL CONVÊNIOS/CONTRATOS        7.448.733,58         36.721.676,31  
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Avaliação de Serviços Terceirizados
Serviços de Limpeza 2003

Limpeza de banheiros e copas:
Opção Qtde %
Ótimo 22 11,4
Bom 104 53,9
Regular 55 28,5
Ruim 10 5,2
Não Sabe / Não Viu 0 0,0
Branco / Nulo 2 1,0
Total 193 100,0 0
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ítem 1

ítem 1 22 104 55 16 2

Ótima Boa Regular Ruim Nulo

Limpeza da(s) secretaria(s):
Opção Qtde %
Ótimo 31 16,0
Bom 110 57,0
Regular 38 19,7
Ruim 3 1,6
Não Sabe / Não Viu 0 0
Branco / Nulo 11 5,7
Total 193 100

0
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80

100

120

ítem 2

ítem 2 31 116 38 3 11

Ótima Boa Regular Ruim Nulo

Limpeza de paredes e tetos:
Opção Qtde %
Ótimo 13 6,5
Bom 87 43,7
Regular 73 36,7
Ruim 21 10,6
Não Sabe / Não Viu 0 0
Branco / Nulo 5 2,5
Total 199 100
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80

100

ítem 3

ítem 3 13 87 73 21 5

Ótima Boa Regular Ruim Nulo

Limpeza de Gabinetes:
Opção Qtde %
Ótimo 20 10,5
Bom 100 52,6
Regular 41 21,6
Ruim 8 4,2
Não Sabe / Não Viu 0 0
Branco / Nulo 21 11,1
Total 190 100
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120

ítem 4

ítem 4 20 109 41 8 21

Ótima Boa Regular Ruim Nulo
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Limpeza de Laboratórios e/ou salas de aulas:
Opção Qtde %
Ótimo 17 8,9
Bom 90 47,4
Regular 58 30,5
Ruim 0 0
Não Sabe / Não Viu 0 0
Branco / Nulo 25 13,2
Total 190 100,0
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100

ítem 5

ítem 5 17 90 58 9 25

Ótima Boa Regular Ruim Nulo

Limpeza de halls e pátios:
Opção Qtde %
Ótimo 24 12,1
Bom 107 53,8
Regular 52 26,1
Ruim 8 4,0
Não Sabe / Não Viu 0 0
Branco / Nulo 8 4,0
Total 199 100 0
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ítem 6 24 107 52 8 8

Ótima Boa Regular Ruim Nulo

Coleta de lixo:
Opção Qtde %
Ótimo 32 16,1
Bom 108 54,3
Regular 38 19,1
Ruim 11 5,5
Não Sabe / Não Viu 0 0,0
Branco / Nulo 10 5,0
Total 199 100 0
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ítem 7 32 108 38 11 10

Ótima Boa Regular Ruim Nulo

Acompanhamento do(s) responsável(is) pela limpeza aos 
serviços realizados:

Opção Qtde %
Ótimo 13 6,5
Bom 91 45,7
Regular 39 19,6
Ruim 18 9,1
Não Sabe / Não Viu 36 18,1
Branco / Nulo 2 1,0
Total 199 100
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ítem 8 13 91 39 18 36 2

Ótima Boa Regular Ruim Nunca 
Vi 

Nulo
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Uso e manutenção de material 
(detergentes, sabão, desinfetante, etc.):

Opção Qtde %
Ótimo 15 7,5
Bom 83 41,7
Regular 49 24,6
Ruim 20 10,1
Não Sabe / Não Viu 31 15,6
Branco / Nulo 1 0,5
Total 199 100
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ítem 9 15 83 49 20 31 1

Ótima Boa Regular Ruim Nunca 
Vi 

Nulo
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Avaliação de Serviços Terceirizados
Serviços de Vigilância - 2003

Atenção do vigilante  à movimentação de Bens e Serviços:
Opção Qtde %
Ótimo 12 5,9
Bom 96 46,8
Regular 64 31,2
Ruim 22 10,7
Não Sabe / Não Viu 10 4,9
Branco / Nulo 1 0,5
Total 205 100,0

0
10
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70
80
90
100

12 96 64 22 10 1

Ótima Boa Regular Ruim Não Sei Nulo

Serviços de Ronda:
Opção Qtde %
Ótimo 8 3,9
Bom 63 30,7
Regular 62 30,3
Ruim 22 10,7
Não Sabe / Não Viu 48 23,4
Branco / Nulo 2 1,0
Total 205 100
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70

8 63 62 22 48 2

Ótima Boa Regular Ruim Não Sei Nulo

Preparo do Vigilante para a função 
(iniciativa, abordagem de forma adequada):

Opção Qtde %
Ótimo 16 7,8
Bom 69 33,7
Regular 68 33,2
Ruim 17 8,3
Não Sabe / Não Viu 34 16,5
Branco / Nulo 1 0,5
Total 205 100
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16 69 68 17 34 1

Ótima Boa Regular Ruim Não Sei Nulo

Acompanhamento do(s) responsável(is) pela Vigilância aos 
serviços:

Opção Qtde %
Ótimo 9 4,4
Bom 44 21,5
Regular 41 20,0
Ruim 25 12,2
Não Sabe / Não Viu 85 41,4
Branco / Nulo 1 0,5
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Avaliação de Serviços Terceirizados de Vigilância e Limpeza
Síntese – 2003

Serviços de Vigilância

Ótima Boa Regular Ruim Não Sabe / 
Não viu

Branco / 
Nulo

Atenção do vigilante  à movimentação de Bens e Serviços. 12 96 64 22 10 1
Serviços de Ronda. 8 63 62 22 48 2
Preparo do Vigilante para a função (iniciativa, abordagem de forma adequada). 36 69 68 17 34 1
Acompanhamento do(s) responsável(is) pela Vigilância aos serviços. 9 44 41 25 85 1

