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1. Identificação 

 
 

Poder e Órgão de vinculação 

Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora 

Códig o LOA: 26.235 Códig o SIAFI: 

Códig o CNAE: 

(62) 3521-1063 (62) 3521-1146 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas 

Nome 

Hospital das Clínicas 

... 

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

 C, de 14 de dezembro de 1960, e reestruturada pelo Decreto n.º 63.817, de 16 de dezembro de 1968. 

O estatuto da UFG foi aprovado pelo CNE em reunião realizada em 08/10/96, conforme parecer CNE número 86/1996. Altera ções foram aprovadas em 02/07/2002, conforme parecer CNE/CES 219/2002. O estatuto da UFG foi aprovado pelo MEC conforme Porta ria n

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Nome 
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2.1. Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas 
 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei Nº 3.834 C, de 14 de dezembro de 1960, possui uma história  

firmada em seu compromisso com a qualidade do ensino, com o avanço da  pesquisa e com a efetividade de seus projetos  

e atividades de extensão. Atuando de forma indissociável nestes três domínios a UFG desempenha o seu fundamental 

papel social, dando sua contribuição à discussão e busca de soluções para os problemas sociais e para a superaçã o dos  

desafios do desenvolvimento regional e nacional. 

 

Na sua missão de gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando cidadãos capazes de promover a 

transformação e o desenvolvimento da sociedade, a Universidade, que completou 49 anos em 2009, norteia-se pelos  

princípios estabelecidos no seu Estatuto e no seu Regimento. Esses documentos estabeleceram que, na organização e no 

desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará os seguintes princípios: (a) a gratuidade do ensino, cuja  

manutenção é responsabilidade da União; (b) a diversida de e pluralismo de idéias, sem discriminação de qualquer 

natureza; (c) a indissociabilidade entre ens ino, pesquisa e extensão; (d) a universalidade do  conhecimento e fomento à  

interdisciplina ridade; (e) o compromisso com a qualidade, com a orientação humanís tica e com a prepa ração para o 

exercício pleno da cidadania ao executar suas atividades; (f) o compromisso com a democratização da educação, no que 

concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benef ícios; (g) o compromisso 

com a democracia e com o desenvolvimento cultura l, artístico, científ ico, tecnológico e socioeconômico do País e (h) o 

compromisso com a paz, a defesa dos  direitos humanos e a preservação do meio ambiente. 

 

Com base nesses princípios norteadores, a UFG, por meio de sua adminis tração em todos os níveis e dos membros da  

comunidade univers itária, procurou, no exercício de 2009, cumprir os seus compromissos com a sociedade, oferecendo 

cursos de graduação com qualidade, formando mestres e doutores em várias áreas do conhecimento, desenvolvendo 

pesquisas relevantes para a região Centro-Oeste e para o País em praticamente todos os campos do conhecimento e  

oferecendo um complexo de atividades que provocaram uma forte interação com a socieda de. O presente re latório 

descreve as principais ações desenvolvidas e os resultados obtidos, bem como os aspectos mais relevantes da vida  

universitá ria, em consonância com as orientações  emanadas da Porta ria CGU nº 2.270 de 04/11/2009 e em seus  anexos (I  

e II). Os objetivos e resultados alcançados são fruto de um trabalho intenso e sistemático, continuamente avaliado e 

planejado,  com estabelecimento e acompanhamento de metas fixadas no início do exercício, e demonstram o empenho 

e a criatividade da comunidade universitária na superação de desafios. Fazem parte ainda deste Relatório os Indicadores  

de Gestão do TCU, como determinado pela Decisão 408/2002, atualizada em janeiro/2007. 

  

A atuação da UFG assenta-se, como enunciado em seu estatuto, sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino de 

graduação e de pós-graduação mobilizam a maior pa rte dos recursos humanos e materiais da instituição, em funçã o do 

fundamental papel de formadora de quadros profiss ionais altamente qualificados, desempenhado pela instituição. Os 

principais programas acadêmicos desenvolvidos pela UFG em 2009, constantes da Lei Orçamentária, foram: “Brasil 

Universitá rio”, “Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científ ica” e “Brasil Escolarizado”. O 
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Programa “Brasil Universitário (1073)”, estra tégico pa ra o desenvolvimento do País, foi o principal programa executado 

pela UFG, tendo consumido um total de R$ 373.601.080,96, o que corresponde a 65,93% do orçamento global (tesouro, 

arrecadação e descentralização, excetuando os recursos destinados ao Hospital das Clínicas) executado em 2009. Esse  

Programa engloba importantes ações, tais como: Funcionamento de Cursos de Graduação, Expansão dos Câmpus de 

Catalão e Jataí, REUNI: Readequação da Infra-Estrutura da UFG, Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI, Universidade Aberta e a Distância,  Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de  

Ensino Superior, Assistência ao Estudante de Graduação, Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de  

Ensino Superior e Serviços à Comunida de por meio da Extensão Universitária.  

 

Essas ações são parte integrante da política de desenvolvimento educacional, humanístico, científico e tecnológico 

nacional, e são fundamentais pa ra propicia r ao País as condições de enfrentar os grandes desafios impostos por um 

mundo cada vez mais interligado  e exigente do ponto de vista da formação educaciona l dos  cidadãos.  

 

Consta do Plano Nacional de Educação (PNE), como uma de suas importantes metas, ampliar o percentual de matrículas  

de graduação no ensino superior dos jovens com idade entre 18 e 24 anos, dos atuais 13,9% para 30%, até o final desta  

década. Este é  hoje o patamar mínimo considerado satisfatório para países que almejam construir uma base adequada  

de cidadãos  com formação em nível superior. A UFG ao aderir ao Pla no de Apoio a Projetos de Reestruturação e  Expansão 

das Universidades Federais  (REUNI), lançado em 2007 pelo Governo Federal, pa rticipa desse esforço ao propor um 

aumento grada tivo da oferta de vagas em seu processo seletivo, passando das 3.963 vagas oferecidas em 2008 para 6.695 

vagas a serem oferecidas  em 2012, com um correspondente aumento no número de cursos de graduação oferecidos, que 

passarão de 92 para 122, no mesmo período. O processo se letivo para 2009 foi desmembra do em dois, de forma a 

contemplar uma entrada no 10 semestre de 2009 (PS-1) e uma entrada no 20 semestre de 2009 (PS-2).  Para o PS-1, 

cumprida a fase de rea lização dos exame no final de 2008, foram disponibilizadas um total de 5.174 vagas em 118 cursos, 

demonstra ndo o compromisso da UFG com o fiel cumprimento desta importante meta de expansão de vagas no ensino 

superior público. Para o PS-2, realizado em 2009, foram disponibilizadas mais 567 vagas. 

 

Ressalte-se que do total de vagas disponibilizadas no PS-1,  950 foram destinadas aos cursos oferecidos no Câmpus  

Catalão, 880 no Câmpus Jataí e 160 no Câmpus Goiás, números que demonstram o compromisso da UFG com o 

fortalecimento dos  Câmpus do interior e com o oferecimento de opções de formação em nível superior aos jovens do 

interior do Estado de Goiás. Mesmo com todo esforço das Instituições Federa is de Ensino Superior (IFES), respaldadas 

pelos recursos adicionais oriundos dos programas de expansão do Ensino Superior do Governo Federal, torna-se mais 

evidente o gigantesco esforço que ainda deverá ser feito, por parte das IFES e do Governo Federal, pa ra se e levar de  

forma mais significativa o percentua l de jovens com idade entre 18 e 24 anos matriculados no ens ino superior público.  

 

No Prog rama “Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica” a UFG desenvolveu a ação 

denominada “Funcionamento de Cursos de Pós-Gra duação”. A UFG apresentou ao longo da última década uma grande 

evolução na sua atuação neste nível de ensino, tendo alcançado em 2009 a expressiva marca de 41 Prog ramas de Pós-

Graduação stricto sensu, sendo que 21 destes oferecem mestrados acadêmicos, 15 oferecem as opções de  mestrados e  

doutorados acadêmicos e  04 oferecem doutorados apenas. No tocante à pós-graduaçã o, a proposta da UFG no âmbito do 
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REUNI também prevê um incremento nas novas matrículas e no número de programas que deverão ser criados no 

período de 2008 a 2012.  

 

Ressalte-se que no ano de 2009 foram aprovados pela CAPES oito novos cursos:  

1. três Doutorados que integram programas já  existentes nas á reas de: enfermagem, matemática e  sociologia; 

2. dois doutorados que deram origem a novos programas: nanotecnologia e ciência da computação. Vale destacar que 

ambos os cursos/programas foram concebidos em associação com outras IES. O primeiro tem como instituição 

proponente a UFG e o segundo a  UFMS; 

3. um programa de Mestrado/Doutorado na área de Genética e melhoramento de plantas; 

4. um programa de Mestrado profissional na área de Saúde Coletiva. 

 

Deve-se informar, ainda, que no ano de 2009 o Prog rama de Ciência Animal concluiu o DINTER oferecido à UFT e teve 

uma nova turma fora de sede aprovada pela CAPES a ser oferecido ao Instituto Federa l Tecnológico Goia no. O Programa 

de Educação continua executando um DINTER para a UFT mas já teve autorização da CAPES para oferta de novas turmas 

para os câmpus de Catalão e Jataí, com a participação do Instituto Federa l Tecnológico de Goiás. 

 

Adicionalmente foram também autorizados  pela CAPES a oferta das seguintes  turmas fora de sede: 

1. DINTER – Programa de Pós-Graduação em Medicina  Tropical-  oferecido para  as universidades estaduais do Maranhão 

e do Pia uí. 

2. DINTER – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais- oferecido pa ra o Instituto Federal Tecnológico de Rio 

Pomba. 

3. MINTER- Programa de Pós-Graduação em História- oferecido para o Instituto Federal Tecnológico. 

 

 O quadro abaixo suma riza a situação a tual dos curs os de mestrado e doutorado oferecidos pela UFG com os seus  

respectivos conceitos Capes do último triênio:  

 

Programas de Pós-Graduação 

PROGRAMA NÍVEL CONCEITO 

Agronegócio  M 3 
Agronomia-Produção Vegetal-CAJ M 3 
Agronomia M/D 4/4 

Antropologia Social M 3 
Biologia M/D 3/3 
Ciência da Computação M 3 
Ciência da Computação D 4 
Ciência e  Tecnologia Alimentos M 3 

Ciência Animal M/D 5/5 
Ciências Ambientais D 5 
Ciências da Saúde M/D 4/4 
Ciências Farmacêuticas  M S3 
Comunicação M 3 

Cultura Visual M 4 
Direito Agrário M 3 
Ecologia e Evolução M/D 4/4 
Educação M/D 5/5 
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Educação em Ciências e Matemática M 3 
Enfermagem M/D 4/4 
Engenharia Civil M 3 
Engenharia Elétrica  e da Computação M 3 

Engenharia do Meio Ambiente M 3 
Filosofia M 3 
Física M/D 4/4 
Genética e  Melhoramento de Plantas M/D 4/4 
Geografia M/D 5/4 

Geografia- CAJ M 3 
Geografia-CAC M 3 
Geotecnia e Construção Civil M 3 
História M/D 4/4 
Letras e Linguistica  M/D 4/4 

Matemática M/D 4/4 
Medicina Tropical e Saúde Pública M/D 5/5 
Música M 3 
Nanotecnologia Farmacêutica D 4 
Nutrição e  Saúde M 3 

Odontologia M 3 
Química M 3 
Química D 4 
Saúde Coletiva F 3 
Sociologia M/D 3/4 

 

Outra ação vinculada diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é  “Pesquisa Universitá ria e Difusão de seus  

Resultados”. Esta se constitui também em uma ação estratégica para o desenvolvimento do País e consta da Lei 

Orçamentária  da UFG. A  participação brasileira na produção científica mundial, tem aumentado sistematicamente nos  

últimos  anos, correspondendo hoje a mais de 2%, situando o Brasil, neste aspecto, em um s ignifica tivo 15º lugar entre  

todas as nações do mundo. Enquanto no período de 1981 a 2006 o aumento global da produção científica mundial 

duplicou, no Brasil ela foi multiplicada por nove. Este resultado, medido pela publicaçã o de artigos em periódicos  

indexados, está intimamente relacionado à expansão e consolidação da pós-gradua ção no Brasil, sobretudo nas  

universidades públicas federais. A tabela que segue mostra a distribuição dos programas de pós-graduação stricto-sensu 

no Brasil, excluídos os prof issionais, o que ilustra o importante papel desempenhado pelas universidades públicas  

federais na minimização das assimetrias regionais do País. É o único sistema que possui programas de pós-graduação em 

todos os estados brasileiros. 

 

 Número de programas de pós-graduação das IES em cada Estado brasile iro* 

Estado Federal Estadual Municipal Particular Com/Conf/Filan 

Rondônia 4 - - - - 

Acre 4 - - - - 

Amazonas 26 3 - 1 - 

Roraima 3 - - - - 

Pará 39 1 - 2 - 

Amapá 3 - - - - 

Tocantins 3 - - - - 

Maranhão 12 2 - -  

Piauí 9 - - - - 

Ceará 43 14 - 5 - 
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Rio Gr. do Norte 39 - - 1 - 

Paraíba 46 1 - - - 

Pernambuco 69 5 - 1 6 

Alagoas 18 - - - - 

Sergipe 8 - - 2 - 

Bahia 43 22 - 4 4 

Minas Gerais 167 4 - 5 22 

Espírito Santo 25 - - 1 - 

Rio de Janeiro 170 50 - 9 37 

São Paulo 70 393 3 59 81 

Paraná 52 67 - 11 14 

Santa Catarina 49 8 8 - 13 

Rio Gr. do Sul 123 - - 2 73 

Mato G. do Sul 16 - - 1 4 

Mato Grosso 15 1 - - - 

Goiás 29 2 1 - 9 

Distrito Federal 52 - - 1 10 

TOTAL 1.137 573 12 105 273 

Fonte: CAPES, Avaliação Trienal 2007, DAV/CAA    
* Excluídos os Profissionais     

 

O desenvolvimento científ ico, conjugado ao desenvolvimento tecnológico e à geração de patentes, são  essenciais para a 

inserção brasileira, de  forma sustentada, no concerto internaciona l das nações. A UFG tem contribuído de forma vigorosa  

para essa inserção, diversificando, ampliando e aprimorando as suas atividades acadêmicas tanto no que se refere a  

oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação, como também, e principa lmente nas áreas de pesquisa e 

inovação. Destaque-se, por exemplo, que em 2009 os pesquisadores da  UFG foram responsáveis pe la publicação de 3.628 

textos científicos em periódicos científicos indexados, livros, capítulos de livros e de traba lhos completos publicados em 

anais de congresso. Estes números refletem o fato de que a UFG contabiliza hoje 250 grupos de pesquisa cadastrados no 

CNPq e um expressivo número de 1.649 projetos de pesquisa em andamento na instituição. Ressalte-se ainda o fa to de 

que em 2009 a UFG passou a  contar com 91 bols istas de  produtividade no CNPq, número que representa um crescimento 

de aproximadamente 200% em relação a o ano de 2006.  

 

Deve ainda ser mencionado que em 2009, no âmbito do Programa de Incubação de Empresas inserido no Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT-UFG), a Universidade contava com 12 empresas incubadas, sendo que duas outras foram 

graduadas no período. Ainda neste contexto deve-se destacar que a UFG contava com um total de seis empresas júnior, 

envolvendo estudantes provenientes de diferentes unidades acadêmicas. No ano de 2009 o NIT-UFG realizou o depósito 

de três  patentes e nove outras solicitações encontram-se em processo de busca em bancos  de dados e e laboração da  

redação. Houve ainda o recebimento de três pa tentes em co-titularidade (USP e UnB) além de três outras pa tentes  

recebidas  por transferência do CNPq. Adicionalmente encontra-se em andamento um termo de licença para teste, um 

termo de cessão e transferência  e dois registros de programa de computador. 

   

No tocante  à extensão a UFG tem procurado, por meio de diversos programas já implantados anteriormente e outros  

iniciados de 2007 a 2009, incrementar a sua interação com a socieda de, estabelecendo uma via de mão dupla, em que a 

Universidade e a Sociedade possam promover um enriquecimento mútuo. A extensão universitá ria é encarada como um 
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processo educativo, cultural e científico que, articulado ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação 

transformadora entre a Universidade e a Sociedade. No seu programa de extensão, a UFG vem apoiando iniciativas 

governamentais, não-governamentais ou mesmo particula res que tenham como princípio a busca de alternativas que 

visem à melhoria da condição de vida de todos. Reconhece, assim, a diferença entre ações paliativas - que se destinam a 

atender situações críticas e emergenciais - e ações voltadas para a solução definitiva dos problemas. Para tanto, não 

assume, como sua, a responsabilidade única pela solução desses problemas. Procura-se incentivar a relevância social, 

econômica e política dos problemas abordados, os objetivos e resultados alcançados e a apropriação, utilização e  

reprodução do conhecimento envolvido na atividade de extensão. A extensão tem pa utado suas ações por três grandes  

objetivos: (a) integrar ensino e pesquisa na busca de alternativas, visando apresenta r soluções para problemas e  

aspirações da comunidade; (b) organizar, apoia r e acompanhar ações que visem à interação da universida de com a  

sociedade, gerando benefícios para ambas e (c) incentivar a produção cultural da comunida de acadêmica e comunidades  

circunvizinhas. 