Serviços de Limpeza

Ótima Boa Regular Ruim Não Sabe / 
Não viu

Branco / 
Nulo

Limpeza de banheiros e copas. 22 104 55 10 0 2
Limpeza da(s) secretaria(s). 31 110 38 3 0 11
Limpeza de paredes e tetos. 13 87 73 21 0 5
Limpeza de Gabinetes. 20 100 41 8 0 21
Limpeza de Laboratórios e/ou salas de aulas. 17 90 58 0 0 25
Limpeza de halls e pátios. 24 107 52 8 0 8
Coleta de lixo. 32 108 38 11 0 10
Acompanhamento do(s) responsável(is) pela limpeza aos serviços realizados 13 91 39 18 36 2
Uso e manutenção de material (detergentes, sabão, desinfetante, etc.) 15 83 49 20 31 1
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PLANILHA DE METAS PARA 2003

Área: Extensão e Cultura

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2002Dados de 2002 Meta para 2003Meta para 2003 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta Meta alcançadaMeta alcançada

• Cursos  de  Extensão  e  Cultura  – 
presenciais

• 76 • 200 • Organizar estrutura para apoio aos 
projetos de curso

• Identificar  demandas  e  ofertar 
atendimento

• Cadastrar  todas  as  ofertas  de 
cursos oferecidos pela UFG dentro 
do caráter extensionista

• Realizados 110 cursos

• Alunos certificados • 3.471 • 4000 • Sistema  de  registro  de  todos  os 
certificados  emitidos  em  projetos 
de  extensão  (cursos,  eventos  e 
outros)

• Emitidos  3.800 
certificados

• Cursos  a  distância  e 
semipresenciais

• 9 • 20 • Implantação  de  plataforma  que 
viabilize  a  disponibilização  de 
cursos  web;  capacitação  de 
professores  para  o  uso  das 
ferramentas 

• 9 cursos realizados

• Alunos  certificados  em  Cursos  a 
Distância e semipresenciais

• 2.342 • 2000 • Sistema  de  registro  de  todos  os 
certificados  emitidos  em  projetos 
de  extensão  (cursos,  eventos  e 
outros)

• 1.977  certificados 
emitidos

• Projetos cadastrados /ano • 783 • 100 • Desenvolvimento  de  sistema  de 
informação  com  disponibilização 
de dados

• 203 projetos cadastrados

• Eventos  acadêmicos/ 
administrativos e culturais

• 244 • 200 • Registro  de  todos  os  projetos  de 
extensão  (eventos)  e  também 
registro  das  atividades  da 
Assessoria de Relações Públicas 

• 120 eventos realizados

• Produção  artística,  cultural  e 
gráfica  (cartazes  e  folders, 
cartilhas)

• 47 • 150 • Registro  de  toda  a  produção  da 
PROEC 

• Registradas 59 produções 

• Atendimento  à  população  em 
projetos de ação e inclusão social 

• 26.440 • 8.000 • Levantamento,  através  de 
relatórios,  de  toda  a  comunidade 
atendida,  seja  participante,  ou 
assistida. 

• 14.775  atendimentos  à 
população
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Fonte: PROEC/UFG

Área: Extensão e Cultura
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PLANILHA DE METAS PARA 2003PLANILHA DE METAS PARA 2003

Área:  Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2002Dados de 2002 Meta para 2003Meta para 2003 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta Meta alcançadaMeta alcançada
• Contratação de Servidores 

Docentes
• Contratação de 128 Docentes. • Contratação de 58 Docentes • Realização de Concurso Público • Foi  autorizada  pelo  Ministério  da 

Educação a abertura de edital para 
concurso para o preenchimento de 
43  vagas  de  docentes  no  mês  de 
outubro  do  corrente.  Está  sendo 
providenciada  a  publicação  do 
Edital  e, portanto, o preenchimento 
das  vagas  acontecerá  somente  a 
partir de janeiro de 2004.

• Contratação de Servidores 
Técnico-administrativos

• Contratação de 147 Técnico-
administrativos  para  o 
Hospital das Clínicas.

• Contratação  de  404  servidores 
técnico-administrativos,  sendo  323 
para  o  Hospital  das  Clínicas  e  81 
para as Unidades e Órgãos

• Realização de Concurso Público 
e  aproveitamento  de  servidores 
aprovados  em  concursos  já 
realizados e com validade.

• Das 323 vagas para o hospital não 
foram preenchidas  até  o  momento 
34  vagas  pelos  seguintes  motivos: 
para  7  vagas  não  foi  realizado  o 
concurso  por  decisão  judicial;  6 
vagas  não  foram  preenchidas  no 
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concurso; 3 vagas os aprovados não 
estavam  em  condições  de  tomar 
posse e 18 vagas ainda não foram 
redistribuídas  para  a  UFG  pelo 
MEC os referidos cargos.

• A  UFG  recebeu  autorização 
somente para abertura de edital de 
77  vagas  em outubro  de  2003.  O 
edital  está  sendo  elaborado  e 
portanto  os  cargos  deverão  ser 
preenchidos  em 2004.

• Avaliação para atribuição da GED • Avaliação de 1.312 Docentes 
pertencentes  ao  quadro 
efetivo da UFG e também dos 
contratados  nos  Campi  do 
Interior.

• Avaliação  de  1.370  Docentes 
pertencentes  ao  quadro  efetivo  da 
UFG  e  contratados  nos  Campi  do 
Interior.

• Preenchimento  de  dados  no 
Sistema  de  Cadastro  e 
Atividades Docentes  –  SICAD, 
com  posterior  avaliação  pela 
Comissão Interna de Atribuição 
da GED – CIAG

• Foram  avaliados  1.365  docentes 
para  efeito  de  atribuição  da 
Gratificação  de  estímulo  a 
Docência - GED

• Cursos de Capacitação • Realização de 26 Cursos com 
52 turmas.

• Realização  de  40  cursos  com  60 
turmas

• Oferta de 40 cursos e 60 turmas • Foram realizados 10 cursos com 15 
turmas. Ver Obs. 1

• Servidores Capacitados • Treinamento  de  1.245 
servidores  Docentes  e 
Técnico-administrativos.

• Treinamento  de  1.300  servidores 
Docentes e técnico-administrativos

• Desenvolvimento de plano anual 
da  capacitação  vinculado  ao 
planejamento  das  unidades  e 
órgãos

• Foram  treinados  434  servidores. 
Ver Obs. 1

• Avaliação de Servidores Técnico-
administrativos

• Resultados das avaliações de 
todos os  servidores  Técnico-
administrativos  divulgados 
em  todas  as  equipes  de 
avaliação.

• Avaliação  de  2200  servidores 
técnico-administrativos  

• Reestruturação  e 
aperfeiçoamento  da  Resolução 
de Análise de Desempenho 

• Encontra-se em fase de  revisão da 
metodologia  de  avaliação 
aguardando  apreciação  do 
CONSUNI.  A  conclusão  da 
avaliação está prevista para ocorrer 
no início de março de 2004.

• Avaliação Institucional • 5 Novos Grupos agregados – 
IPTSP, ICB, CEGRAF, DC e 
PROCOM

• Elaboração  e  divulgação  do 
resultado da avaliação dos seguintes 
núcleos  avaliativos:  IPTSP,  ICB, 
CEGRAF, DC e PROCOM

• Agregar mais dez novos núcleos no 
processo de Avaliação Institucional.

• Elaborar e divulgar relatório dos 
núcleos avaliados

• Agregar  mais  10  núcleos  ao 
programa de avaliação

• Avaliação  do  IPTSP,  ICB, 
CEGRAF  e  DC  concluídas. 
Relatório  final  concluído  em  fase 
de impressão.

• Os novos núcleos encontram-se em 
fase de implantação.

• Elaboração de programas gerencias • Implantação  de  5  novos 
programas:  1)  sistema  de 
Controle  da  Pós-Graduação; 
2)  Sistema  de  Cadastro  de 
Projetos  de  Pesquisa;  3) 
sistema  de  Cadastros  de 

• Consolidação e aperfeiçoamento do 
SICAD

• Desenvolvimento de Programa para 
implantação  do  Novo Regulamento 
Geral dos Cursos de Graduação

• Desenvolvimento e implantação 
de 5 programas

• Contratação  de  empresa 
especializada  para 
desenvolvimento do programa

• Aperfeiçoamento e  alimentação de 
dados pelos  usuários  dos Sistemas 
de  Controle  da  Pós-Graduação; 
Cadastro  de  Projetos  de  Pesquisa; 
Cadastros de projetos de Extensão; 
Implantado  o  Sistema  de  Pessoal; 
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projetos  de  Extensão;  4) 
Sistemas  de  Cadastro  de 
Portarias;  5)   Sistema  de 
Cadastro  Disciplina-Docente 
da Graduação.

Reformulado  o  Sistema  de 
Portarias;  Elaborado  o  modelo 
funcional  de  dados do Sistema de 
Produtos; Implantado o Sistema de 
Controle  de  Bolsistas  (Monitores, 
PIBIC, Extensão, etc.); Elaborado o 
Sistema  de  Informações  de  Áreas 
físicas;

• Contratada  a  empresa  para 
desenvolvimento  do  programa; 
Levantamento  e  modelagem  de 
dados  do  Sistema;  Elaboração  do 
modelo  de  dados  funcionais; 
Implantados  2  sub-projetos  com 
treinamento  de  usuários  (Registro 
de  matrizes  curriculares  e 
Adequações Curriculares).

• Portal UFG • Disponibilizado o novo Portal 
da  UFG  em  Dezembro  de 
2002

• Agregar mais 10 órgãos e unidades 
ao novo portal da UFG

• Atualizar e reestrurar as páginas 
existentes

• Implantados os sites da DMP, DP, 
Editora,  Planetário,  UGNet, 
Consulta  de  Resoluções, 
Reformulação do Site da UFG.

• Programa de Gestão Estratégica • Foi  iniciado  enquanto 
programa  em  novembro  de 
2002

• Elaborar o Planejamento Estratégico 
em  todas  as  unidades  e  órgão  da 
UFG

• Implantar  Programa  de  Gestão  de 
Pessoas  vinculado  ao  Planejamento 
Estratégico das Unidades e Órgão da 
UFG

• Definir  novo  modelo  para 
realização  e  registro  do 
planejamento  estratégico  das 
unidades e órgãos

• Realizar  treinamento  de 
facilitadores locais nas unidades 
e órgãos

• Acompanhar  a  realização  do 
planejamento  estratégico  nas 
unidades e órgão

• Desenvolvido  um  sistema 
informatizado  para  elaboração  e 
acompanhamento  do  Planejamento 
das unidades e órgão.

• Elaborado o projeto do programa de 
gestão  de  pessoas  a  ser  apreciado 
pelos diretores de unidades. 

• Projetos Estratégicos • Apresentação e aprovação de 
2 projetos no Fundo de Infra-
estrutura dos fundos Setoriais 
sendo um  no    valor    de  R$ 
1.000.000,00  e  outro  de  R$ 
1.007.034,00

• Criação  e  consolidação  do  Grupo 
Gestor dos Fundos Setoriais

• Acompanhar  o  desembolso  e 
aplicação  dos  recursos  dos  fundos 
aprovados no ano anterior

• Apresentar  projetos  para  obtenção 
de  financiamento  dos  fundos  de 
infra-estrutura  dos fundos setoriais-
MCT

• Definição  e  elaboração  da 
legislação  que  regulamentará  a 
atuação do grupo gestor

• Atuar em conjunto com os sub-
coordenadores  para  aplicação 
adequada dos recursos

• Definir  prioridades 
institucionais para elaboração do 
projeto em função do edital a ser 
liberado pela FINEP/MCT

• Elaborada a proposta para o grupo 
gestor  a  qual  encontra-se  em 
tramitação nos órgãos deliberativos 
da universidade.