 

Deve-se ressaltar que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG (PROEC) contabilizou um total de 923 ações de 

extensões cadastradas, que envolveram um total de 3.868 professores (um professor pode participar de  uma ou mais  

ações), 5.398 estudantes, 1.039 servidores técnico-administrativos e atingiram um público aproximado de 326.000 

pessoas. O programa de bolsas para estudantes participa ntes das ações de extensão foi ampliado e contemplou em 2009 

90 estudantes com bolsas (no valor de R$ 300,00). 

 

No âmbito cultural deve ser destacada a continuidade do apoio, com a concessão de bolsas a estudantes e aquis ição de 

equipamentos, de três conjuntos musicais da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da UFG (Orquestra Jean Dullier, 

Coro da UFG e Banda Pequi), que desenvolveram uma intensa programação artística dentro e fora da Universidade. Este 

programa foi iniciado em 2007 e mantido e ampliado nos anos de 2008 e 2009, com a concessão de 31 bolsas. Vale 

destacar que em 2009, o projeto da  Banda Pequi, foi replicado com a criação da Banda Pequininos, para os alunos da  

educação básica do CEPAE/UFG. Em 2009 a UFG sediou mais  uma edição do Festival Internacional de Cinema e  Vídeo 

Ambiental, “Festival Perro Loco”, coordenado por estudantes da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia  (FACOMB) 

da UFG. Participaram deste evento cineastas do Brasil e da América Latina, e o público estimado foi de 10.000 pessoas  

nas várias atividades desenvolvidas durante o Festival. Um novo programa de grande impacto na vida cultural da  

Universidade criado em 2009, foi o programa “Música no Câmpus”. O objetivo deste projeto é o de trazer shows de 

artistas de renome nacional pa ra o Câmpus da UFG e propicia r aos membros da comunidade acadêmica, e à população 

em geral, música de boa qualidade a preços acessíveis. Em 2009 foram realizadas 03 (três)  apresentações: uma com o 

quinteto Hamilton de Holanda, uma com a cantora Mônica Salmaso e, em comemoração aos 49 anos da UFG, um show 

com o cantor Lenine. O público total estimado para estas três apresentações foi de 8.000 pessoas. A UFG, por meio da  

PROEC, manteve em 2009 a exitosa parceria com o Município de Goiânia e o Estado de Goiás, colaborando com a  

organização e execução dos seguintes eventos: Fest Cine, Goiânia em Cena e Festival Internacional de Cinema Ambiental 

(FICA).  

 

Um outro prog rama governamental que vem se consolidando ao longo dos últimos anos na UFG, é o de educação a 

distância. Esta  é uma modalidade de ensino que vem tendo um expressivo crescimento no Brasil, dando oportunidade de 
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acesso ao ensino superior, sobretudo, àquela parcela da populaçã o que res ide em localidades onde não existem 

instituições públicas de ensino superior. O Minis tério da  Educação, por meio da criação, em 2005, da  Universidade Aberta  

do Brasil (UAB) e outras ações de apoio ao ensino a distância, tem incentivado a disseminação desta modalidade de 

ensino nas universidades brasile iras. A UFG demonstrou claramente o seu envolvimento e comprometimento com este  

Programa ao criar, em 2007, o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), ao alocar recursos  materiais e  

humanos pa ra esta área de atuação e  ao estabelecer parcerias com 33 (trinta e três) prefeituras do interior do estado 

para a instalaçã o de pólos, oferecendo os cursos  de graduação em Administração, Artes Visuais, Física, Ciências  

Biológicas, Artes Cênicas, Educaçã o Física e  os de  Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e Gestão 

Escolar. São 17 pólos para os cursos no âmbito do Prog rama “Pró-licenciatura” e  23 pólos para os cursos da UAB, que 

atenderam a um total de 2.125 alunos de graduação (Administração, Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciências Biológicas, 

Educação Física e Física) e 1.050 alunos de pós-graduação (Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Fundamental). Além 

destes cursos, foram oferecidos cursos de extensão (Gênero e Diversidade, Geoprocessamento, Educação Integral 

Integrada e Auxiliares de Biblioteca) em Educação a Distância  para 1.118 estudantes e vários outros cursos (Pla taforma  

Moodle, Gestão de Polos e  Produçã o de Material Didático)  visando à ma ior qualificação das equipes que atuam nesta  

modalidade de ens ino na UFG.  Vale destacar que, como parte deste esforço, a UFG concluiu em 2009 a  construção de 

um prédio próprio para a brigar o CIAR, com uma área total de aproxima damente 500 m2 e a um custo de R$ 597.651,24.  

 

No tocante à assistência hospitala r e ambula torial à população,  a UFG desempenha um importante papel por meio de 

seu Hospital das Clínicas (HC). Esse hospita l, além de cumprir a sua primordial função na formação de médicos, demais  

profissionais da área da saúde e  na pesquisa na  área da saúde, oferece um amplo espectro de atendimentos à populaçã o, 

especialmente aquela mais carente, por meio do  Prog rama SUS. Muito embora o HC seja hoje  uma unidade orçamentária  

(UO) independente da  UFG, a relação entre estas  duas unidades  continua sendo muito estreita do ponto de vista  

acadêmico e  administra tivo, em função do histórico anterior e da  identidade de objetivos entre  elas. Por isso, 

manteremos neste Relatório uma síntese da ações desenvolvidas pelo HC, como Anexo I. Em 2009 o Hospital das Clínicas  

da UFG, contando com 313 leitos, realizou aproximadamente 282.719 consultas, 803.398 exames, 8.750 cirurgias, 2.208 

pequenas cirurgias, 690 partos e outros procedimentos médicos e hospitalares, números que por si só demonstram a 

importância de sua atuação no contexto do Estado de Goiás. A relevância acadêmica e social do HC é amplamente 

reconhecida e valorizada. A classe política do Estado de Goiás ciente deste papel e sensibilizada pela precariedade das  

instalações do HC, alocou recursos, por meio de emendas parlamentares  de bancada, para a construção do novo bloco de 

internações do Hospital. No orçamento de 2007 a UFG foi contemplada com uma emenda de bancada de R$  

6.000.000,00 e no orçamento de 2009 com recursos de R$ 11.238.895,00 como recomposição da emenda de bancada de 

2008, não liberada no orçamento de 2008. No orçamento de 2009 a UFG foi novamente contemplada com uma emenda  

de bancada de R$ 17.563.610,00, para a continuidade das obras do bloco de internaçã o do HC, que infe lizmente não foi 

liberada.  Com os  recursos aportados pa ra a UFG pelas emendas de bancada  dos anos anteriores  a UFG licitou a  

continuida de da obra do novo bloco de internações do HC, e deu, em 2009, um grande impulso a essa obra com a  

conclusão e fechamento de nove lajes do prédio. Ao final desta obra a capacidade operaciona l do HC será bastante  

ampliada, inclusive com possibilidades de um atendimento mais humanizado, permitindo assim que a UFG possa  

continuar cumprindo o seu fundamental papel na área de saúde junto à comunidade goiana.  
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Os programas de expansão (fase I – interior do Estado de Goiás) da UFG nos Câmpus de Catalão e Ja taí estão 

contemplados em duas ações no Programa Brasil Univers itário. Para estas duas ações foram alocados, em 2009, recursos  

no montante de R$ 15.987.414,00, para obras, aquisição de equipamentos e despesas de custeio. Esses recursos, 

previstos em Convênio assinado entre a UFG e a SESU/MEC em 2005, dão sustentação ao importante programa  

governamental de levar a universidade pa ra o interior do Brasil. No caso da UFG a alocação destes recursos, em adição 

àqueles já repassados no período de 2006 a 2008, permitiu que a UFG oferecesse novos cursos nessas duas cidades, com 

um significativo aumento no número de vagas oferecidas e a consequente ampliação das oportunidades de formação 

universitá ria de qualidade aos jovens do interior do Estado. 

 

No caso de Cata lão merecem destaque as seguintes  ações: 

 Término das obras do segundo bloco de salas de aulas; 

 Implantação de rede de cabeamento estruturado e inauguração do prédio para controle  e suporte  da internet; 

 Adequação do prédio de laboratórios (Bloco K); 

 Início das obras do prédio da Cantina/ Restaurante; 

 Conclusão das obras do complexo esportivo (piscina e quadra coberta); 

 Ampliação do quadro de técnico-administrativos pa ra 59 (47 do quadro federal e 12 do convênio com a prefeitura  

municipal); 

 2.100 alunos matriculados; 

 Implantação de 15 cursos de pós-gradua ção lato-sensu; 

 Expressiva ampliação do número de doutores (109 em 2009). 

 

No caso de Jataí merecem destaque as seguintes ações: 

 Conclusão do parque aquático com uma piscina semi-olímpica; 

 Início da construção de um novo prédio de salas de aulas, com 18 salas e 2 auditórios; 

 Conclusão da reforma das instalações do Câmpus  Riachuelo; 

 Licitação para a construção de uma outra central de  aulas com 18 salas e 2 auditórios; 

 Início da construção do Hospita l Veterinário; 

 Aprovação do programa de pós-graduação stricto  sensu em Geografia; 

 Início da implantação de um novo sistema viário pa ra o Câmpus Jatobá; 

 Realização de concursos públicos para a contratação de professores e servidores técnico-administrativos. 

 

Dando continuidade ao processo de expansão das universidades públicas, o Governo Federal instituiu em 2007, por meio 

do Decreto 6.096, o Plano de Apoio a Projetos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O 

REUNI é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cuja prioridade maior é a melhoria da educação 

básica brasile ira. O PDE prevê, entretanto, a ampliação dos investimentos  na educaçã o básica, bem como na educação 

profissional e  superior – neste último por meio do REUNI –, visando à melhoria da qualidade da toda a educação brasile ira  

em todos  os níveis. 

 



Relatório de Gestão -  2009 

 

11 
 

Após as ricas discussões no âmbito da UFG em 2007 para a elaboração e aprovação do projeto da UFG para adesão ao 

programa REUNI, iniciou-se em 2008 a implantação das ações previs tas no projeto que foi homologado pela SESU/MEC 

em 27/11/2007. Paralelamente à implantação das ações e cumprimento das metas previstas no Projeto, o  Governo se  

comprometeu a ampliar gradativamente os recursos  de custeio da instituição, chegando a um acréscimo, em 2012, da  

ordem de R$ 52.000.000,00. Além disto o Governo se compromete a destinar à UFG recursos para investimentos (capital)  

num valor global de aproximadamente R$ 83.000.000,00, a serem alocados a té o ano de 2011. Para 2009 foram previstos, 

de acordo com o Projeto aprovado, recursos num montante total de R$ 28.408.413,82 para investimentos em obras e  

aquisição de equipamentos. Foram alocados diretamente no orçamento/2009 da UFG, apenas 60% deste valor o que 

correspondeu a R$ 17.045.048,00 (dezessete milhões, quatrocentos e cinco mil e quarenta e oito rea is). Os 40% restantes  

foram alocados no orçamento do MEC e posteriormente repassados à UFG, por meio de descentralizações para a 

construção de três obras. Entre  as obras que estão sendo executadas com estes recursos destacamos a construção dos  

prédios para o Instituto de Matemática e Estatís tica (IME), do Instituto de Informática (INF), do Instituto de Estudos Sócio-

Ambientais (IESA), da Faculdade de Letras (FL), de mais quatro blocos de salas de aulas, entre outros. Na vertente  

acadêmica a UFG deu continuidade ao trabalho junto às coordenações de cursos visando à estruturação das matrizes  

curriculares dos cursos implantados em 2009 e a serem implantados em 2010. Estes projetos de cursos estão sendo 

analisados e aprovados pelas instâncias colegia das competentes da instituição.  

 

No que concerne à política  de ampliação das ações af irmativas visando à inclusão socia l, a UFG promoveu em 2007 e  

2008 um amplo debate com a comunidade acadêmica para def iniçã o de um modelo de inclusão a ser adota do pela  

instituição. Como resultado desse debate, a UFG aprovou o programa “UFG Inclui” em agosto de 2008, que, entre outras  

ações propostas, estabeleceu um novo formato para o exame de ingresso à UFG, com uma série de medidas afirmativas, 

inclus ive com a adoção de uma política de cotas para egressos das escolas públicas, para negros egressos de escolas 

públicas e pa ra comunidades  indígenas e quilombolas. Em 2009 a UFG já iniciou o acompanhamento e a avaliação do 

programa de inclusão.    

 

Uma descrição pormenorizada das a tividades desenvolvidas pela  UFG em 2009 pode ser encontrada  nos quadros, tabelas  

e gráficos relativos aos  Programas e Ações constantes na Le i Orçamentária de  2009, que serão apresentados no corpo 

deste Rela tório, bem como na análise dos resultados obtidos. As atividades destaca das neste Relatório e conduz idas pelas  

diversas pró-reitorias da UFG (Graduação (PROGRAD), Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Extensão e Cultura (PROEC), 

Administração e Finanças (PROAD), Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) e Assuntos da  

Comunidade Universitária (PROCOM)), pelas unidades acadêmicas, pelos câmpus do interior e demais órgãos  

administrativos, demonstram todo o vigor da UFG e o comprometimento da administração superior e de toda a  

comunidade universitária,  com o crescimento da instituição tanto do ponto de vista qualita tivo como quantitativo. 

 

Este relatório também demonstra o zelo de seus  gestores  com a correta aplicação dos recursos públicos destinados à  

Instituiçã o. A discussão sobre o financiamento das Instituições Federais de  Ensino Superior (IFES) mereceu atenção 

permanente dessa Administraçã o assim como da Associação Nacional de Dirigentes  das IFES (ANDIFES). Nos fóruns  

apropriados a UFG tem sempre debatido o aprimoramento do atual modelo de distribuição de recursos pa ra o 

financiamento das atividades das IFES, visando adequar as condições humanas e estrutura is para um melhor 



Relatório de Gestão -  2009 

 

12 
 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nestas instituições.  Deve-se destacar também o esforço 

e a competência dos pesquisadores da UFG na elaboração de projetos e na busca de  parcerias e convênios que 

possibilitaram o financiamento de seus projetos de pesquisa/extensão, complementando, dessa forma, os recursos  

orçamentá rios destinados à instituição. Além dos recursos que são alocados diretamente pa ra os pesquisadores e não são 

executados pela UFG, assinale-se que em 2009 a UFG aplicou um montante de R$ 41.115.122,16 advindos da execução 

dos mais diversos convênios  e descentralizações do Ministério da  Educação e de outros  Ministérios  e organismos, tais  

como Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, SESU, 

Fundo Nacional de Saúde, CAPES, IPHAN e FNDE. 

 

Dentre as várias obras inauguradas pela UFG recentemente merece um destaque especial o Centro de Cultura e Eventos 

Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, situado no Câmpus Samambaia, inaugurado em 12/12/2008. Esta obra, de aproximadamente 

8.000 m2 de área construída, com espaço para abrigar em seu salão principal 4.000 pessoas sentadas, foi licitada e  

contratada em 2007, a um custo globa l (final) de R$ 8.617.000,00 (oito milhões, seiscentos e dezessete mil reais).  Em 

2009 este espaço pode ser utilizado de forma plena, permitindo que a UFG realizasse em suas dependências todas as  

cerimônias de  forma turas, feiras, congressos  e apresentações artísticas para  grandes audiências. A exis tência  deste  

espaço resgatou, no caso das cerimônias de  forma tura, o caráter acadêmico destas solenidades, dando-lhes  a seriedade e  

sobriedade, indispensáveis às mesmas, e que estava se perdendo em função da  participaçã o de equipes  de cerimonial 

alheios à universidade e que programavam atividades que contrariavam esses princípios. Vale ressaltar que o aluguel de  

espaços externos à UFG, juntamente com a contra tação de equipes de cerimonial, feitos sem o controle da UFG e com 

recursos arrecadados pelos alunos, tinha ainda o aspecto altamente negativo e impróprio de excluir destas cerimônias, 

aqueles alunos carentes que não podiam arca r com os altos custos  destas contratações.  Com a inauguração deste  espaço 

a UFG reafirma o cará ter institucional desta cerimônia e propicia a todos os formandos, independentemente de sua  

condição econômica, a oportunidade de, junto a os seus familia res e convidados, participarem com alegria e orgulho da  

festa de formatura.    

 

Além disto a UFG tem dado especial atenção à melhoria de sua infra-estrutura, de uma maneira geral, para o pleno 

funcionamento de seus cursos, especialmente aqueles do período noturno. A UFG tem procurado melhorar as condições  

de iluminação, de vigilância, acessibilidade, limpeza e de atendimento adminis trativo aos alunos deste turno. É nosso 

compromisso, pela adesão ao REUNI, ampliar a inda mais a oferta de cursos no período noturno e e levar a taxa de 

conclusão nos cursos de graduação. Este compromisso tem um relevante aspecto social por ampliar as possibilidades de 

acesso e de conclusão do curso ao estudante carente e, em especial, ao estudante carente e trabalhador.  Para dar 

suporte a esta política a UFG contou em 2009 com a alocação de recursos adicionais específicos para a assistência  

estudantil, tendo executado R$ 6.230.718,01 em custeio e ca pital, o que permitiu que a instituição pudesse ampliar 

consideravelmente os seus prog ramas de bolsas para os estudantes mais carentes e concluir as obras e reformas do 

Restaurante Universitário, da Creche e do Centro de Convivência dos estudantes. Destaque-se ainda nesta área, a grande 

ampliação dos programas de assistência estudantil, com um significativo aumento no número de bolsas aos estudantes  

de menor poder aquisitivo e a conclusão do prédio para a Moradia Estudantil no Câmpus Samambaia, com capacidade 

para abrigar 150 estudantes.  
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Foram desenvolvidas ao longo do ano de 2009 várias ações internas, em continuidade àquelas desenvolvidas no período 

de 2006 a 2008, no sentido de otimizar a aplicação dos recursos orçamentários, com a preocupação constante  de 

preservação da qualidade das atividades desenvolvidas. Destaque especial deve ser dado à licitaçã o para a aquisiçã o do 

novo PABX da UFG, o que permitiu em 2009 uma  significativa economia, da ordem de 30%, nas despesas com os serviços  

de telefonia (veja gráficos apresentados a seguir). O acompanhamento administra tivo das despesas, a manutenção 

preventiva da área fís ica, dos veículos, a manutençã o corretiva e imediata dos equipamentos e o envolvimento efetivo 

dos diferentes  atores  nas soluções propostas, também, possibilitou avanços no processo de desenvolvimento da  

Universidade. Atenção especial foi dada ao setor de compras, visando incrementar a utilização nos processos licitatórios  

da modalidade de Pregão – Eletrônico ou Presencial. Nas unidades orçamentárias da UFG (153052) e do Hospital das  

Clínicas (153054), 37,72% e 75,65%, respectivamente, do total das compras foram realizadas utilizando-se esta  

modalidade de licitação. Ressalte-se que, no caso da UFG, dado o gra nde volume de obras executadas/contratadas, 

52,81% das despesas foram empenhadas em processos licita tórios de concorrência, tomada de preços  e convite.  

 

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 profissiona lismo 

requerido nas ações desenvolvidas pela universidade. O Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos  

(DDRH) ofereceu em 2009, aproximadamente, 1.534 horas de cursos, treinamentos, encontros e seminários, com a  

participação de 2.152 servidores. Foram realizados 475 concursos públicos pa ra docentes e 78 para servidores técnico-

administrativos em educação. 

 

Observa-se pelas tabelas, gráficos  e quadros que fazem pa rte deste Relatório, um pouco da grande dinâmica institucional.  

Verifica-se que há um complexo de atividades e ações que fazem da Universidade, uma instituição com características  

muito especiais no contexto do setor público. O desenvolvimento de atividades  na fronte ira do conhecimento humano dá  

origem a necessidades diversificadas e provoca a tomada de decisões que muitas vezes não estavam previstas no 

planejamento institucional, exigindo dos gestores ações  rápidas e decisivas, para que os processos  acadêmicos  não 

sofram descontinuidades que possam comprometer a formação das pessoas, a solução de problemas da sociedade e o 

aprimoramento do conhecimento humano e a busca de s oluções para os problemas sociais. 

 

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas 

 

O objetivo central e  estratégico da Univers idade Federa l de Goiás é  o de consolida r-se como uma instituição de referência  

no contexto da educação superior brasileira e continuar desempenhando o papel de referenciar as Instituições de Ensino 

Superior (IES) do Estado de Goiás, nas atividades de ensino de g raduação e pós-graduação, de pesquisa e de  extensão. 

Esse objetivo é estratégico não só para a Instituição, mas também pa ra o estado de Goiás e  para o País, que tem ainda um 

longo caminho a percorrer para alcançar níveis de desenvolvimento educa cional, científico e tecnológico, que possam 

contribuir ainda mais para diminuir as desigualdades sociais e para e levar o atual nível de desenvolvimento econômico.  

Nesse sentido, não só a UFG mas todas as IFES, cada uma delas em seu espaço geográfico, possuem uma função 

estratégica e fundamental. A ampliação quantita tiva e qualitativa da formação educacional dos cidadãos brasileiros, em 
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todos os níveis, é um ingrediente indispensável para dar suporte ao crescimento econômico, social, cultural e político do 

País. 

    

A busca permanente pela melhoria da qualidade das atividades acadêmicas desenvolvidas pela UFG ao longo do ano de 

2009, respaldada pelo envolvimento de toda comunidade acadêmica, redundou no cumprimento de um importante  

elenco de metas traçadas pela Universidade. O detalhamento destas metas, bem como uma análise crítica do 

cumprimento dos objetivos estabelecidos, será apresentado nas planilhas elaboradas pelas pró-reitorias da UFG, no 

capítulo referente à discussão dos  vários Programas e Ações, desenvolvidas pela UFG em 2009. 

 

Entre as várias metas estabelecidas para o ano de 2009, destacam-se: 

1. ampliar a oferta de cursos e vagas no ens ino de graduaçã o; 

2. ampliar a oferta de cursos e vagas no ens ino de pós-g raduação; 

3. ampliar o quadro de professores  e servidores técnico-administra tivos em educação; 

4. dotar a Univers idade de uma melhor infra-estrutura  material e de recursos humanos na área de informática; 

5. ampliar o programa de manutenção e reformas das instalações físicas da univers idade; 

6. construir ins talações fís icas para a brigar novas turmas, novos cursos e novos laboratórios; 

7. incentivar e fornecer o suporte material para a publicação de periódicos da instituição; 

8. ampliar as políticas de  assistência  estudantil; 

9. ampliar a oferta de cursos de capacitação pa ra os servidores técnico-administrativos; 

10.  incentivar e apoiar a promoção de eventos de natureza científ ica e cultural na UFG; 

11.  incentivar e apoiar a participação de docentes, estudantes e  servidores técnico-administrativos em eventos  de 

natureza científica e cultural em outras instituições no Brasil e no exterior; 

12.  atuar junto à bancada de pa rlamenta res de Goiás visando à aprovação de emendas ao orçamento anual da UFG; 

13.  dar continuidade às obras de expansão nos Câmpus  de Ca talão, Jataí e Goiás; 

14.  incrementar as ações de Cooperação Internacional;  

15.  ampliar as ações de extensão e  de interação com a Sociedade; 

16. Otimizar os recursos gastos com o pagamento das despesas de manutenção (energia,telefonia, vigilância, limpeza 

etc.) da UFG; 

17.  manter o Hospital das Clínicas como hospital-escola e de a tendimento à população por meio do SUS; 

18. etc. 

 

Para atingir esses e  os demais objetivos traçados no início de 2009, a  UFG adotou uma série  de medidas, algumas de 

caráter adminis trativo e outras de cará ter acadêmico, que tornassem viável a consecução das ações  que foram 

estabelecidas. A gestão f inanceira, que desempenha um papel crucial nessa discussão, mereceu uma atenção especial por 

parte da  administração superior da UFG. Por um lado procurou-se ampliar o orçamento da UFG, pela  participação em 

editais públicos, pelo trabalho junto à bancada de parlamentares goianos, pela apresentação de projetos junto ao MEC, 

outros Ministérios, organismos e instituições financiadoras e pela ampliação da participação da UFG na Matriz Andifes. 

Por outro lado trabalhou-se internamente, e de forma intensa, na busca da otimização dos  recursos públicos  destinados à  

Universidade. 
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Do ponto de vista orçamentário, deve-se destacar que a Lei Orçamentária de 2009 destinou originalmente à UFG um 

montante  de recursos, do Tesouro e da  arrecadação própria, no valor de R$ 393.862.610,00. Suplementações a  esse valor 

efetuadas ao longo do ano, incluindo-se os recursos de emendas parlamentares, possibilitaram à UFG uma execução 

orçamentá ria de R$ 525.546.586,30, excetuando as descentra lizações e convênios . Deve-se ressaltar que do valor 

executado pela UFG, R$ 418.970.198,04 (quatrocentos e dezoito milhões, novecentos e setenta mil, cento e noventa e  

oito rea is e quatro centavos), foram destinados ao pagamento de pessoal e ao pagamento de benefícios, o que, 

conjuntamente, representou aproximadamente 79,72%  da execução orçamentá ria de 2009. Ressalte-se que no caso do 

HC, o comprometimento dos  recursos  com o pagamento de pessoa l alcançou o percentual aproximado de 99%. O gráfico 

1 a seguir mostra a  evolução da execução orçamentária da  UFG (Tesouro e Recursos  Próprios) no período de 2000 a 2009, 

com valores atualizados a  preços de janeiro de 2010 pelo IGP-DI da  FGV: 

 

Gráfico 1 
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O orçamento da  UFG em 2009 foi acrescido ainda  pela receita proveniente de convênios e  descentralizações, que 

totaliza ram um montante de R$ 41.115.122,16. No caso do HC o acréscimo ao orçamento em função de recursos de 

convênios e  descentralizações alcançou o valor de R$ 48.724.990,89 (quarenta e oito milhões, setecentos e  vinte e  quatro 

mil, novecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos). O gráfico 2 apresentado na sequência mostra a evolução dos 

recursos de convênios e descentralizações executados no mesmo período, utilizando-se, como no caso anterior, a 

correção pelo IGP-DI a preços de janeiro de 2010: 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

A significativa queda observada no gráfico anterior, na passagem de 2008 para 2009 explica-se pelo fato de que em 2009 

excluímos os valores das descentralizações e  convênios do HC, que passou a  ser uma  unidade orçamentá ria independente 

da UFG. Caso os valores  repassados  ao HC tivessem sido somados  aos valores  da UFG teríamos em 2009 um montante  de 

R$ 89.840.113,05 (oitenta e nove milhões, oitocentos e quarenta reais, cento e treze mil e cinco centavos), que é superior 

ao valor observado em 2008, como pode ser observado no gráfico 3 que segue. 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

Agrupando-se os recursos provenientes de todas as fontes, o orçamento globa l executado pela UFG em 2009 foi de  R$ 

566.661.708,46, enquanto o executado pelo Hospita l das Clínicas foi de R$ 104.984.627,72. Em conjunto as duas UOs, a 

UFG e o HC, realizaram em 2009 uma execução que alcançou R$ 671.646.336,18. Comparando-se este valor com aquele  

executado em 2008 (R$ 527.549.650,75) e utilizando-se o IGP-DI da FGV para atualizar estes valores a preços de janeiro 

de 2010, obtém-se R$ 675.747.756,06 em 2009 e R$ 540.279.234,10 em 2008, observando-se um substancial aumento de 

25,07%. Esse valor percentual, que representou um aumento de R$ 135.468.521,95 no orçamento da UFG em 2009, deve 

ser creditado, entre outros, ao expressivo aumento nas despesas com a folha de pessoal (com contratação de novos  

docentes e servidores técnico-adminis trativos), ao também significativo aumento nos valores de investimento que 

passaram de R$ 30.965.415,90 em 2008 para R$ 68.074.292,09 em 2009 (correspondendo a um acréscimo percentual de  

120%), e aos recursos advindos da aprovação de emendas parlamentares, individuais e de bancada. A aprovação das 

emendas parlamentares foi resultado de um intenso trabalho desenvolvido pela Reitoria da UFG junto à bancada de 
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parlamentares do Estado de Goiás, e resultou na destinaçã o de R$ 22.013.606,00 adicionais ao orçamento da UFG. Vale 

ressaltar que a emenda da bancada, destinada à construção do novo Bloco de Internação do Hospital das Clínicas, 

correspondeu ao montante de R$ 17.563.606,00. Lamentavelmente esta emenda não foi empenhada em função do 

cancelamento de 90% de seu valor e da não liberação  de limites de empenho pa ra os 10% restantes.  De um total de R$ 

4.450.000,00 (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) de emendas individuais destinadas à UFG, apenas R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seja, 22,47%,  não foi liberado em 2009. 

   

O significativo incremento no orçamento da UFG ressaltado acima demonstra o esforço do Governo Federal e do 

Ministério da Educação, em recuperar, por meio de seus programas de expansão e outros, o orçamento da UFG (e das  

demais IFES brasileiras), dando à instituição a oportunidade de atualiza r e ampliar o seu parque de equipamentos e  

promover as necessárias reformas e construções de novas instalações físicas. O expressivo valor de R$ 68.074.292,09 

executado na rubrica Capita l em 2009 é express ivamente superior ao valor de R$ 30.965.415,90 executado em 2008. Este  

volume de recursos permitiu à UFG equipa r seus labora tórios e iniciar a execução de várias obras previstas no Programa  

REUNI e assim abrigar de maneira digna ao novo contingente de alunos ing ressantes na instituição.  

 

Dos recursos destinados ao Custeio, um montante de aproximadamente R$ 28.500.000,00 foi comprometido com a  

manutenção básica da  instituição, envolvendo, entre  outros, o pagamento das despesas de energia elétrica, vigilância, 

limpeza, reprografia, água, correios, te lefonia, manutenção de veículos, assistência estudantil e o pagamento de bolsas. O 

restante dos recursos  dessa rubrica foram utilizados pa ra as despesas com a aquisição de materiais de consumo, a 

realização de reformas, pagamentos de diárias e passagens, entre outras. 

 

Os gráficos 4 a  8 que seguem, mostram a evolução das despesas básicas de  maior vulto, pagas pela UFG no período 2000-

2009, a preços de janeiro de 2010, corrigidos pelo IGP-DI da FGV. As despesas apresentadas nestes gráf icos  

correspondem aos gastos com: fotocópias, vigilância, limpeza, telefonia e energia elétrica. 

 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 7 
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Gráfico 8 

 

 

A tendência de aumento do valor das despesas com limpeza e vigilância, observada em gráficos anteriores, é explicável 

em função crescimento da comunidade universitária e da ampliação da infraestrutura fís ica da UFG. O maior número de 

pessoas circulando pelas á reas da UFG, o ma ior número de instalações físicas e o maior número de equipamentos  

adquiridos, exigiram a  utilização de um maior contingente de pessoas  para a consecução destes serviços e  o consequente 

aumento das despesas associadas a eles. Registre-se o fato de que a UFG lançou em 2009 um edital para contratação de 

empresa especializada para um diagnóstico da segurança na UFG e elaboração de um plano de segurança mais eficiente, 

conjugando recursos tecnológicos  e humanos, de forma aprimorar o s istema de segurança e, ao mesmo tempo, redundar 

em redução de custos. Um destaque especial deve ser dado à significativa queda nas despesas com os serviços de 

telefonia, resultado de um criterioso trabalho especializado que apontou as soluções técnicas que redundaram nesta  

economia. A queda regis trada nas despesas com energia elétrica  é puramente circunstancial, e não pode ser considerada, 

infelizmente, como resultado de uma ação consistente nesta área. De fato a conclusão a que chegamos, fruto de um 

trabalho de assessoria técnica contratada com esta finalidade, é a de que a UFG deve, no futuro, construir uma  

subestação rebaixadora de energia, de forma que ela possa comprar energia em voltagens mais altas, o que garantiria  

uma energia mais barata e de maior qualidade. Deve-se destacar, no entanto, que a construção de uma subestação 

rebaixadora neste caso e a aquisição de equipamentos pa ra o sistema de segurança, no caso da vigilância, implicam em 

altos investimentos ainda não previstos no orçamento da UFG.  A preocupação com a redução dos custos com estas  

despesas é permanente uma vez que uma parte significativa (da ordem de 70 %) do orçamento de outros custeios e 

capital (OCC) da UFG é destinada ao pagamento destas despesas 

 

Como destacado na introdução desse Relatório, a UFG é uma das universidades federais brasileiras participantes do 

Programa de Expansão das Universidades Federais, iniciado em 2005 com a inclusão dos projetos de expansão nos  

Câmpus de Catalã o e Jataí, por meio do Convênio 261/2005 (MEC-SESU/UFG). Nesta fase inicia l a UFG foi contemplada  

com um total de R$ 16.525.362,24, dos quais R$ 8.000.000,00 foram alocados, ainda em 2005, para a construção de 

blocos de salas de aulas e laboratórios em Catalão e Jataí.  O valor remanescente previsto no Convênio, atualizado à 

época para R$ 9.823.160,00, foi alocado no orçamento de 2007 da UFG, para aquisição de equipamentos e despesas de 
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custeio. As obras constantes dos Planos de Trabalhos correspondentes nos Câmpus de Catalão e Jataí estão em fase final 

de execução e os equipamentos, licitados e empenhados em 2007, estão sendo adquiridos e entregues. Em função deste 

Convênio a UFG passou a oferecer a  partir de 2006, 13 (treze) novos cursos em Catalão e  Jataí. 