• Não houve desembolso por parte da 
FINEP  de  nenhum  recurso  dos 
fundos  aprovados  no  ano  anterior 
neste ano de 2003.

• Não houve abertura de editais para 
fundos  de  infra-estrutura  sistêmica 
por  parte do MCT no ano de 2003

Fonte: PRODIRH/UFG
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Área: Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
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Área: Assuntos da Comunidade Universitária

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2002Dados de 2002 Meta para 2003Meta para 2003 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta Meta alcançadaMeta alcançada
• Projetos Sociais • 12 • 14 • Buscar  soluções coletivas junto 

à  Comunidade  Universitária 
para  garantir  o  fortalecimento 
dos  programas  e  projetos 
desenvolvidos pela PROCOM e, 
conseqüentemente,  contribuir 
para  a  permanência  dos 
estudantes  de  baixa  renda  na 
UFG.

• Realizados 14 projetos sociais

• Servidores Atendidos nos Diversos 
Programas Sociais

• 7.510 • 9.309 • Ofertar  programas  sociais 
(saúde, educação)

• 10.043  atendimentos 
realizados

• Estudantes Atendidos nos Diversos 
Programas Sociais

• 7.243 • 12.510 • Ofertar  programas  sociais 
(saúde, educação, moradia)

• 9.034 atendimentos realizados

• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos 

• 05 • 01 • Ofertar  Curso  sobre 
dependência  química  e  sessões 
de  convivência  para 
dependentes  químicos  e  seus 
familiares.

• Realizar  Seminário  sobre  a 
Assistência Estudantil na UFG

• 02 eventos realizados

Fonte: PROCOM/UFG

PLANILHA DE METAS PARA 2003PLANILHA DE METAS PARA 2003
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Anexo – 1Anexo – 1

Área: Assuntos da Comunidade Universitária

Projetos SociaisProjetos Sociais Dados para 2002Dados para 2002
Estudantes/ServidoresEstudantes/Servidores

Meta para 2003Meta para 2003
Estudantes/ServidoresEstudantes/Servidores EstratégiasEstratégias Meta AlcançadaMeta Alcançada

• Programa de Apoio a Eventos • 601  estudantes  de  graduação 
foram  atendidos  com  1202 
passagens terrestres, ida e volta, 
para  participação  em  eventos 
científicos e culturais.

• Manter a meta de 2002. • Buscar  soluções  coletivas 
junto  à  Comunidade 
Universitária  para  garantir  o 
fortalecimento  dos  programas 
e projetos.

• 403  estudantes  de 
graduação  foram 
atendidos  com  808 
passagens  terrestres, 
ida  e  volta,  para 
participação  em 
eventos  científicos  e 
culturais.Destaca-se a 
restrição  imposta 
pelo  governo  neste 
ano  para  o  elemento 
de despesa passagem.

• Programa de Assistência às 
necessidades da Idade Madura – 
PRANIM

• 114  servidores  aposentados, 
aposentandos  e  pensionistas 
acima de 40 anos. 

• 128  servidores  aposentados, 
aposentandos  e  pensionistas 
acima de 40 anos.

• Dar continuidade ao Programa 
com a realização de 8 oficinas.

• 173  servidores 
aposentados, 
aposentandos  e 
pensionistas acima de 
40 anos.

• DAC • Atendimento  a  426  estudantes 
carentes  pela  Coordenação  do 
Serviço Social da PROCOM.

• Alunos  cadastrados  3833, 
servidores 657, totalizando 4.490 
usuários.

• Atender  560  estudantes 
carentes pela Coordenação do 
Serviço Social da PROCOM.

• Manter a meta de 2002.

• Desenvolver  uma  política 
administrativa  e  financeira 
compatibilizando  custo-
benefício e receita /despesa.

• Atendimento  a  773 
estudantes  de  baixa 
renda  pela 
Coordenação  do 
Serviço  Social. 
Cadastrados  3833 
estudantes,   657 
servidores,  totalizando 
4.490 usuários.

• Serviço de Nutrição • Fornecimento  de  314.689 
refeições a estudantes/ano no RU 

• Manter a meta de 2002. • Utilizar   o  Restaurante  como 
espaço  de  ensino  e  pesquisa 

• Fornecimento  de 
331.167  refeições  a 
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e 51.468 para servidores.

• Acompanhamento  nutricional  a 
46 crianças na Creche.

• Supervisão  de  estágio  de  11 
estudantes do Curso de Nutrição.

• Acompanhar  nutricionalmente 
50  crianças  na  Creche  no 
período  matutino  e  50  no 
vespertino.  

• Supervisionar  estágios  de  12 
estudantes  do  Curso  de 
Nutrição.

para os estudantes do curso de 
Nutrição.

estudantes  e 
servidores/ano 

• Acompanhamento 
nutricional  a  46 
crianças na Creche.

• Supervisão  de  estágio 
de  12  estudantes  do 
Curso de Nutrição.

• Programa de Melhoria da 
Moradia

• Atendimento a 190 famílias. • Atendimento a 190 famílias. • Atividades educativas e sociais. • Atendimento  a  190 
famílias de servidores.

• Projeto de Habitação Estudantil • Atendimento a 87 estudantes da 
UFG.

• Atendimento  a  96  estudantes  da 
UFG  de  um  total  de  244 
estudantes.

• Projetos  de  assistência  e 
integração social, integrando os 
estudantes  no  processo  de 
tomada de decisão.

• Atendimento  a  184 
estudantes da UFG.

• Educação Infantil Creche • Atendimento  a  16  filhos  de 
estudantes da UFG.

• Atendimento  a  30  filhos  de 
servidores da UFG.

• Atendimento  a  31  filhos  de 
estudantes da UFG.

• Atendimento  a  28  filhos  de 
servidores  da  UFG.  Totalizando 
100  vagas,  sendo  algumas  de 
período integral.

• Transformação  da  Creche  em 
espaço  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão para os estudantes das 
áreas  relacionadas  à  Educação 
Infantil,  contribuindo  para  a 
formação  de  pesquisadores  e 
profissionais. 

• Atendimento  a  25 
filhos  de  estudantes  e 
21  de  servidores  da 
UFG.

• Projeto de Escolarização  • Atendimento a 122 alunos. • Atendimento  a  120  alunos  da 
Comunidade  Interna  e  Externa  – 
trabalhadores.

• Parceria  com  a  Prefeitura  de 
Goiânia  para  atendimento  aos 
trabalhadores do Projeto EAJA.

• Atendimento  a  80 
Estudantes  e/ou 
trabalhadores-  o 
projeto encontra-se em 
fase de avaliação.

• Projeto de Bolsa Estágio • Atendimento a 103 estudantes de 
graduação  de  diversas  unidades 
acadêmicas da UFG.

• Atendimento  a  95  estudantes  de 
graduação  de  diversas  unidades 
acadêmicas da UFG.

• Orientação  e  encaminhamento 
dos  estudantes  de  forma 
integrada com a PROGRAD.

• Atendimento  a  182 
estudantes  de 
graduação  de  diversas 
unidades.  Com  95 
bolsas

• Programa de Saúde Mental          • Atendimento  a  95  servidores  e • Atendimento a 94 servidores  e 78 • Criação  do  Programa • Atendimento  a  345 
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79  alunos,  sistemático. 
Totalizando 718 sessões.

estudantes,  sistemático, 
totalizando 731 sessões.

“Saudavelmente”  com  a 
ampliação  da  equipe  de  Saúde 
Mental,  em  parcerias  com  as 
unidades e órgãos da UFG para 
o atendimento da demanda.

servidores  e   alunos. 
Totalizando  1200 
sessões.

• Isenção de taxa do RU • Atendimento a 426 estudantes. • Atendimento a 560 estudantes. • Aplicação  do  programa  sócio-
econômico.

• Atendimento  a  773 
estudantes.

• Isenção de taxa acadêmica • Atendimento a 1.546 estudantes. • Atendimento a 1.800 estudantes. • Aplicação  do  programa  sócio-
econômico.

• Atendimento  a  1.649 
estudantes.

• Serviço de Saúde - /SESMET • Atendimento  médico, 
enfermagem e  fonoaudiologia – 
nº  de  estudantes   -  242;  nº  de 
servidores – 6001.

• Atendimento  médico, 
enfermagem  e  fonoaudiologia  – 
nº  de  estudantes  242;  nº  de 
servidores 6001.

• Serviço  de  assistência  à  saúde 
do  trabalhador  em 
funcionamento.

• Atendimento médico e 
de  enfermagem:  1427 
estudantes  e  7.226 
servidores atendidos.

• Serviço Odontológico • Atendimento de 410 estudantes e 
1394 servidores e dependentes.

• Manter  a  média  de  atendimento 
de 2002.

• Serviço  odontológico  em 
funcionamento

• Atendimento  de  451 
estudantes  e  1533 
servidores  e 
dependentes.

Fonte: PROCOM/UFG
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Área: Assuntos da Comunidade Universitária
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Indicadores de Gestão

• Indicadores de Gestão do FORPLAD

• Indicadores de Gestão do TCU
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO

Alguns Indicadores de Gestão da UFG conforme trabalho desenvolvido pelo Fórum de Pró-
Reitores de Planejamento e Administração das IFES - FORPLAD

O Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES – FORPLAD, no desenvolvimento de 
suas ações, programas e atividades, elaborou um conjunto de 59 Indicadores de Gestão para as Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES), publicado em novembro de 2003.

Apesar dessa publicação ter ocorrido em 2003, esta foi uma tarefa assumida pelo FORPLAD há alguns 
anos, o que pode ser constatado em seus Planos de Trabalhos.

Apresentamos, no presente relatório, o cálculo de alguns deles para a UFG, onde foi possível contar com 
base de dados disponíveis.

Todas as explicações acerca da metodologia de cálculo podem ser encontradas na referida publicação e 
acessada no Portal do FORPLAD: www.andifes.org.br/forplad.

1)  Despesa Corrente/Aluno Tesouro - DCAT 

Na qualidade de indicador de eficiência, objetiva retratar a forma como os recursos alocados na produção de 
ensino e pesquisa estão sendo utilizados.

TIATIAEA
Corrente DespesaDCAT

RPGG ++
=                00,893.4==

24.223,00
0118.530.34DCAT

Onde:

Despesa Corrente – deve ser expressa considerando-se a soma algébrica conforme a seguir:

(+) 85% das Despesas correntes (unidade central)
(+) Despesas correntes do Hospital Universitário 
(-) Aposentadorias e Reformas (conta n° 319001)
(-) Pensões (conta n° 319003)
(-) Sentenças Judiciais (conta n° 319091)
(-) 65% das despesas correntes do Hospital Universitário
(-) Despesa com pessoal cedido – docente
(-) Despesa com pessoal cedido – técnico-administrativo
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – docente
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – técnico-administrativo

A) GRADUAÇÃO

A1) Relação Diplomado/Docente - RDD

IntegralTempoemDocente
GraduaçãonaDiplomadosNúmeroRDD =                 03,1==

1.193,5
2.231RDD  

Observação: 
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Para o cálculo deste indicador exclui-se os docentes lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 
por atuarem no Ensino Fundamental e Médio (antigo Colégio Aplicação da UFG).

A2) Relação Aluno/Docente – RGD e RMD

Será dada através de dois indicadores, conforme se segue:

A2.1) IntegralTempoemDocente
IntegralTempoAlunoRGD =                  31,10==

1.193,5
12.307RGD

A2.2) IntegralTempoemDocentesdeNúmero
MatrículasdeNúmeroRMD =                96,0==

1.193,5
1.146RMD

Observação: 
Para o cálculo deste indicador exclui-se os docentes lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 
por atuarem no Ensino Fundamental e Médio (antigo Colégio Aplicação da UFG).