 

Na nova fase do processos de reestruturação e expansão das universida de federais, materializada, em 2008, pela 

implantação do Programa REUNI, a UFG apresentou um projeto que previa a criação de 29 cursos novos, a ampliação de 

2.882 vagas ofertadas no processo se letivo e  a contratação de 482 docentes e  300 técnico-administrativos, no período de 

2008 – 2012. Para dar suporte à implantação deste importante  e estratégico projeto, o Governo se comprometeu, em 

contrapartida, a alocar recursos adicionais de Custeio e Capital, em volumes bastante significativos (já explicitado 

anteriormente), no mesmo período. 

 

Um destaque especial deve ser dado ao Hospital das Clínicas (HC)  da UFG, maior órgão suplementar da Universida de, 

pelo seu papel es tratégico de hospital-escola e como centro médico de atendimento à população em gera l, 

especialmente aquela mais  carente. O HC, que possui uma capacidade instalada de 313 leitos,  realizou em 2009, 282.719 

consultas, 12.323 internações, 8.750 cirurgias, 690 partos, 803.398 exames e 2.208 pequenas intervenções cirúrgicas. A 

execução orçamentá ria vinculada ao HC totalizou um montante de recursos de R$ 104.984.627,72, valor este que é  

claramente insuf iciente para o pleno desenvolvimento de todas as atividades vinculadas a este órgão.  Em termos de 

pessoal o HC conta com 1.057 servidores da UFG, 422 contratados pela sua fundação de apoio (FUNDAHC), 273 bolsistas  

e 256 servidores  terceirizados (vigilância, limpeza, etc.), quantitativos estes que também estão aquém das suas  

necessidades. A questão dos hospita is universitários recebeu uma atenção especial do Governo, que se materializou 

recentemente no Decreto 7.082 de 27/01/10, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitá rios  

Federais, o REHUF, com o objetivo de equaciona r  tanto a questão orçamentária como a questão de pessoal dos 46 

hospitais  que compõem o s istema. Com a  implantação deste Programa e a conclusão das obras do novo bloco de 

internações do HC, prevista para o final de 2011, o Hospital das Clínicas da UFG se constituirá em referência do mais alto 

nível,  na formaçã o de prof issionais  e atendimento à população.   

 

Deve ser ressaltado ainda que a UFG tem dado especial atenção à melhoria de sua infra-estrutura para o pleno 

funcionamento de seus cursos, especialmente aqueles do período noturno. Estrategicamente, tem-se procurado 

melhora r as condições de iluminação, de vigilância, acessibilidade, limpeza e de atendimento administrativo aos alunos  

deste turno. No tocante à acessibilidade um destaque especial deve ser dado à contratação de serviços de reformas  

(contrato 139/2008), no valor de R$ 2.005.319,84, especificamente para as intervenções físicas visando atender aos  

requisitos da plena acessibilidade aos portadores  de necessidades especiais nos prédios da UFG. Estas obras, iniciadas em 

2008, estão em fase final de execução e serão concluídas em 2010. 

 

No tocante às obras, de uma maneira geral, a UFG viveu em 2009, assim com em 2008, um ano de grandes realizações. 

Um extenso programa de reformas e adaptações dos prédios já existentes foi entregue/contratado em 2009. Em termos 

de novas construções, foram contratadas/entregues várias obras importantes tais como, 2a etapa do Bloco de internação 

do HC, Bloco de Salas de Aulas no Câmpus Colemar Natal e Silva, Blocos de Salas de Aulas no Câmpus Samambaia, novo 

Sistema Viário e de  Drenagem de Águas pluviais no Câmpus Samambaia, Blocos de Salas de  Aulas em Catalão e Jata í, 
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prédio do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, Moradia Estudantil no Câmpus Samambaia, prédios para vários  

institutos/faculdades (Faculda de de Letras (FL), Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA), Instituto de Matemática e  

Estatística (IME), Instituto de Informática (INF) e Faculdade de Artes Visuais (FAV)) entre outras, num total de  

aproximadamente 50.000 m2 de área construída. Estas reformas, adaptações, ampliações e novas obras, são 

fundamentais para da r suporte  à grande expansão já em curso na UFG em função do Programa REUNI. 

 

 Ao longo do ano de 2009 a UFG incrementou de forma  muito significativa as suas ações de cooperação internacional, por 

meio de sua Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI). Esta é uma área estratégica de atuação, essencial para que 

a UFG ascenda a um papel de maior destaque no cenário das Univers idades brasile iras. A CAI encaminhou vários 

professores e mais de 50 estudantes da UFG para estágios em universidades estrangeiras, com apoio financeiro e/ou 

concessão de bolsas. A UFG acolheu em 2009 a  professores/autoridades estrangeiras e a um total de aproximadamente 

50 estudantes estrangeiros. Dos vários  eventos organizados pela  CAI em 2009, merece um destaque especial a  

organização na UFG do X Congresso Internacional da Associaçã o Brasileira de Estudos Canadenses, que teve o apoio da  

Embaixada do Canadá  e contou com a participação de dezenas de pesquisadores do Brasil e do exterior. Destaque-se  

finalmente a assinatura de 10 novos convênios com instituições estrangeiras, as várias exposições, mostras de filmes, 

palestras, conferências e minicursos organizados pe la CAI.  

 

Procurou-se em 2009 por meio de uma série de iniciativas, dar continuidade ao processo de aprimoramento da  

comunicação da UFG com a comunidade interna e a sociedade em geral. Para tanto mantivemos e reforçamos a 

publicação mensal do Jornal da UFG, com 10 números editados, da Revista da UFG, com dois  números editados, e do 

Boletim on-line  da UFG, com 36 edições. Além disso a UFG deu continuidade à publicaçã o, pela Assessoria de  

Comunicação da UFG, da revista “UFG Afirmativa” (foram publicadas três edições), que tem por objetivo socializa r as 

informações sobre a história institucional, acadêmica, científica e cultural da Univers idade. O canal de  comunicação com a  

imprensa local foi aprimorado pelo envio regular de releases (63)  e pelo atendimento de pedidos  de informações  dos  

órgãos de imprensa externos à UFG. O Conselho de Integração Univers idade e Sociedade (CIUS), instalado em 2007, 

reuniu-se regularmente em 2009 dando continuidade a o diálogo privilegiado entre  os  membros da comunidade 

acadêmica e representantes de entidades da sociedade civil.  

 

O portal da UFG, publicou 860 notícias em 2009, o que s ignifica a  atualização diária de informações. O e-mail 

imprensa@reitoria.ufg.br recebeu uma média de oito demandas por dia, solicitando coberturas e divulgação de eventos. 

Foram realizadas 249 coberturas, com envio de repórter e fotógrafo, em Goiânia  e nos câmpus do interior. 

 

A Assessoria de Relações Públicas (ARP) da UFG foi responsável pela organização de 42 solenidades de colação de gra u, 

para um público aproximado de 62.000 pessoas. Além disto a ARP participou diretamente da organização de 130 outros  

eventos sediados na UFG e  foi responsável pela recepção de alunos de 17 escolas que visitaram a  UFG em 2009. Ressalte-

se que todo o trabalho desenvolvido por esta assessoria é feito exclusivamente com estudantes bolsistas  dos diversos  

cursos da UFG, sob a coordenação de professores e dos responsáveis pelo setor. 
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Este Relatório demonstra, acima de tudo, o compromisso da Administra ção Superior da UFG, com o apoio e envolvimento 

de toda a comunidade univers itária, com a correta aplicação dos recursos alocados pa ra a Instituição, visando o seu 

crescimento e  aprimoramento acadêmico, científico e cultural. O trabalho desenvolvido teve como princípios norteadores  

a economicidade, a  moralidade, a ef icácia, a ef iciência, a publicidade, a legalidade e  a impessoalidade. Es te Relatório tem 

ainda o propós ito de demonstrar o fundamental e estratégico papel social e econômico, desempenhado pela UFG no 

contexto regional e nacional. As informações e dados apresentados neste Relatório que estarão disponíveis para  

conhecimento e consulta da comunidade em geral, de forma impressa e por meio eletrônico, fornecem um quadro 

bastante representativo dos frutos resultantes dos recursos que foram aplicados, sobretudo pelo poder público, na  

instituição.    

 

2.3. Programas 

 
Os principais programas operacionalizados na UFG em 2009 foram: 

1. 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União; 

2. 0750 - Apoio Administrativo; 

3. 1061 - Brasil Escolarizado; 

4. 1073 - Brasil Universitário; 

5. 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica. 

 

A Universidade é uma das mais complexas instituições estabelecidas pela sociedade, por entrelaçar três grandes  

vertentes relacionadas ao conhecimento humano: ensinar, desenvolver projetos que objetivem ampliar esses 

conhecimentos  e desenvolver ações  com o seu exterior que signifiquem troca de informações  que devem se dirigir à  

pesquisa e ao ensino. 

 

Os programas desenvolvidos e as  ações executadas deram o necessário suporte f inanceiro para a implementação das  

complexas atividades re lacionadas às três  vertentes, que são o ensino, a pesquisa e  a extensão. 

 

O programa “Previdência de Inativos e Pens ionis tas da União” paga as aposentadorias, as pensões e as sentenças judiciais  

associadas ao pessoal docente e técnico-administrativo que não se encontra mais  em atividade na UFG. 

 

O programa “Apoio Administrativo” tem um importante  papel no contexto dos trabalhadores que atuam na  

Universidade, ao proporcionar recursos financeiros para assis tência médica e odontológica, assistência pré-escolar aos  

dependentes, auxílio-transporte e auxílio-alimentação. 

 

O programa “Brasil Escolarizado ” financia ações relacionadas às atividades do Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à 

Educação (CEPAE) que oferece o ensino médio no âmbito da Universidade, pagando diárias, material de consumo, 

passagens, serviços de terceiros e adquirindo equipamentos  e material permanente. 
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 O programa “Brasil Univers itário” é o maior programa institucional, uma vez que, por meio dele, são efetua dos os  

pagamentos de uma série de despesas de toda a Instituição e que  dã o suporte tanto ao ens ino, quanto à pesquisa e à 

extensão: pagamento dos professores e técnicos-administrativos em atividade; pagamento de professores substitutos;  

diárias e sentenças judiciais dos servidores a tivos; aquisição de material de consumo em geral; pagamento de passagens e  

despesas de locomoção; pagamento de água, luz, vigilância, limpeza, telefone etc.; auxílio financeiro para os estudantes  

desenvolverem atividades de extensão; material de consumo para atender à educação a distância; realização de obras e 

aquisição de equipamentos; expansão dos Câmpus de Catalão e Jataí no interior do Estado de Goiás; e a contribuição para  

o custe io do regime de previdência dos professores e técnicos-administrativos. 

 

O programa “Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e  da Pesquisa Científica” propicia a implementação de 

programas de bolsas aos estudantes, aquis ição de materia l de consumo para as unidades acadêmicas e câmpus do 

interior da UFG, além de apoio institucional pa ra a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas. 

 

 

2.3.1 - Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
 

Tipo de prog rama Apoio às Políticas Públicas e  Áreas Especia is 

Objetivo geral 
Assegurar os benefícios previdenciá rios legalmente estabelecidos aos  

servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes 

Objetivos Específ icos Não se aplica 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ Orlando Afonso Valle do Amaral 

Indicadores  ou parâmetros utilizados Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União 

Público-alvo (beneficiá rios) 
Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores  

inativos, dependentes e pensionistas 

 
2.3.1.1 - Principais Ações do Programa 
 

Como o objetivo geral do Programa é efetivar o pagamento devido aos servidores civis inativos da UFG ou a seus  

pensionistas, incluindo o pagamento de sentenças judiciais, pode-se afirmar que este objetivo foi plenamente cumprido. 

 
2.3.1.1.1 - Ação 0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões  – Servidores Civis. 
 

 Tipo Operações Especiais 

Finalidade 

Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder 

Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições 

contidas em regime previdenciário próprio. 

Descrição 

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio 

dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus 

pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a 

gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios 
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anteriores. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

A UFG efetuou o pagamento de aposentadorias, pensões e sentenças judiciais vinculadas a seus inativos e pensionistas  

utilizando-se de recursos financeiros  oriundos das fontes 100, 153, 156 e 169, totalizando R$ 151.258.193,67. 

 

Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de aposentadorias, pensões e  sentenças judicia is. O pagamento de 

aposentadorias atingiu o total de R$ 118.498.770,07 o de pensões, um total de R$ 19.655.786,87 e o de sentenças  

judiciais totaliza ram R$ 13.071.815,39 e atenderam a 2.469 pessoas. 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 0181 -  Pagamento de Aposentadorias e  Pensões - Servidores Civis 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

2 002211 0089 100 319091 Sentenças Judiciais 9.763,88 

2 002211 0089 153 319001 Aposentadorias e Reformas 12.745.815,54 

2 002211 0089 153 319003 Pensões 19.655.786,87 

2 002211 0089 153 319091 Sentenças Judiciais 12.927.132,52 

2 002211 0089 153 319092 Despesas de Exercícios Anteriores 29.404,33 

2 002211 0089 156 319001 Aposentadorias e Reformas 15.430.099,00 

2 002211 0089 169 319001 Aposentadorias e Reformas 90.322.855,53 

2 002211 0089 169 319091 Sentenças Judiciais 134.918,99 

2 002211 0089 169 319092 Despesas de Exercícios Anteriores 2.417,01 

TOTAL 151.258.193,67 

  

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 151.375.695,00  151.258.193,67  100% 

Física 1*  2.469 --- 

* A previsão de “1” pa ra a meta f ísica veio preenchida no SIMEC, não tendo sido lançada pela UFG. Nosso entendimento 

é que deveria  ser la nçado a previsão do número de pessoas a serem atendidas, o que certamente não foi o caso. Deixou-

se de lançar o valor percentual  da execução física na terceira coluna, neste caso, porque o mesmo seria desprovido de 

sentido.   
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 2.3.2 - Programa 0750 – Apoio Administrativo 

 

Tipo de prog rama Apoio às Políticas Públicas e  Áreas Especia is 

Objetivo geral 
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a 

implementação e gestão de seus programas finalísticos 

Objetivos Específ icos Não se aplica 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ Orlando Afonso Valle do Amaral 

Indicadores  ou parâmetros utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiá rios) Governo 

 
2.3.2.1 -  Principais Ações 
 

O programa “Apoio Administrativo” possui quatro ações que objetivam dar apoio direto aos professores e técnicos-

administrativos no que se refere à assistência médica e odontológica, assistência pré-escolar aos dependentes, auxílio-

transporte e auxílio-alimentação. Esse conjunto de ações propicia uma maior tranqüilidade ao trabalhador, por 

adiciona r-lhe  ganhos f inanceiros  direcionados a  aspectos essenciais da  vida: saúde, educaçã o infantil, transporte e  

alimentação. 

 
2.3.2.1.1 - Ação 0750.2004 – Ass istência Médica e  Odontológica aos Servidores, Empregados e seus  Dependentes. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 

pensionistas condições para manutenção da saúde f ísica e  mental. 