A3) Índice de crescimento das Vagas oferecidas na Graduação - IVG
Expressa a evolução do número de vagas oferecidas em séries iniciais no Processo Seletivo (utilizando-se 

dados do ano 1997 como base-referência)

1997emvagasdeNúmero
100anonovagasdeNúmeroIVG ×=                ( )%24124=×=

2.458
1003055IVG

A4) Índice de crescimento das Matrículas na Graduação - IMG

Expressa a evolução do Número de Matrículas nos curso de Graduação (utilizando-se dados do ano de 1997 
como referência)

1997emMatrículasdeNúmero
100anonoMatrículasdeNúmeroIMG ×=                ( )%28128=×=

10.821
10013.848IMG

A5)  Densidade Processo Seletivo de Ingresso - DPSI

seletivosprocessosnosoferecidasvagasdeNúmero
seletivosprocessosnosinscritosdeNúmero

DPSI =                8,9==
3055

29.907DPSI

A6) Taxa de Matrícula Fora de Sede - TMFS

MatrículasdeNúmero
SededeForaMatrículasdeNúmeroTMFS =                22,0039.3 ==

13.848
TMFS

B) PÓS-GRADUAÇÃO

Aqui todos os indicadores referem-se à Pós-Graduação Strito Sensu. 

B1) Relação aluno de Pós-Graduação por Docente Doutor - APGDR

Indica como o total de matrículas em Cursos de Mestrado e Doutorado está para o quantitativo de docentes 
doutores.
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DoutoresDocentesdeNúmero
)DoutoradosemMatrículasdeNúmeroMestradosemMatrículasde(NúmeroAPGDR +=    

            

25,2146.1 ==
508

APGDR

Observação: 
Para o cálculo deste indicador exclui-se os docentes lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 
por atuarem no Ensino Fundamental e Médio (antigo Colégio Aplicação da UFG).

C) EXTENSÃO

C1) Taxa de alunos executores de ação de Extensão

Essa taxa expressa o envolvimento dos alunos de Graduação e de Pós-Graduação com as atividades de 
Extensão Universitária, devidamente reconhecida pela IFES.

GraduaçãoPósnaMatrículasGraduaçãonaMatrículas
extensãodeaçõesdeexecutoresAlunosdeNúmeroTE

(7)

−+
=                25,03800 ==

14.994
TE

Observação:
(7)  Indica o número de alunos de graduação e de pós-graduação que executam ações extensionistas, com ou sem 
percepção de bolsa de extensão.

D) ACERVO BIBLIOGRÁFICO

D1) Densidade de Livros por Matrícula - DLM

Esse  indicador  demonstra  o  potencial  de  disponibilidade  de  acervo  para  o  contingente  de  alunos  de 
Graduação e de Pós-Graduação da IFES.

GraduaçãoPósnaMatrículasGraduaçãonaMatrículas
LivrosdeNúmeroDLM

−+
=              17,10484.147 ==

14.994
DLM

D2) Densidade de Títulos por Matrícula - DTM

Esse indicador evidencia o quantitativo de títulos de livros disponíveis para o contingente de alunos da 
IFES.

GraduaçãoPósnaMatrículasGraduaçãonaMatrículas
LivrosdeTítulosdeNúmeroDTM

−+
=                07,8086.121 ==

14.994
DTM

D3) Densidade de Títulos de Periódicos por Programa de Pós-Graduação - DP

Esse indicador dimensiona o acervo de periódicos, em termos de títulos disponíveis, em relação ao número 
de Programas de Pós-Graduação da IFES.
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GraduaçãoPósdeProgramasdeNúmero
PeriódicosdeTítulosdeNúmeroDP

−
=                29,154783.4 ==

31
DP

E) CORPO DE SERVIDORES

Esses indicadores relativos ao quadro de servidores (docentes e técnico-administrativos) devem explicitar 
diversos  enfoques  dados  pelas  IFES,  como o  esforço  institucional  para  com a  qualificação  de  seus  quadros,  a 
evolução  desse  quadro  em termos  quantitativos  de  pessoal  e  a  demonstração  do  envolvimento,  do  quadro  de 
professores, através da manutenção do regime de dedicação exclusiva, dentre outros.

E1) Taxa de Docentes em DE - TDDE

Esse indicador expressa, dentro do quadro docente, o índice de prossores em regime de dedicação exclusiva.

DocentesdeNúmero
ExclusivaDedicaçãoemDocentesdeNúmeroTDDE =                79,0894 ==

1.336
TDDE

Observação :
Aqui foram considerados todos os docentes do quadro efetivo da UFG.

E2) Índice de crescimento do número de Docentes Doutores - ID

Expressa a evolução do número de docentes do quadro efetivo e deve-se utilizar os dados do ano de 1997 
como referência.

%111
5082003
2401997

⇒








→
→

=ID

E3) Índice da evolução do número de Docentes por Titulação

F3.1) Índice de docentes com Mestrado - IDTM
Expressa a evolução do número de docentes, do quadro efetivo, com título de Mestre e deve-se utilizar os 

dados do ano de 1997 como referência.

%03,9
4232003
4681997

−⇒








→
→

=IDTM

E4) Taxa de Docentes Temporários - DT

Esse indicador visa mostrar a relação entre o quantitativo de docentes temporários e o quadro total de 
professores.

( )sTemporárioDocentesdeNúmeroEfetivosDocentesdeNúmero
sTemporárioDocentesdeNúmeroDT

+
=             15,0202 ==

1.336
DT

F)  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

F1) Densidade de Leito ativo por Médico Residente - DLR
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Esse indicador expressa a relação de leitos ativos pelo quantitativo de Médicos Residentes do Hospital 
Universitário.

rioUniversitáHospitaldoresidentesmédicosdeNúmero
ativosleitosdeNúmeroDLR =                 72,1310 ==

114
DLR
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO

Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário

Apresentamos os Indicadores de Gestão da UFG, conforme metodologia do TCU, em cumprimento à Decisão Plenária nº 408/2002 – TCU. Entretanto, como a UFG não se 
dedica  exclusivamente  ao  Ensino  de  Graduação  e  Pós-Graduação,  mas  também ao  Ensino  Fundamental  e  Médio,  procedemos  os  cálculos  desses  indicadores  identificando e 
removendo os professores ativos e temporários  que dedicam-se a este ensino, por considerar que sua inclusão contraria, a nosso ver, o princípio dos respectivos indicadores.

1 – Cálculo do Custo Corrente

(1) Custo Corrente          152.417.531,00 
(+) Despesas Correntes da Universidade          225.914.607,00 
(+) 35% das despesas correntes do HC             9.036.330,00 
(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001)            59.275.782,00 
(-) Pensões (conta nº 319003)             7.289.443,00 
(-) Sentenças Judiciais (conta nº 319091)            11.564.552,00 
(-) Despesas com pessoal cedido – docente                212.274,00 
(-) Despesas com pessoal cedido - tec.-admin                153.007,00 
(-) Despesas com afastamento País/Exterior – docente             3.726.304,00 
(-) Despesas com afastamento País/Exterior - tec.-admin                312.044,00 

2 – Cursos de Graduação/2003
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Curso
Número de 
Diplomados

(NDI)

Duração Padrão
(DPC)

Fator de 
Retenção

Número de 
Ingressantes 

relativos aos que 
se graduaram 
no exercício

Número total de 
ingressantes em 

2003
NI

Peso do Grupo AGTI AGE

85



Artes Visuais 80 4 0,1150 109 117 1,5 393,8 590,7
Artes Cenicas 0 4 0,1150 25 34 1,5 34 51
Musica 37 4 0,1150 17 25 1,5 165,02 247,53
Agronomia 87 5 0,0500 137 150 2 535,5 1071
Ciencias Biologicas 61 4 0,1250 130 130 2 343,5 687
Quimica 35 4 0,1325 69 85 2 208,55 417,1
Fisica 35 4 0,1325 82 76 2 199,55 399,1
Comunicação Social Jornalismo 40 4 0,1000 41 48 1 184 184
Comunicação Social Relacoes Publicas 24 4 0,1000 34 32 1 113,6 113,6
Comunicação Social Radialismo 22 4 0,1000 31 36 1 110,8 110,8
Biblioteconomia 20 4 0,1000 28 25 1 93 93
Ciencias da Computação 32 4 0,0133 54 76 1,5 173,696 260,544
Engenharia Civil 65 5 0,0820 84 97 2 391,65 783,3
Engenharia Eletrica 50 5 0,0820 73 75 2 301,75 603,5
Engenharia da Computação 27 5 0,0820 34 39 2 161,07 322,14
Engenharia de Alimentos 0 5 0,0820 39 47 2 58,75 117,5
Matemática 98 4 0,0133 217 230 1,5 529,194 793,791
Enfermagem 48 5 0,0660 58 51 1,5 259,59 389,385
Farmacia 96 4 0,0660 73 143 2 456,344 912,688
Medicina 112 6 0,0650 114 114 4,5 718,68 3234,06
Med. Veterinaria 80 5 0,0650 132 138 4,5 498,5 2243,25
Nutrição 31 5 0,0660 42 46 2 183,98 367,96
Odontologia 59 5 0,0650 60 61 4,5 316,675 1425,038
Ciencias Sociais 54 4 0,1200 92 91 1 278,92 278,92
Comunicação Social - Publicidade 24 4 0,1000 26 28 1 109,6 109,6
Direito 171 5 0,1200 201 201 1 995,1 995,1
Filosofia 24 4 0,1200 62 60 1 143,52 143,52
Geografia 120 4 0,1200 203 229 1 646,6 646,6
História 109 4 0,1200 167 162 1 541,32 541,32
Letras 187 4 0,1150 349 356 1 1003,02 1003,02
Pedagogia 234 4 0,1000 262 544 1 1339,6 1339,6
Musicoterapia 18 4 0,1150 21 21 1,5 83,28 124,92
Design de Moda 26 4 0,1150 24 29 1,5 118,96 178,44
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Educação Artística 22 4 0,1150 33 40 1,5 116,12 174,18
Educação Física 103 4 0,0660 164 164 1,5 500,192 750,288
Total 2.231 152 3,2585 3.287 3.800 60,5 12.307,43 21.703,49

A      15.108 

AG      13.848 

APG        1.146 

AR           114 

AGTI      12.307 

AGE      21.703 

APGTI        2.292 

ARTI           228 

NDI        2.231 
Nº de ingressantes relativos aos que se graduaram no 
exercício

       3.287 

Onde:
A Número total de alunos (Graduação (AG)), Pós Graduação – Stricto Sensu (APG) e Residência Médica (AR).
AGTI número de alunos de Graduação em Tempo Integral.
AGE Número de alunos equivalentes de Graduação
APGTI Número de alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral
ARTI Número de alunos de Residência Médica em Tempo Integral

3 – Número de Professores e Servidores Técnico-Administrativos

Numero de Professores 1.193,5
 20 h 145
 40 h 277
D.E. 844
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Número de Docentes 1.266
Doutores 520
Mestres 450
Especialista 137
Graduados 159

Números de Funcionários 2.119
 20 h 138
30 h 28
 40 h 2.029

No número de Professores não estão sendo considerados aqueles lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG, por atuarem exclusivamente 
no Ensino Fundamental e Médio.

I.     Custo Corrente / Aluno Equivalente          6.292,14 
II.    Aluno Tempo Integral / Professor            12,42
III.   Aluno Tempo Integral / Funcionário                7,00 
IV.   Funcionário / Professor                1,78 
V.    Grau de Participação Estudantil (GPE)                0,89 
VI.   Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 0,08
VII  Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação                3,50 
VIII Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)                3,46 
IX.   Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,68

Observação:  Para o cálculo desses indicadores, não foram considerados os professores lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE/UFG (antigo Colégio de 
Aplicação da UFG).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁSUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO

Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário

Apresentamos os Indicadores de Gestão da UFG, conforme metodologia do TCU, em cumprimento à Decisão Plenária nº 408/2002 – TCU. Para esses cálculos consideramos 
todo conjunto de professores da UFG, incluindo os do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (antigo Colégio de Aplicação/UFG), embora os mesmos desenvolvam o 
Ensino Fundamental e Médio.