Descrição 

Concessão do benef ício de assistência médico-hospitala r e 

odontológica  aos servidores e  empregados, ativos e inativos, 

dependentes e pens ionis tas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
A UFG efetivou o pagamento de assistência médica e  odontológica a  seus servidores  e dependentes  em 2009. Em 2008 a  

adesão à possibilidade de plano apresentado pela UFG nã o foi significativa, pois a grande maioria dos servidores e  

dependentes não se cadastrou no plano de saúde ofertado pelo convênio habilitado. A explicação pa ra esse fato estaria 

no baixo valor pago ao servidor e a cada um de seus dependentes. Entretanto, em 2009 foi aberta a possibilidade de se 

efetivar o ressarcimento de parte dos valores pagos aos planos contratados pelo próprio trabalhador, o que elevou 

substancialmente os gastos com esta ação, de R$ 349.305,98 em 2008 para R$ 2.082.275,77 em 2009, utilizando 

recursos da fonte 100. Os dispêndios ocorreram para o pagamento de indenizações e restituições e de serviços de 

terceiros pessoa jurídica. 
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A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2004 -  Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

2 024709 0750 100 335039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

787.905,00 

2 024709 0750 100 339008 Outros Benefícios Assistenciais 519,92 

2 024709 0750 100 339046 Auxílio Alimentação 47,58 

2 024709 0750 100 339049 Auxílio Transporte 5.500,16 

2 024709 0750 100 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 74.825,84 

2 024709 0750 100 339093 Indenizações e Restituições 1.213.477,27 

TOTAL 2.082.275,77 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 5.669.345,00  2.082.275,77 37% 

Física 16.606 3.655 22% 

 

Os baixos percentuais de execução da metas f inanceira e f ísica, 37% e 22%, respectivamente, se deve ao fato da 

possibilidade de ressarcimento dos planos individuais só ter sido implantada no mês de setembro/09. 

 

A referida ação apresenta despesas tanto da modalidade de aplicação 50 quanto 90. Por orientação da SPO/MEC fizemos 

o detalhamento diretamente no SIAFI sem necessidade de solicitação àquele Minis tério. 

 

Quanto às naturezas de despesas 339008, 339046 e 339049 executadas nesta ação devem-se ao fato do momento da  

apropriação da folha de pagamento referente ao mês dezembro, em 29/12/2009 constatou-se insuficiência de crédito, 

diante da impossibilidade do MEC disponibilizar crédito adicional para complementar a folha, e diante do valor ba ixo 

necessário, optamos por utiliza r esta ação, por ser a única que contava com crédito e trata r-se de recursos para  

benefícios. 

 

2.3.2.1.2 -  Ação 0750.2010 – Ass istência  Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições 

adequadas de atendimento aos seus  dependentes, conforme art. 3º 

do Decreto 977, de 10/11/93. 
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Descrição 

Concessão do benefício de assis tência pré-escolar pago diretamente 

no contra-cheque, a pa rtir de requerimento, aos servidores e  

empregados que tenham filhos em idade pré-escola r conforme 

dispõe o Decreto 977/93. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

A UFG efetuou o pagamento do benef ício de assistência pré-escolar diretamente no contracheque, a partir de  

requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar, utilizando-se de recursos  

financeiros oriundos integralmente da fonte 100, totalizando R$ 312.776,50. 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2010 -  Assistência Pré-Escolar aos Dependentes  dos  Servidores e Empregados 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 024708 0750 100 339008 Outros Benefícios Assistenciais 312.776,50 

TOTAL 312.776,50 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 316.680,00 312.776,50 98,8 % 

Física 250 392 157 % 

 
 
2.3.2.1.3 -   Ação 0750.2011 –  Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte  em pecúnia, pela União, 

de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custe io parcial das 

despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e 

empregados públicos da  Adminis tração Federal direta, autárquica e  

fundacional da  União, bem como aquisição de vale-transporte pa ra 

os empregados  das empresas públicas e sociedades  de economia 

mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos  

deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-

versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida 
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Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. 

Descrição 

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de  

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custe io parcial das 

despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e 

empregados públicos da  Adminis tração Federal direta, autárquica e  

fundacional da Uniã o, nos des locamentos de suas residências para os  

locais de  traba lho e  vice-versa. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
A UFG efetuou o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia a os seus servidores, nos des locamentos de suas  

residências para  os locais  de trabalho e  vice-versa, utilizando-se de recursos  financeiros oriundos  integ ralmente da fonte  

100, totalizando R$ 1.054.413,80. 

 
A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2011 -  Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002208 0750 100 339049 Auxílio-Transporte 1.054.413,80 

TOTAL 1.054.413,80 

 
 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 1.060.812,00 1.054.413,80 99,4 % 

Física 1.071 1.636 153 % 

 

2.3.2.1.4 - Ação 0750.2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e  Empregados. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 

proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão 

ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, 

aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção 

de refeitório. 

Descrição 
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o 

auxílio-alimentação aos servidores e  empregados  ativos, de acordo 
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com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-

alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de 

refeitório. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
A UFG efetuou o pagamento, em ca ráter indenizatório e sob forma de pecúnia do a uxílio-alimentação a 3.228 servidores  

e empregados ativos, utilizando-se  de recursos financeiros oriundos  integralmente da fonte 100, totalizando R$ 

4.519.120,51. 

 
A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2012 -  Auxílio-Alimentação aos  Servidores e Empregados  

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002207 0750 100 339046 Auxílio-Alimentação 4.519.120,51 

TOTAL 4.519.120,51 

 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 4.520.882,00 4.519.120,51 99,9 % 

Física 2.551 3.228 127 % 

 

 

2.3.3 - Programa 1061 – Brasil Escolarizado 
 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica 

Objetivos Específ icos 
Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando 

eqüidade nas condições de acesso e  permanência 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ Maria José Oliveira de Faria Almeida 

Indicadores  ou parâmetros utilizados 

Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 

anos; 

Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio; 

Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na  

faixa etária de 7 a 14 anos; 

Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa  



Relatório de Gestão -  2009 

 

31 
 

etária de 15 a 17 anos; 

Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária  

de 4 a 6 anos. 

Público-alvo (beneficiá rios) Crianças, adolescentes e  jovens 

 

2.3.3.1 - Principais Ações 
 

A UFG desenvolve, desde 1968, com a criaçã o do então chamado Colégio Aplicação, uma ação diferenciada, inclusiva e de 

qualidade nos níveis do ensino fundamental e médio. O hoje denominado Centro de Estudos Aplicados à Educação 

(CEPAE) constitui-se em laboratório de estudos e pesquisas educaciona is, voltados pa ra a melhoria  do ensino nos diversos  

níveis e pa ra o desenvolvimento de ações que completam a integralização do currículo pleno dos cursos  de Licenciatura e  

outros, ministrados pela Universidade.  

 

Como componente do CEPAE, o Colégio de Aplicação é  um centro de ensino experimental, público e gratuito, vinculado à  

Universidade Federal de Goiás, atuando na formação dos alunos no Ensino Fundamental e Médio. O CEPAE tem por 

finalidades:  

 

a) desenvolver experiências pedagógicas inovadoras, mediante projetos de pesquisa e extensão próprios e/ou integrados  

às unidades acadêmicas da UFG; 

b) ser campo de estágio pa ra os cursos de Licenciatura e  outros; 

c) promover a educação no Ensino Fundamental e  Médio, com o objetivo decla rado de obter maior envolvimento, 

solidariedade e compromisso de todos os segmentos da comunidade escolar e da sociedade com a democratização e  

qualidade de ensino; 

d) ministrar cursos e/ ou participar efetivamente de projetos voltados para a qualificação de docentes do Ensino 

Fundamental e Médio da rede de ensino público e pa rticular do estado de Goiás. 

 

Na área do ensino o Colégio de Aplicação do CEPAE funciona como laboratório experimental de técnicas e processos  

didáticos, visando o aprimoramento de metodologias de ensino e, como escola experimental, atende às licenciaturas da  

UFG como campo de estágio supervisionado. Está a serviço das necessidades e características de desenvolvimento 

integral do aluno, independente de sexo, raça, cor, situação sócio-econômica, credo religioso e político e qualquer 

preconceito ou discriminação. Desenvolve trabalhos com o ensino fundamental e o ensino médio, com duas turmas por 

série, com trinta alunos ca da, atendendo a uma clientela estudantil a pa rtir de  seis anos de idade. A forma de ingresso é  o 

sorteio de vagas sem nenhum tipo de reserva. No ensino médio, implantou-se  uma reforma, a pa rtir do ano de 2004, 

onde o aluno é pa rtícipe na  elaboração do seu currículo, uma vez que o mesmo elege parte das disciplinas a cursar, a  

partir de uma área de conhecimento. As disciplinas ofertadas e escolhidas pelos alunos são aprovadas pelas áreas de 

conhecimento e abrangem as mais variadas possibilidades, desde ciências exatas e da terra, ciências da vida, ciências 

sociais, ciências humanas, linguística, letras, artes e esportes. Para o desenvolvimento de seus estudos os alunos do 

ensino médio frequentam a escola no período matutino e  três  vezes por semana também no período vespertino.  
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Além do ens ino, são desenvolvidos no CEPAE vários projetos de pesquisa re lacionados com as atividades  didá ticas nas  

mais diferentes áreas do conhecimento, atendendo, desta forma, uma de suas funções, que é a de criar um ambiente  

propício para uma variedade de pesquisas que possam ser realizadas por professores do ensino fundamental e  médio, 

professores universitários, estagiários e outros. Existem formalmente alguns núcleos de pesquisa, entre eles o NESPEH –  

Núcleo de Estudos e  Pesquisas em Ensino de História do CEPAE e o NIEPEC – Núcleo Interdisciplinar de Estudos e  

Pesquisas em Educação do CEPAE, este engloba professores de diferentes  áreas de conhecimento. As pesquisas  

desenvolvidas no CEPAE são cadastradas na Pró-re itoria de  Pesquisa e  Pós-Graduação (PRPPG) da UFG. 

 

Os projetos de extensão desenvolvidos no CEPAE visam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino básico, na 

medida em que os projetos inovadores ali desenvolvidos são repassados a outras escolas, considerando-se o fato de ser 

um local favorável para a capacitação de docentes e de pessoal técnico-administrativo vinculado ao ensino. Existem 

diversos projetos de extensão sendo desenvolvidos no CEPAE e todos são cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão e  

Cultura (PROEC) da Universida de Federal de Goiás.  

O CEPAE publica a revista Solta a Voz, um periódico semestral, cujo propósito é promover a discussão acadêmica sobre o 

ensino na educação básica. São divulgados ensaios, pesquisas e experiências pedagógicas desenvolvidas nesse centro de 

ensino e em outras instituições mediante artigos, relatos de experiências e resenhas que abordem, a partir das diversas  

áreas de conhecimento, os  saberes e  as práticas escolares, os  processos de ensino-aprendizagem e a  formação de 

professores.   

 

2.3.3.1.1  - Ação 1061.2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Garantir a manutenção e custeio da rede federal responsável pela 

oferta de vagas de Ensino Médio, visando melhoria de sua qualidade 

e propiciando condições para absorver as mudanças das novas 

diretrizes pa ra este nível de ensino. 

Descrição 

Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, 

financeira e técnica, de modo a propicia r condições de 

funcionamento do Ensino Médio nas instituições federais de ensino e  

no Colégio Pedro II, incluindo restauração/modernização das 

edificações/instalações por meio de obras de pequeno vulto que 

envolvam ampliação/reforma/adaptação, bem como a quisição e/ou 

reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas 

obras, observados os limites da legislação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 
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As principais despesas vinculadas a esta ação foram: 

 

Diárias – Pessoa l Civil - no total de  R$ 15.720,46 

Os valores referentes a estes gastos  foram destinados ao pagamento de despesas pela participação de servidores técnicos  

e docentes em congressos  para  a apresentação de trabalhos  de ensino/ pesquisa/extensão. A participação em eventos  

com a apresentação de trabalhos é de fundamental importância e praticamente todas as áreas de conhecimento foram 

contempladas. É durante esses eventos que as atividades desenvolvidas no CEPAE são divulgadas e discutidas pelos  

pesquisadores de áreas afins e comunidade interessada, sendo muito proveitoso tanto para a instituição como também 

para os demais participantes, pois estes  têm a oportunidade de conhecer e fazer efetivamente a troca  de conhecimentos. 

Entre os eventos que mais se destacaram no ano de 2009, além de vários congressos específicos, foi a participação dos  

professores do CEPAE no VI SICEA (Encontro dos Colégios de Aplicação das Univers idades Públicas Brasile iras) realizado 

de 29 de outubro a 01 novembro/2009 em Belém-PA. Outros  gastos foram o pagamento de professores  vindos de outras  

instituições para participar nas bancas julgadoras de concursos para professores (conforme previsto na Resolução CC nº.  

03/91), além da hospedagem dos mesmos. Foram realizados dezesseis concursos de professores efetivos no CEPAE em 

2009.  

 

Material de Consumo – no total de  R$ 9.181,98  

Os materiais de consumo são indispensáveis para permitir o funcionamento do CEPAE em condições adequadas. No 

consumo estão incluídos os gastos com materiais que a escola necessita para ter um bom funcionamento, como material 

de limpeza, material de expediente, papel, giz, tinta para impressoras, diários de classe, reprografia, entre outros. No 

CEPAE existem em torno de 700 alunos distribuídos em dois  prédios, sendo um deles com dois pavimentos e  que 

necessitam de manutenção e limpeza constantes.  

 

Passagens e Despesas com Locomoção – no total de R$ 46.284,83 

As passagens, assim como as diárias, foram utilizadas para que os professores e técnico-adminis trativos em educação 

pudessem participar de eventos científicos. Foi dada a prioridade na concessão das passagens e diárias aos professores  

e/ou servidores que participaram de eventos com a apresentação de trabalhos. Acreditamos  que a participação de 

professores e servidores técnico-administra tivos, mesmo sem a apresentação de trabalho, serve enormemente para a 

qualificaçã o dos mesmos. Apoiamos financeiramente todos os servidores que foram apresenta r os seus trabalhos em 

eventos científ icos. Nas despesas com locomoção incluem-se alguns projetos desenvolvidos no CEPAE que necessitam de 

gastos com transporte de nossos alunos, como é o caso das visitas outras unidades acadêmicas da UFG para conhecer os  

diversos cursos oferecidos pela instituição. Outras despesas com locomoção se referem às saídas dos alunos para outras  

atividades extraclasse como visitas a museus, cidades his tóricas, exposições artísticas e/ou científicas, contemplando 

desta forma a ampliação dos horizontes dos alunos pa ra além da sala de aula.  

 

Serviços Terceiros Pessoa Física – no total de R$ 24.757,02 

Neste gasto se inclui o pagamento de bolsistas que desempenham um papel importante junto às coordenações de curso.  

Os bolsistas são geralmente alunos da  graduação que  desenvolvem atividades  importantes pa ra a escola, mas que 

também proporcionam aos mesmos, experiências e vivências nas atividades escola res que de outro modo, como alunos  
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da graduação, não teriam acesso, pois tal ativida de serve como um g rande enriquecimento curricular e prof issional.  

Outro trabalho desenvolvido na escola se refere à valorização da alimentação saudável e melhoria da qualidade da  

merenda escola. Além dos bolsistas, foram pagos serviços para auxilia r de  coz inha no prepa ro da merenda escolar do 

CEPAE já que vários servidores da cozinha aposentaram e em virtude de não existir esse profissional no quadro de 

pessoal, sendo necessário o pagamento de serviços temporários; o quadro de servidores da cozinha é insuficiente para o 

preparo do lanche para os  quase 700 alunos  do CEPAE. 

 

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – no total de R$ 3.395,00 

Esses gastos se referem ao pagamento de serviços  como a impressão da Revista Solta a Voz, por exemplo, além de outros  

materiais gráficos necessários para a escola. Além disso, existe nesse item o pagamento de pequenas reformas, como a  

instalação de TVs e conexão com antena parabólica, entre outros. 

 

Indenizações e Restituições – no total de  R$ 53,82 

 

Obrigações Tributáveis e Contributivas – no total de R$ 1.564,86 

Os recursos  acima foram gastos com pagamento do INSS, conforme previsto na  legislação. 

 

Equipamento e Material Perma nente –  no total de R$ 120.261,86 

A aquisição de equipamentos  e materiais permanentes foi necessária pa ra substituir alguns equipamentos  defasados e  

também amplia r a quantidade dos mesmos possibilitando um melhor rendimento e  qualidade das  atividades  

desenvolvidas no CEPAE. Foram adquiridos  computadores, impressoras, data-show entre outros para  equipar ou 

substituir os materiais antigos existentes no CEPAE. Além disso, foi fe ita a aquis ição de televisores, vídeos e outros  

aparelhos eletro-eletrônicos para uso nas salas de aula o que vai possibilitar o acesso a programas como a TV-escola. Um 

gasto considerável nesse total se refere à aquisição de mobiliário como carteiras e armários individuais pa ra que os  

alunos possam guardar seus materiais. Como é necessário o retorno dos alunos no turno vespertino para aulas, no caso 

de alunos do ensino médio, e atendimentos para todos os alunos, eles podem guardar seus pertences com mais  

segurança pois  a incidência de furtos de livros ocorre com uma frequência que não é desejável. 

 

Com este gasto, as despesas vinculadas a esta  ação totalizam R$ 221.219,83.  

  

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2991 -  Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 020942 1061 112 339014 Diárias - Pessoal Civil 15.720,46 

1 020942 1061 112 339030 Material de Consumo 9.181,98 

1 020942 1061 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

46.284,83 

1 020942 1061 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

24.757,02 

1 020942 1061 112 339039 Outros Serviços de Terceiros - 3.395,00 
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Pessoa Jurídica 

1 020942 1061 112 339093 Indenizações e Restituições 53,82 

1 020942 1061 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-

Orçamentárias 
1.564,86 

1 020942 1061 112 449052 
Equipamentos e Materia l 

Permanente 
120.261,86 

TOTAL 221.219,83 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 221.958,00 221.219,83 99,7 % 

Física 700 698 99,7 % 

 

2.3.3.1.2 - Ação 1061.8429 – Formação I nicial e  Continuada a Distância. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Realizar a capacitação inicial e continuada, a distância, semi-
presencial e presencial, quando exigido, de professores para atuação 

nas escolas de educação infa ntil, do ensino fundamental e ensino 
médio, e de prof issionais  para atuarem no ens ino médio integra do, 
na gestão pública e em áreas específicas. 

Descrição 

Financiamento da infra-estrutura das Instituições Públicas de Ensino 
Superior – IPES – e dos pólos de apoio presencial parceiros do 
Sistema Universidade Aberta – UAB, visando implementação e  
custeio dos cursos à distância. Manutenção do sistema de 
acompanhamento e de avaliação periódica do funcionamento dos  

pólos e cursos da Universidade Aberta do Brasil, realizada por 
comissões compostas por consultores na cionais  e servidores em 
parceria com IES, ONGs, OSCIPs, instituições privadas sem fins 
lucrativos e organismos internacionais. São previstas, também, a 

aquisição de sofwa res educacionais, a produção e adequação de 
conteúdos pedagógicos em multimeios, a customização, a utilização 
e manutenção de ambiente pa ra EAD e  portais de conteúdo e  
aquisição de materiais educacionais e de equipamentos que as 
viabilizem   

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 
 

Ação 8429 – Formação Inicia l e Continuada a  Distância 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 021125 1061 0112915408 339014 Diárias - Pessoal Civil 40.131,47 
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1 021125 1061 0112915408 339030 Material de Consumo 398.158,59 

1 021125 1061 0112915408 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

249.834,12 

1 021125 1061 0112915408 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

1.334.037,65 

1 021125 1061 0112915408 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

813.042,96 

1 021125 1061 0112915408 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 
Intra-Orçamentárias 

223.400,00 

1 021125 1061 0112915408 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

859.511,39 

1 021032 1061 0113150072 339014 Diárias - Pessoal Civil 11.700,49 

1 021032 1061 0113150072 339030 Material de Consumo 159.881,89 

1 021032 1061 0113150072 339033 
Passagens e Despesas com 

Locomoçã o 
148.964,55 

1 021032 1061 0113150072 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

307.118,86 

1 021032 1061 0113150072 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

2.672.826,80 

1 021032 1061 0113150072 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 
Intra-Orçamentárias 

56.000,00 

1 021032 1061 0113150072 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

1.169.163,90 

TOTAL 8.443.772,67 

 
 
Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 8.444.133,17 8.443.772,67 100% 

Física * Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

* A meta física não se aplica por não se tratar de ação pertencente a LOA 2009 da UJ.  
 
 

Esta ação embora se ja proveniente  de recursos descentralizados, é responsável por 77,29% da execução do prog rama 

1061. O volume de recursos destinados  a esta ação são decorrentes da implementação de mais de  20 projetos relativos a  

UAB.  

 

Tendo em vis ta que entre os objetivos  principais do MEC estã o a melhoria da  qualidade da  educação, a  universalização e  

a democratização do acesso à informação e ao conhecimento, e considerando que, além desses, o Sistema Universidade 

Aberta do Brasil pretende amplia r a oferta  do ensino superior, reduzindo as desigualdades  regionais e favorecendo o 

desenvolvimento das áreas dis tantes dos centros urbanos, conclui-se que a implementação de todos os projetos  

envolvidos nesta ação ( 1º e 2º edital SEED/MEC) – oferta de cursos em 21 pólos é de grande relevância, pois fomenta a 

ampliação e interiorização da  oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil. 
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Além dos projetos em parceria com a UAB, esta ação também contemplou a implementa ção das atividades previstas na 

execução do Programa PROINFANTIL, mediante parceria entre o MEC e a UFG, por meio de descentralização de créditos.   

 

2.3.3.1.3 - Ação 1061.6372 – Infraestrutura de Tecnologia  da Informação para a Educação Básica. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Contribuir para a melhoria da qualidade na educação e do processo 
de ensino-aprendizagem da escola pública, por intermédio do uso 

pedagógico das Tecnologias nos processos  educacionais. 

Descrição 

A ação é implementação no âmbito  do Programa Nacional de  
Tecnologia Educacional (ProInfo), bem como nos programas da SEED 

que promovem prospecção, implementação, expansão e a 
integração das Tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem, 
prevendo a aquisição, instalaçã o e manutenção de equipamentos de 
informática e outras tecnologias pa ra escolas públicas de ensino 
fundamental e médio e de educa ção especial pa ra bibliotecas. Esses 

projetos devem prever também a pesquisa, o desenvolvimento e a 
manutenção de soluções multimídia em módulos aplicáveis à 
educação à distância, bem como desenvolvimento e manutenção de 
ambientes virtuais de aprendizagem, além de suporte técnico e  

pedagógico para as ações de capacitação técnica de recursos  
humanos, apoio técnico com orientação pedagógica a estudos e  
pesquisas, viabilização de interfaces com o INEP, organismos  
nacionais e internaciona is e apoio ao processo de adesão dos  
estados, municípios e escolas. Contempla, ainda, o 

acompanhamento e avaliação a través do desenvolvimento de 
ferramentas sistêmicas dos programas de introdução de Tecnologias 
na educação, gerando rela tórios detalhados por escolas, Municípios, 
Estados e com consolidação nacional. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
José Guilherme Moreira Ribeiro 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 
 

Ação 6372 – Infra-estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Básica 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002528 1061 0113150072 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

250.000,00 

1 002528 1061 0113150072 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

1.510.000,00 

1 002528 1061 0113150072 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 
Intra-Orçamentárias 

50.000,00 

1 002528 1061 0113150072 449052 
Equipamentos e Materia l 

Permanente 
149.938,24 

TOTAL 1.959.938,24 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 1.959.938,24 1.959.938,24 100% 

Física * Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

* A meta física não se aplica por não se tratar de ação pertencente a LOA 2009 da UJ.  
 
A ação de infra-estrutura de tecnologia da informação para a educação básica consumiu 17,94% dos recursos executados  

no programa Brasil Escolarizado.  

 

O Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais – LabTime da Universidade Federal de Goiás vem 

desenvolvendo ações referentes à prospecção, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais interativas 

aplicadas ao ensino público médio e superior em parceria  com o Ministério da Educação e  por pa rticipação em chamadas  

públicas. Estas condições habilita a UFG a realizar, através do LabTime, prospecção, pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias da informação e sistemas educacionais intera tivos, com produção de protótipos funcionais, que terão seus  

processos  internalizados junto ao seu corpo docente e discente, melhorando a qualida de da formação promovida pela  

UFG, tendo os resultados de suas pesquisas compartilhados com a Secretaria de Educação à Distância, para utilizaçã o em 

seus projetos e programas de formação continuada de docentes e disponibilização de conteúdos digitais para uso junto 

aos discentes. 

 

2.3.4 - Programa 1073 – Brasil Universitário 
 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral 
Reestrutura r a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse 

nível de ens ino 

Objetivos Específ icos 
Ampliar com qualida de o acesso ao ensino de graduaçã o, à pesquisa e à  

extensão, com vistas a dissemina r o conhecimento 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da  

UJ 

Orlando Afonso Valle do Amaral, Ernando Melo Filizzola, Giselle Ferreira  

Ottoni Cândido 

Indicadores  ou parâmetros utilizados 

Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior; 

Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições  

Federais de Educação Superior - Graduação Presencial; 

Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições  

Federais de Educação Superior - Graduação Presencial; 

Taxa de Docentes  (em Exercício)  com Mestrado Atuando nas  Instituições  

Federais de Educação Superior – Graduação; 

Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições  Federais de  Educação Superior 

- Graduação Presencial -  no Turno Noturno; 

Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no 
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Turno Noturno. 

Público-alvo (beneficiá rios) 
Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, 

bem como bols istas das IES privadas 

 

2.3.4.1 - Principais Ações 

 

Este prog rama é o principal programa executado pela  UFG, tendo consumido R$ 361.255.998,86, que corresponde a 64% 

do orçamento estabelecido pela Le i Orçamentária  de 2009, acrescido dos créditos  autorizado. Somando-se o valor de  R$ 

12.345.082,10, referente às descentralizações e convênios, a UFG executou o valor total de R$ 373.601.080,96, que 

corresponde a 65,93% da despesa total da UFG. As ações presentes neste programa contemplam atividades em 

praticamente todas as áreas de atuação da Universidade, incluindo-se o pagamento dos salários de professores e 

técnicos-adminis trativos em atividade. No que se refere às atividades de ensino, pesquisa e extensão, ficam de fora  

deste prog rama apenas aquelas ações diretamente vincula das ao apoio específ ico do ensino da pós-graduação e da  

pesquisa científ ica e apoio ao ensino básico que é desenvolvido na Universidade. Deve-se esclarecer que o pagamento de 

passagens e diárias, a aquisição de material de consumo para laboratórios, o pagamento de água, telefone, energia 

elétrica, fotocópias, obras e aquisição de equipamentos  etc., relacionadas a quase todas as atividades da  UFG são 

lançados neste programa, restando apenas uma parcela muito pequena de recursos financeiros vinculados aos 

programas diretamente re lacionados ao ensino de pós-graduação e pesquisa e ens ino básico, cujas ações estão 

detalhadas em Programas específicos. 

 

As ações que fazem parte deste programa são as seguintes: “Serviços à Comunidade por meio da Extensão 

Universitá ria”, onde foram utilizados R$ 439.697,60 que se destinaram ao pagamento de indenizações e restituições, 

auxílio financeiro aos estudantes, passagens e despesas de locomoção, outros serviços de terceiros – pessoa física e 

pessoa jurídica, o pagamento de obrigações tributá rias e  contributivas e o pagamento de indenizações e restituições. 

“Funcionamento de Cursos de Graduação”, onde se utilizou R$ 260.708.635,33 destinados principalmente, ao 

pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos professores e técnicos-administrativos em atividade, contratações por 

tempo determinado, sentenças judiciais, material de consumo, diárias, passagens e despesas com locomoção, outros  

serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, locação de mão-de-obra, despesas de exercícios anteriores, auxílio 

financeiro a estudantes, obras e instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e material permanente etc. Na  

execução dessas atividades foram utilizados recursos das fontes 100, 112, 250 e 312. “Universidade Aberta e a  

Distância”, que executou R$ 217.845,20 que se destinaram à aquisição de material de consumo, pagamento de diá rias, 

pagamento de serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, passagens e despesas com locomoção e obrigações  

tributárias e contributivas. Esta ação recebeu um valor de pequena monta em 2007 (R$ 12.528,97) e o seu grande 

crescimento se deve à expansão das atividades de graduação a distância na UFG. Foram utilizados recursos das fontes  

112 e 250. “Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Fís ica das Instituições Federais de Ensino Superior”, para os  quais  

foram utilizados R$ 2.150.000,00, oriundos da fonte 100, empregados em obras e instalações. “Contribuição da União, 

de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais”, num total 

de R$ 42.865.286,92, para pagamento das contribuições patronais ao regime de previdência dos professores e técnicos-

administrativos e despesas de exercícios anteriores. “Expansão do Ens ino Superior – Câmpus de Catalão”, no valor 
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executado total de R$ 7.966.712,54, utilizados no pagamento de diárias, auxílio financeiro a estudantes, na aquisição de 

material de  consumo, outros serviços de terceiros – pessoa f ísica e pessoa jurídica, passagens e despesas com 

locomoção, locação de mão de obra, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, obrigações  

tributárias, obras e instalações e na aquisição de equipamentos e material permanente. “Expansão do Ensino Superior – 

Câmpus de Jataí”, utilizando-se um total de R$ 8.002.938,75, no pagamento de diárias, auxílio fina nceiro a estudantes, 

na aquisiçã o de material de consumo, outros serviços de terceiros –  pessoa f ísica e  pessoa jurídica, passagens e despesas 

com locomoção, locação de mão de obra, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, obrigações  

tributárias, obras e  instalações e  na aquisição de equipamentos e  material permanente. “Assistência ao Estudante  de 

Graduação” em que foram gastos R$ 6.230.718,01, recursos da fonte 100, no auxílio financeiro a  estudantes, materia l de  

consumo, passagens e despesas de locomoçã o, outros serviços de terceiros – pessoa física  e jurídica, despesas de 

exercícios anteriores, obras e instalações e equipamentos e ma terial perma nente. “Ampliação da  Infraestrutura de 

Instituições Federais  de  Ensino Superior”, onde se utilizou R$ 11.238.895,00 e também a ação “REUNI –  Readequação da  

Infraestrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)” sendo aplicados R$ 17.045.003,51 em obras e instalações e  

equipamentos e materia l permanente, utilizando recursos da fonte 112, e também a ação “Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – REUNI” que aplicou recursos em obras e instalações, diárias, material de consumo, 

passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros – pessoa f ísica e pessoa jurídica etc., no valor total de  R$ 

4.390.266,00, utilizando-se das fontes 100 e 112. 

 

O “Programa Brasil Universitá rio”  utilizou do maior volume de recursos, como já afirmamos e, por esta razão, será  neste  

programa que apresentaremos as atividades desenvolvidas por diversas pró-reitorias da UFG, considerando que para  

cumprir todas as atividades foram utilizados  recursos previstos  em todos os  programas e todas as ações orçamentá rias: 

1) Atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na ação “Serviços à Comunidade por meio da Extensão 

Universitá ria”; 

2) Atividades das Pró-Reitorias de Graduação, Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos e Assuntos da  

Comunidade Universitá ria, na ação “Funcionamento de Cursos de Graduação”; 

3) Atividades da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, nas ações “Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física 

das Instituições Federais de Ensino Superior”, “Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino 

Superior”, “REUNI – Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)” e “Reestruturação e 

Expansão das Universidades  Federais – REUNI”; 

As atividades relativas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradua ção serão apresentadas no Programa “Desenvolvimento 

do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica”. 

 

 
2.3.4.1.1 - Ação 1073.4004 – Serviços à  Comunidade por meio da Extensão Universitária. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos  

conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à 

coletivida de, viabilizando a prestação de serviços  sociais  e integração 

entre a Instituição e a comunidade. 
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Descrição 

Realização de cursos de capacitação e qualif icação de recursos  

humanos; promoção de cong ressos, seminários, e simpósios  

científ icos e culturais; desenvolvimento de programas de assistência 

social a comunidades ca rentes; e, implementação de ações  

educativas e culturais, além da manutenção da infra-estrutura da 

extensão universitá ria pa ra garantir o seu funcionamento. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
O compromisso da Universidade Federal de Goiás para a estruturação e efetivação das a tividades de interaçã o da  

Universidade com a sociedade se  reflete nos resultados referentes à extensão, obtidos em 2009. A grande maioria das  

metas propostas para este ano foram superadas. Houve crescimento no número de docentes e alunos envolvidos em 

atividades de extensão e  cultura, número de ações cadastradas, número de pessoas atingidas  ou beneficiadas, número de 

bolsas de extensão pa ra alunos de graduação e período de vigência, quantidade de material gráfico para divulgação das  

atividades desenvolvidas e, também, na participação em eventos culturais. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  da UFG (PROEC)  tem como política  cultura l fortalecer, valoriza r e difundir as diversas  

manifestações culturais existentes na sociedade, além de fomenta r novas demandas e espaços de cultura e inovação. A 

cultura deve representar uma alavanca de desenvolvimento individual e social. Como geradora e difusora desta “cultura  

viva” , a universidade vem consolidando uma política cultural democrática e significativa que visa maior pa rticipação da  

comunidade acadêmica e  sociedade em geral.  

 

A criação da Coordenação de Cultura na PROEC permitiu a manutenção e o fortalecimento dos projetos culturais já  

existentes  e a criação de novos espaços e  organismos artístico-culturais. A UFG promoveu diversas ações  culturais, 

combinando suas potencialidades a partir da articulação extensão, ensino e pesquisa às demandas da sociedade.  