1 – Cálculo do Custo Corrente

1) Custo Corrente          152.417.531,00 
(+) Despesas Correntes da Universidade          225.914.607,00 
(+) 35% das despesas correntes do HC             9.036.330,00 
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(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001)            59.275.782,00 
(-) Pensões (conta nº 319003)             7.289.443,00 
(-) Sentenças Judiciais (conta nº 319091)            11.564.552,00 
(-) Despesas com pessoal cedido – docente                212.274,00 
(-) Despesas com pessoal cedido - tec.-admin                153.007,00 
(-) Despesas com afastamento País/Exterior – docente             3.726.304,00 
(-) Despesas com afastamento País/Exterior - tec.-admin                312.044,00 

2 – Cursos de Graduação/2003

Curso
Número de 
Diplomados

(NDI)

Duração Padrão
(DPC)

Fator de 
Retenção

Número de 
Ingressantes 

relativos aos que 
se graduaram 
no exercício

Número total de 
ingressantes em 

2003
NI

Peso do Grupo AGTI AGE

Artes Visuais 80 4 0,1150 109 117 1,5 393,8 590,7
Artes Cenicas 0 4 0,1150 25 34 1,5 34 51
Musica 37 4 0,1150 17 25 1,5 165,02 247,53
Agronomia 87 5 0,0500 137 150 2 535,5 1071
Ciencias Biologicas 61 4 0,1250 130 130 2 343,5 687
Quimica 35 4 0,1325 69 85 2 208,55 417,1
Fisica 35 4 0,1325 82 76 2 199,55 399,1
Comunicação Social Jornalismo 40 4 0,1000 41 48 1 184 184
Comunicação Social Relacoes Publicas 24 4 0,1000 34 32 1 113,6 113,6
Comunicação Social Radialismo 22 4 0,1000 31 36 1 110,8 110,8
Biblioteconomia 20 4 0,1000 28 25 1 93 93
Ciencias da Computação 32 4 0,0133 54 76 1,5 173,696 260,544
Engenharia Civil 65 5 0,0820 84 97 2 391,65 783,3
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Engenharia Eletrica 50 5 0,0820 73 75 2 301,75 603,5
Engenharia da Computação 27 5 0,0820 34 39 2 161,07 322,14
Engenharia de Alimentos 0 5 0,0820 39 47 2 58,75 117,5
Matemática 98 4 0,0133 217 230 1,5 529,194 793,791
Enfermagem 48 5 0,0660 58 51 1,5 259,59 389,385
Farmacia 96 4 0,0660 73 143 2 456,344 912,688
Medicina 112 6 0,0650 114 114 4,5 718,68 3234,06
Med. Veterinaria 80 5 0,0650 132 138 4,5 498,5 2243,25
Nutrição 31 5 0,0660 42 46 2 183,98 367,96
Odontologia 59 5 0,0650 60 61 4,5 316,675 1425,038
Ciencias Sociais 54 4 0,1200 92 91 1 278,92 278,92
Comunicação Social - Publicidade 24 4 0,1000 26 28 1 109,6 109,6
Direito 171 5 0,1200 201 201 1 995,1 995,1
Filosofia 24 4 0,1200 62 60 1 143,52 143,52
Geografia 120 4 0,1200 203 229 1 646,6 646,6
História 109 4 0,1200 167 162 1 541,32 541,32
Letras 187 4 0,1150 349 356 1 1003,02 1003,02
Pedagogia 234 4 0,1000 262 544 1 1339,6 1339,6
Musicoterapia 18 4 0,1150 21 21 1,5 83,28 124,92
Design de Moda 26 4 0,1150 24 29 1,5 118,96 178,44
Educação Artística 22 4 0,1150 33 40 1,5 116,12 174,18
Educação Física 103 4 0,0660 164 164 1,5 500,192 750,288
Total 2.231 152 3,2585 3.287 3.800 60,5 12.307,43 21.703,49

A  15.108 

AG      13.848 

APG        1.146 

AR           114 

AGTI      12.307 

AGE      21.703 

APGTI        2.292 
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ARTI           228 

NDI        2.231 
Nº de ingressantes relativos aos que se graduaram no 
exercício

       3.287 

Onde:
A Número total de alunos (Graduação (AG)), Pós Graduação – Stricto Sensu (APG) e Residência Médica (AR).
AGTI número de alunos de Graduação em Tempo Integral.
AGE Número de alunos equivalentes de Graduação
APGTI Número de alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral
ARTI Número de alunos de Residência Médica em Tempo Integral

3 – Número de Professores e Servidores Técnico-Administrativos

Numero de Professores 1.263,5
 20 h 145
 40 h 297
D.E. 894

Número de Docentes 1.336
Doutores 530
Mestres 480
Especialista 150
Graduados 176

Números de Funcionários 2.119
 20 h 138
30 h 28
 40 h 2.029
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Observação: O número de professores inclui os lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG (antigo Colégio de Aplicação/UFG), que desenvolvem o 
Ensino Fundamental e Médio.

I.     Custo Corrente / Aluno Equivalente          6.292,14 
II.    Aluno Tempo Integral / Professor              11,74 
III.   Aluno Tempo Integral / Funcionário                7,00 
IV.   Funcionário / Professor                1,68 
V.    Grau de Participação Estudantil (GPE)                0,89 
VI.   Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 0,08
VII  Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação                3,50 
VIII Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)                3,42 
IX.   Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,68

Observação:  Para o cálculo desses indicadores  foram considerados os professores lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE/UFG (antigo Colégio de 
Aplicação da UFG), que atuam no Ensino Fundamental e Médio.
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