 

Em 2009, o Projeto Música no Câmpus foi iniciado, visando levar à comunidade acadêmica, bem como à comunidade em 

geral, shows e concertos que espelhem a riqueza e a diversidade cultural brasileira a preços acessíveis. Os três primeiros  

shows da temporada 2009 foram Hamilton de Holanda Quinteto (22 de setembro), com aproximadamente 1.100 (mil e  

cem) expectadores; Mônica Salmaso e  Pau Brasil (10 de novembro), com aproximadamente 2.000 (dois mil) expectadores  

e Lenine (14 de dezembro) em comemoração aos 49 anos da Universidade Federal de Goiás, com aproximadamente 

6.000 (seis mil) expectadores. Os espetáculos aconteceram no Centro de Cultura e Eventos  da UFG Prof. Ricardo Freua  

Bufáiçal, Câmpus Samambaia.  

 

A Universidade participou como co-realizadora, junto à Prefeitura, do Goiânia em Cena (Festival Internacional de Teatro 

para 10.000 pessoas) e do Festcine (Festival do Cinema Brasileiro de Goiânia para 8.000 pessoas). Foi parceira do FICA 

(Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental para 15.000 pessoas) e do Perro Loco (Festival Latino-Americano de 

Cinema Universitário para 8.000 pessoas). A programação cultura l do CONPEEX 2009, VI Congresso de Pesquisa, Ensino e 
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Extensão da UFG também atingiu o público de 6.000 inscritos no evento, com apresentações de mús ica, dança, circo e  

outras. O sexto evento cultural de  grande porte fez parte  do projeto Música no Campus com o show do Lenine para 6.000 

pessoas. 

 

O Cine UFG, com capacidade para 154 pessoas, conta com Projetor Cineneccanica de 35 mm e realiza sessões diárias de  

segunda a sexta-fe ira. Em 2009 apresentou 292 sessões, o que representa  um aumento de 132%. Foram apresentados 55 

diferentes filmes, tendo superado em muito os 9 filmes de 2008. A página  do Cine UFG foi aperfe içoada  e a divulgação se  

intensif icou a través de outdoor, panfletos e cartazes. Ocorreu signif icativo aumento no número de espectadores, 

totalizando 825, bem superior aos 190 espectadores de 2008. 

 

A PROEC edita a Revista da UFG, publicação de divulgação científica e cultural de periodicidade semestral. Cada número 

da revista traz um dossiê temático com autores convidados a oferecer análises do tema em diferentes abordagens. A 

revista publica  ainda a rtigos  sobre diversos assuntos, nas sessões  tradução, memória, resenha e entrevista. A revista teve 

tiragem de 4.000 exemplares  em 2009, com distribuição interna e também no ambiente acadêmico nacional. 

 

Ainda na á rea cultural, ações integ radas entre cultura, educação e  inclusão social vinculadas ao Programa Cultura  Viva do 

Ministério da Cultura, Governo Federal se realizaram no Pontão de Cultura República do Cerrado, realizado em parceria  

com a UFG. 

 

A PROEC consolidou a implantaçã o do Sistema de Informação de Extensão e Cultura – SIEC em 2009 e tem utilizado 

indicadores para avaliação que são fornecidos pelo sistema. No seu terce iro ano de funcionamento, o sistema contribuiu 

para o cadastro das ações de extensão e cultura e na organização dos da dos para  a gestão. 

 

Desde março de 2007 os coordenadores de ações de extensão e cultura cadastram “on line” as propostas através do SIEC. 

O sistema oferece aos extensionistas ferramentas para gerenciamento, como controle de pessoas beneficiadas, 

inscrições, envio de resumos no caso de eventos, emissão de certifica dos e construção de página na internet. Em 2008, 

dezesseis eventos realizados na UFG se  utilizaram do SIEC para  a construção de página na internet.  Em 2009 este  número 

aumentou para 21 eventos. Entre eles, o CONPEEX, que contou com cerca de 6.500 inscrições e cerca de 1.200 resumos  

publicados nos anais. A confecção dos anais do evento, as inscrições, o envio de trabalhos  e a emissão de certif icados  

foram feitos com o auxílio do SIEC, que hoje tem um desempenho bastante satisfatório em suas funções. 

 

Dos recursos destinados à extensão em 2009, grande pa rte foi utilizada no auxílio financeiro a estudantes na forma de 

bolsas PROBEC e na concepção e des ign para confecção de materia l gráfico. Para a divulgação das ações de extensão e  

cultura, a confecção de cartazes, folders, flyers, adesivos para CDs e certificados perfizeram um total de 462 tipos de 

materiais criados na PROEC e impressos na gráfica da Universidade. Este número, quando comparado ao correspondente 

em 2008, que contou com 262 tipos de materia is, mostra que o serviço foi mais requis itado e tem cumprido com seu 

objetivo de divulgação, incentivando o registro das atividades de extensão e cultura na UFG. Além disso, foi 

confeccionado o manua l de uso da ma rca da UFG, como parte da campanha promocional para  difusão da marca. 
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A Universidade participou de editais, tendo sido contemplada com recursos do PROEXT, FNDE (MEC) e outros. Foram 

estabelecidas parcerias com outras instituições governamentais e não governamentais. Em 2009 foram contemplados  um 

programa e oito projetos no PROEXT, para execução em 2010. O Projeto Rondon contemplou dois projetos apresentados  

por docentes vinculados ao Campus Catalão. 

 

O número de ações contempladas com bolsas para alunos de graduação perma neceu o mesmo de 2008, totalizando 90 

bolsistas. Entretanto, o período de duração das bolsas do Programa de Bolsas de Extensão e  Cultura (PROBEC) foi 

ampliado de seis meses em 2008 para oito meses em 2009. Criou-se o Prog rama de Voluntários de Extensão e Cultura  

(PROVEC), que contemplou 221 alunos  de graduação. 

 

Além do PROBEC, a extensão e cultura da UFG apoiou em 2009 ações da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) com a 

concessão de 31 bolsas para a orquestra, o coral e a Banda Pequi. Um investimento na forma de bolsas também foi 

realizado em projetos de saneamento básico pa ra o combate à Dengue, oferecendo cinco bolsas para alunos de 

graduação. 

 

Os resultados em termos de número de docentes e alunos envolvidos em ações de extensão estão sendo acompanhados  

desde 2007. Como se observa ocorreu um crescimento acentuado destes números, assim como os de outros indicadores  

que avaliam extensão no âmbito da Univers idade. Houve superação das metas com relação à participação dos docentes  

em atividades de extensão e cultura. Em 2009, 45% dos docentes coordenaram ações, superando os 31% de 2008. Além 

disto, observou-se que o número de pa rticipações de docentes passou de 2.342 para 3.868. A participação é computada  

toda vez que o docente coordena uma ação ou participa de equipe(s) executora(s). Sendo assim, este número superou o 

número de docentes da instituição, indicando uma pa rticipação média que se equipara a uma situação onde  todos os  

docentes estariam participando de duas ações  de extensão.  

 

O percentual de alunos em atividades de extensão passou de 25,7% em 2008 para 30% em 2009, superando a meta 

estabelecida que era de 15%. A meta estabelecida pa ra 2009 foi inferior à alcançada em 2008 por se cons idera r o 

aumento no número de alunos matriculados com a implantação do REUNI. Entreta nto, este indica dor confirmou a maior 

participação dos alunos, mas de forma ainda insuficiente por considerarmos que todos os  estudantes deveriam participar 

de atividades de extensão para a sua completa formação. 

 

Outra meta superada foi o número de ações cadastradas, que passou de 588 em 2008 para 923 em 2009. O incentivo às 

Unidades Acadêmicas como instância de aprovação das ações de extensão e cultura, o aperfeiçoamento do SIEC com a  

viabilização da criação de página na internet e gerenciamento das ações e a confecção de material gráfico pa ra as ações 

cadastradas certamente muito contribuem para este  acréscimo. 

 

A Universidade participou do IV Congresso Brasileiro de Extensão e Cultura  em Dourados, MS, de 27 a  30 de abril de  2009 

apresentando 44 trabalhos produzidos pelas ações de extensão cadastradas. Na VII Mostra de Extensão e Cultura  

realizada durante o CONPEEX em 29 de outubro de 2009, foram apresentados 144 trabalhos e os resumos foram 

publicados nos Anais do VI Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG. 
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A UFG def ine os seguintes indicadores  para  acompanha r a evolução de suas  atividades de extensão e cultura: Número de 

ações de extensão cadastradas no SIEC; Percentual de professores que coordenam atividades de extensão; Número de 

pessoas atingidas/ beneficiadas; Número de participações de alunos em ações de extensão; Percentual de alunos em 

atividades de extensão; Número de participações de docentes em ações de extensão; Número de participações de TAs  

em ações de extensão; Número de eventos culturais de  abrangência nacional ou internacional com público superior a  

6.000 pessoas; Número de espectadores no Cine UFG; e Número de sessões dos filmes apresentados no Cine UFG. Os 

quadros  001 a 010 que seguem mostram, pa ra cada um dos indicadores, as metas a serem atingidas em 2009, as 

estratégias utilizadas para se atingir as metas e os valores alcançados em 2009. 

 

Quadro 001 -  Número de ações de extensão e cultura cadastradas no SIEC 

Metas para 
2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

600 

 Aperfeiçoamento do SIEC – Sistema de Informação de Extensão e Cultura. 
 Divulgação de editais de  Extensão e Cultura. 
 Confecção de material g ráfico para ações  cadastradas. 
 Desenvolvimento do Módulo II do SIEC que viabiliza criação de página e 

gerenciamento das ações de extensão e cultura. 
 Incentivo às Unida des como instância  de aprovação das ações de extensão no 

conselho diretor. 

923 

 

Quadro 002 -  Percentual de professores que coordenam ativ idades de extensão e cultura 

Metas para 

2009 
Estratégias Utilizadas 

Metas 

alcançadas  em 
2009 

28% 

 Aperfeiçoamento do SIEC Sistema de Informação de Extensão e Cultura 

 Divulgação de editais de   Extensão e Cultura 
 Confecção de material g ráfico para ações  cadastradas 
 Incentivo às Unida des como instância  de aprovação das ações de extensão no 

conselho diretor.  

45% 

 

Quadro 003 -  Número de pessoas atingidas/beneficiadas 

Metas para 
2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

273.000 

 Fomento aos meios de divulgação das atividades de extensão, como materiais 
gráficos, folders, cartazes, etc. 

 Aplicação de metodologias  de avaliação da eficácia das ações, segundo os  
resultados obtidos. 

 Aperfeiçoamento do catálogo atualizado de ações de extensão e cultura na página  
da PROEC. 

 Divulgação de editais de  Extensão e Cultura. 

326.000 
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 Quadro 004 - Número de participações de alunos em ações de extensão e cultura 

Metas para 
2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

4.000 
 Aumento o período de vigência das bolsas de extensão (PROBEC). 
 Implantação do Programa de Voluntários em Extensão e  Cultura (PROVEC) 

5.398 

 

 Quadro 005 - Percentual de a lunos em ativ idades  de extensão e cultura 

Metas para 
2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 

2009 

15% 
 Aumento do período de vigência das bolsas de extensão (PROBEC). 
 Implantação do Programa de Voluntários em Extensão e  Cultura (PROVEC) 

30% 

 

 Quadro 006 - Número de participações de docentes em ações de extensão e cultura 

Metas para 
2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

1.749 

 Aperfeiçoamento do SIEC Sistema de Informação de Extensão e Cultura 
 Divulgação de editais de   Extensão e Cultura 
 Confecção de material g ráfico para ações  cadastradas 
 Incentivo às Unida des como instância  de aprovação das ações de extensão no 

conselho diretor. 

3.868* 

*Observe-se que o número de participações de docentes é alto pois a participação é computada toda vez que o docente  
coordena uma ação ou participa de equipe(s) executora(s). Sendo assim, este número supera o número de docentes da  
instituição. O índice de participação médio se equipara  a uma  situação onde  todos os docentes  estariam participando de 

duas ações de extensão.  
 

Quadro 007 -  Número de participações de TAs em ações de extensão e cultura 

Metas 
para 2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

580 
 Garantia da participação de Técnico-Adminis trativos nas comissões de avaliação do 

PROBEC e de outros  editais 
1.039 

 

 Quadro 008 - Número de eventos culturais de abrangência nacional ou internacional com público superior a 6.000 
pessoas 

Metas 
para 2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

6 
 Apoio a eventos culturais reconhecidos nacional e internacionalmente na forma de 

co-realização e parcerias 
 Criação da Coordenação de Extensão e  Cultura na PROEC 

6 

 

Quadro 009 -  Número de espectadores no Cine UFG 

Metas 

para 2009 
Estratégias Utilizadas 

Metas 

alcançadas  em 
2009 

500 
 Aperfeiçoamento da  página do Cine UFG na internet 
 Divulgação da programação por meio de outdoors, banners, folders e ca rtazes 

825 
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 Quadro 010 - Número de sessões dos filmes apresentados no Cine UFG 

Metas 
para 2009 

Estratégias Utilizadas 
Metas 

alcançadas  em 
2009 

130 
 Aperfeiçoamento da  página do Cine UFG na internet 
 Divulgação da programação por meio de outdoors, banners, folders e ca rtazes 

110 

 
Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de auxílio f inanceiro a estudantes, aquisição de materia l de  

consumo e pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica. O pagamento de auxílio 

financeiro a estudantes atingiu o tota l de R$ 332.197,00, a aquisição de material de consumo totalizou R$ 31.908,93, o 

pagamento de outros  serviços  de terce iros  – pessoa  física  e pessoa  jurídica totaliza ram R$ 28.103,29 e R$ 28.984,88, 

respectivamente. 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 4004 -  Serviços à Comunidade por meio da  Extensão Universitária 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002212 1073 112 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 332.197,00 

1 002212 1073 112 339030 Material de Consumo 31.908,93 

1 002212 1073 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

12.156,17 

1 002212 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

28.103,29 

1 002212 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

28.984,88 

1 002212 1073 112 339093 Indenizações e Restituições 365,52 

1 002212 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-
Orçamentárias 

5.981,81 

TOTAL 439.697,60 

 

As metas previstas e resultados no exercício ( física e  financeira) desta ação estão especificadas na tabela abaixo. Pela  

imprecisão na def inição dessa meta, houve dificulda de de identifica r o que se ja público atingido pelas ações da extensão, 

o que se deve também ao não conhecimento prévio de todas ações que serã o desenvolvidas ao longo do a no.  

 
Metas e resultados no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 440.000,00 439.697,60 100 % 

Física 200.000 265.316 133% 
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2.3.4.1.2 - Ação 1073.4009 – Funcionamento de Cursos de Graduação. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Garantir o funcionamento dos cursos  de g raduação das Instituições  

Federais de Ensino Superior - IFES, formar profissionais de alta 

qualificaçã o para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes 

de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com 

transferência de  conhecimento pa utada em regras curricula res. 

Descrição 

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutençã o e o 

funcionamento dos cursos de graduação nas Instituições Federais de  

Ensino Superior, incluindo participação em órgãos colegiados que 

congreguem o conjunto das instituições federais de ensino superior, 

manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços  

públicos e de pessoal ativo, bem como a manutenção de infra-

estrutura f ísica por meio de obras de pequeno vulto que envolvam 

ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de 

materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados 

os limites da legis lação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
Apesar de se chamar “Funcionamento de Cursos de Graduação”, esta ação abriga um conjunto de atividades que se 

relacionam às funções de ensino, tanto de graduaçã o quanto de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade, 

por financiar as mais diversas atividades: pagamento de salários de professores e técnicos-administrativos em atividade 

(R$ 205.604.614,50);  pagamento de contratações por tempo determinado (professores substitutos) (R$ 7.769.531,33); 

sentenças judiciais (R$ 2.574.951,91); diárias (R$ 835.563,60); auxílio financeiro a estudantes  (R$ 1.239.301,83); material 

de consumo (R$ 3.997.428,18); passagens e despesas com locomoção (R$ 1.345.377,39); outros serviços de terceiros –  

pessoa física  (R$ 4.340.711,37); outros serviços de  terceiros –  pessoa jurídica (R$ 13.235.553,43); obras  e instalações  (R$ 

2.253.502,29), equipamento e material permanente (R$ 4.993.386,04) etc. Assim, esta ação contém atividades 

relacionadas às diversas Pró-Reitorias da UFG. Detalham-se nesta ação as atividades re laciona das às seguintes pró-

reitorias: Graduação, Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos  e Assuntos da  Comunidade Universitária. As 

atividades da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, são relatadas nas ações “Reforma e Modernização de Infra-

Estrutura Física das Instituições Federa is de Ensino Superior”, “Ampliaçã o da Infra-Estrutura Física de Instituições  

Federais de Ensino Superior”, “REUNI – Readequação da Infraestrutura da  Universidade Federal de Goiás (UFG)” e  

“Reestruturação e Expansão das Univers idades Federa is – REUNI”. As atividades  rela tivas à Pró-Reitoria de Pesquisa e  

Pós-Graduação são apresentadas no Programa “Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica”. 

É bom lembra r que as atividades relativas à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura foram apresentadas, anteriormente, na 

ação  “Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária”. 
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Ações relativas à graduação. 

 

Com relação especif icamente à área da graduação a UFG desenvolveu, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Graduaçã o,  

as seguintes políticas: Política de expansão da UFG; Política de formação docente; Política de formação discente; Política  

de integração/apoio de alunos; Política de avaliação institucional; Política de acesso, inclusão e permanência; Política de  

estágio; Política  de acompanhamento acadêmico; Política de pa rticipação/apoio às Unidades e Política  de licenciatura. Os 

quadros 011 a 020 que seguem mostram, para cada uma das políticas, as metas estabelecidas para 2009, as estratégias  

utilizadas para se atingir as metas e o resultado a lcançado em 2009. 

 

Quadro 011 -  Política de expansão da  UFG 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Consolidar a expansão da  

Graduação nos Câmpus do 
Interior. 

Subsidiar os campus na  

elaboração dos Projetos  
Pedagógicos de Cursos (PPCs)  
dos cursos criados. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Acompanhar a reestruturação 

do espaço físico alocados para  
o ensino de graduação. 
 
 

Foram realizadas duas visitas técnicas aos Câmpus  

do Interior para discutir o ensino de graduação e  
orientar a ela boração dos PPCs. 
 
Foram analisados pela Coordena doria de  
Bacharelado e Específicos da Profissão 3 (três)  

processos referentes à aprovação de PPC do 
câmpus de Catalão (um Curso da expansão; um 
Curso do REUNI; e um Curso já existente) e três  
processos do câmpus de Jataí (Cursos  do REUNI). 

 
Houve participação na Semana de Planejamento do 
Câmpus Goiás e no Câmpus Catalão. 
 
Foram realizadas cinco visitas técnicas aos Câmpus  

do Interior para discussão sobre  a criação de cursos  
e reestruturação do espaço físico alocado pa ra o 
ensino de graduação. 

Implantar novos cursos e  
ampliar vagas na 
graduação em 

conformidade com o 
Programa REUNI. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Acompanhar a implementação 
da proposta aprovada. 
 

 
 
 
 
 

 
Subsidiar as unidades  
acadêmicas para a elaboração 
dos PPCs. 
 

 
 
 
 
 

 
Apoiar o redimens ionamento 
do espaço físico, acervo 

Foram realizadas  10 reuniões com dirigentes,  
coordenadores e comissões responsáveis pela  
implantação de cinco novos cursos para 2010 e  

implementação de 22 novos cursos em 2009. 
 
Foram oferecidas 5.174 vagas no vestibula r (PS  
2009-1) e 567 vagas (no PS 2009-2), resultando um 
incremento de 1.778 novas vagas ofertadas. 

 
Foram realizadas 12 reuniões com diretores,  
coordenadores de curso e comissões encarregadas  
da elaboração de projetos pedagógicos das  
unidades acadêmicas dos Câmpus de Goiânia.  

 
Foram analisados  10 processos  referentes   a PPCs  
de Cursos dos câmpus de Goiânia. Foram também 
analisados oito processos referentes à aprovação 
de PPC’s dos  Cursos dos  câmpus de Goiânia.  

 
Foram realizadas discussões com a PROAD para  
aquisição de computadores, projetores, carte iras  
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bibliográfico e equipamentos  
para o funcionamento dos  
cursos de graduação. 
 

 
 
 
Mediar a composição do 
quadro de docentes e TAs para  

o funcionamentos dos cursos  
de graduação. 

para o funcionamento dos cursos  de graduação. 
 
Foram realizadas cinco reuniões com o CEGEF para  
discussão e redimens ionamento do espaço físico 

destinado ao funcionamento dos cursos  de 
graduação. 
 
Foram realizadas 13 reuniões com a PRODIRH,  
Gabinete da Reitoria com diretores de órgãos e  

unidades acadêmicas para discutir sobre o 
quantitativo de docentes e técnico-administrativos  
destinados  aos cursos de graduação. 
Foram alocadas 485 vagas para docentes, 91 vagas 
para técnico-adminis trativos, contemplando as 

diversas unidades acadêmicas, Câmpus Interior e  
órgãos da UFG. 
 

Ampliar, expandir e  
consolidar a educação a  
distância. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Realizar um encontro para  
apresentação e  discussão 
do Programa de 
Capacitação Continuada –  

PACC. 
 

Consolidar o Centro Integrado 
de Aprendizagem em Rede 
(CIAR). 
 

 
 
Acompanhar as ações do CIAR 
junto aos cursos de graduação 
 

 
Acompanhar e avaliar a 
implantação dos cursos de 
graduação a distância e  
implantação e implementação 

dos Pólos de Apoio Presencial. 
 
 

Foi construído o espaço f ísico próprio para as  
atividades do CIAR, sendo inaugurado em 2009. 
Foram realizadas duas reuniões do Conselho 
Gestor do CIAR e cinco reuniões com a equipe 

gestora do CIAR. 
 
Foram realizadas seis  reuniões com a diretoria e  
coordenadoria do CIAR para discutir a proposta  
pedagógica e administra tiva desse órgão. 

 
Foram realizadas 30 visitas aos pólos da UAB para  
verificar as instalações e acompanhar o 
funcionamento dos cursos.  
 

Foi realizada uma reunião com a equipe do CIAR 
para finalizar os instrumentos de avaliação 
institucional a serem rea lizados nos curso de 
graduação a dis tância.  
 

Foram realizadas 22 visitas aos pólos e 10 reuniões  
em Goiânia com os coordenadores de Pólos de 
Apoio Presencial, com vistas a desenvolver a  
qualificaçã o continuada do quadro envolvido.  

Efetivar o Funcionamento 

dos Cursos de Demanda  
Específica: Licenciatura  
Intercultura l, Pedagogia da  
Terra e Direito Agrário. 
 

Subsidiar o desenvolvimento 

dos Cursos de Demanda  
Específica. 

Foram realizadas cinco reuniões com os  

coordenadores e três visitas  de acompanhamento 
aos Cursos de Demanda  Específica: Licenciatura  
Intercultura l, Pedagogia da Terra e Direito Agrário. 

 

Quadro 012 -  Política de formação docente 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Desenvolver a política de 
formação de professores da 
UFG. 
 

Avaliar os resultados do 
Programa Formação para a  
Docência no Ens ino Superior. 
 
 

 

Foram realizadas 3 (três) reuniões da comissão de 
ensino des ignada por portaria da Pró-Reitora de 
Graduação para discutir sobre o Programa  
Formação para a Docência no Ensino Superior e  
propor encaminhamentos com base nos resultados  

indicados pelos participantes no período 2006-
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Realizar as ações previstas no 
Programa Formação para a  
Docência no Ens ino Superior. 

2009. 
 
Não foi realizado o “Seminário Geral de  Formação 
na Graduação da UFG”. 

 
Foram ofertadas três  turmas do curso de Estágio 
Probatório, sendo duas nos câmpus de  Catalão e  
Jataí e uma em Goiânia, atendendo 120 docentes. 
 

Desenvolver política de 
avaliação dos cursos de 

graduação com base na 
análise dos Projetos 
Pedagógicos de Cursos 
(PPCs). 

Realizar discussões envolvendo 
Unidades e  Cursos pa ra 

avaliação e reflexão sobre os 
PPCs. 
 
 
 

Houve participaçã o na Semana de Planejamento 
dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia  

Mecânica, Engenharia Elétrica, Artes Cênicas, 
Música, Odontologia, Medicina, dentre outros.   
 
Foram realizadas  nove reuniões especificas para  
atendimento da  demanda  das unidades aca dêmicas  

quanto a elaboração e reelaboração de seus  
projetos pedagógicos. 
 

 
 

Quadro 013 -  Política de formação discente 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Aprimorar o 
funcionamento do 
Programa de Bolsa de 
Licencia tura (PROLICEN). 

Aperfeiçoa r a sistemática de 
seleção e o acompanhamento 
dos bolsistas do PROLICEN. 
 

 
 
 
Divulgar o PROLICEN na UFG. 

O edital de 2009 simplificou o processo de seleção, 
em relação à documentação exigida, e ampliou o 
universo de estudantes em condições de concorrer 
às bolsas PROLICEN. O relatório parcial e o relatório 

final também foram simplificados, sem prejuízo de 
conteúdo.  
 
Foi intensificada a divulgação do Programa, antes e 

durante o período de inscrições ao edital 2009, por 
meio de cartazes e correspondência eletrônica, o 
que resultou numa ampliação cons iderável do 
número de projetos inscritos, em relação a 2008. 
 

Consolidar e ampliar o 
Programa de Educação 
Tutorial – PET na UFG. 

Divulgar o Programa PET junto 
às Unidades Acadêmicas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Assessorar as Unidades  

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi 
divulgado durante o período de inscrições ao Edital 
05/2009 MEC/SESu/DIFES por meio de 

correspondência eletrônica aos diretores de 
Unidades e Coordenadores de Cursos. O PET foi 
divulgado em Congressos e  Encontros:  
No VI CONPEEX foram apresentados 18 (dezoito)  

trabalhos  em formato oral contemplando Ensino, 
Pesquisa e Extensão.  Também houve divulgação, 
por meio do Boletim Informativo do PET (BIP), que 
é um informativo semestral publicado pelos grupos  
PET (Programa de Educação Tutorial) dos cursos  

Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Geografia, 
Matemática e Nutrição da UFG e tem por objetivo 
transmitir informações do PET e demais  
informações de interesse a toda a comunidade 
acadêmica. Tal informativo apresenta-se como uma 

atividade de integração entre os g rupos PET da 
UFG.  
 
O Comitê Local de Acompanhamento CLA/PET por 
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interessadas em constituir 
novos grupos  PET. 
 
 

 
 
Selecionar propostas de novos  
grupos a partir de editais  
públicos para a expansão dos  

PETs. 
 
 
 
Otimizar as ações do Comitê  

Local do PET para o 
acompanhamento e avaliação 
dos grupos PETs. 
 

meio da PROGRAD ficou responsável pela 
assessoria e atendimentos às dúvidas dos 
professores proponentes, quanto ao 
preenchimento dos formulários para a constituição 

de novos grupos PET. 
 
Foram encaminhadas à PROGRAD 13 propostas de 
novos grupos.  Essas foram avaliadas, de acordo 
com os critérios do Edita l, pelo Comitê Loca l de 

Acompanhamento CLA/PET/UFG que selecionou 
duas propostas, que foram encaminhadas ao MEC. 
Nesse edital a UFG não foi contemplada. 
 
Foram realizadas 12 reuniões do CLA/PET/UFG no 

ano de 2009 e  um dos pontos de pauta foi a 
ampliação dos grupos PET, o que resultou em um 
dos temas principais  de discussões no INTERPET –  
UFG: encontro realizado anualmente por todos os  
estudantes participantes do Prog rama de Educação 

Tutorial. Este ano aconteceu no dia 14 de 
novembro na Escola  de Agronomia  e Engenha ria de  
Alimentos e contou com a participação de 
aproximadamente 80 pessoas, dentre elas, 
bolsistas dos grupos PET Geografia, Enfermagem, 

Engenharia de Alimentos, Nutrição e Matemática e 
teve como temáticas: “Pensando o PET na UFG” e  
“Criação de novos grupos PETs na UFG”. 
 

Efetivar ações  
institucionais para  
minimizar o problema da  

evasão e reprovação. 

Realizar diagnóstico da evasão 
e da reprovação nos cursos de 
graduação. 

 
 
 
 
Realizar evento sobre  

avaliação da aprendizagem no 
Ensino Superior. 

Foi realizado um diagnóstico com base nos dados  
informados no Sistema Acadêmico de Graduação, 
demonstra ndo que em 2009 houve evasão de 

1.181 alunos e reprovação, em uma ou mais 
disciplinas, de 10.946 dos 17.000 alunos 
matriculados. 
 
Foi realizada no VI CONPEEX uma mesa redonda, 

abordando a temática avaliação da aprendizagem 
no Ensino Superior. 
 

Implantar o programa de 
monitoria como ação da  
PROGRAD. 

Estruturar a atividade de 
monitoria na PROGRAD. 
 
 

 
Reelabora r a regulamentação 
do programa de monitoria. 

Foi enviada correspondência à CPPD, solicitando 
informações sobre o número de bolsas de 
monitoria atualmente ofertadas na UFG e  as 
áreas/disciplinas atendidas. 

 
Iniciou-se o estudo pa ra adequar a legislação 
referente à monitoria, visando sua inserção como 
um programa da PROGRAD. 
 

Ainda não foi possível a alteração da resolução que  
regulamenta o programa de monitoria. 
 

Promover juntamente com 
as demais Pró-Reitorias a 
realização do Congresso de 
Pesquisa, Ensino e  

Extensão da UFG 
(CONPEEX). 
 

Compor a comissão 
organizadora e pa rticipar da  
realização do CONPEEX. 

A PROGRAD compôs a coordenação gera l do VI 
CONPEEX, além da Comissão Científ ica, 
responsabilizando-se por toda a programação 
referente à graduação e pelos programas 

PROLICEN, PIBID, PET e PET-Saúde. 
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Realizar um encontro para  
a discussão da proteção da  
Propriedade Industrial e  
Intelectual 

Realizar um encontro anual 
para discutir a proteção da  
propriedade industrial e  
intelectual nos cursos de 

bacharelado e específ icos da  
profissão 
 

Foi realizado o “II Encontro de Propriedade 
Intelectual e Industrial na Graduação da UFG” em 
conjunto com a PRPPG no dia 24 de novembro de 
2009 no Centro de Cultura e Eventos Professor 

Ricardo Freua Bufáiça l (Campus  II, UFG). 

 

Quadro 014 -  Política de Integração/apoio de alunos 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Consolidar o Programa  
ANDIFES de mobilidade 
estudantil. 

Divulgar o Programa de 
Mobilidade Estudantil (PME) 
na UFG. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Implantar a nova proposta para  

mobilidade de estudantes e  
professores apresentadas pelo 
MEC. 
 

Foram impressos e disponibilizados 6.000 panfletos  
para divulgação do PME nas coordenadorias  de curso 
da UFG. 
 

Foi publicado um artigo no CONPEEX 2009, sobre o 
PME na UFG, apontando o crescimento do Prog rama. 
Foram realizados 264 atendimentos presenciais, por 
e-mail e por telefone aos  estudantes e  
coordenadores de curso. 

 
Foram contemplados pelo PME sete alunos  de  
outras instituições e 22 da UFG. 
  
Essa ação não foi desenvolvida. 

Consolidar o Programa de 
Intercâmbio Acadêmico 
Internacional – PEC-G e  

outros convênios na UFG. 

Implantar a coordenadoria do 
PEC-G na PROGRAD, 
estabelecer rotinas, 

acompanhar a tividades e  
realizar eventos. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Articular as atividades 

realizadas pela Coordenadoria  
de Assuntos Internacionais  
(CAI), Ministério das Relações  
Exteriores e MEC. 
 

 
 

Foram estabelecidas rotinas para acompanhamento 
pedagógico dos alunos pa rticipantes do PEC-G, por 
meio da criaçã o da Coordenadoria do PEC-G na 

PROGRAD em 2009. 
 
Foi realizado o “I Encontro sobre o PEC-G e PEC-PG 
da UFG”, em conjunto com a CAI e a PRPPG, no dia 6 
de outubro de 2009 no Centro de Cultura e Eventos  

Professor Ricardo Freua Bufáiçal. 
 
A “Exposição: ‘Pentágonos Regulares’: Imagens de 
Studentos Fremdas do PEC-G” com fotos de alunos  

do PEC-G e  curadoria local da  Coordenadoria do PEC-
G da UFG não foi realizada porque apenas dois  
estudantes enviaram fotos de autoria comprovada. 
 
A Coordenadoria do PEC-G participou da Comissão 

Técnica do Processo Seletivo do PEC-G 2010, 
realizado no Ministério das Relações Exteriores  
(MRE) em Brasília na semana de 21 a 25 de setembro 
de 2009. 
 

A Coordenadoria do PEC-G acompanhou a gestão de 
bolsas do PEC-G realizada pela CAI. 
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Quadro 015 -  Política de avaliação institucional 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Subsidiar a PRODIRH nas 
ações de Avaliação 
Institucional na UFG. 

Participar das ações  
desenvolvidas pela Comissão 
de Avaliação Institucional 

(CAVI) da UFG. 

Foram realizadas 3 (três) reuniões com membros da  
CAVI para discutir as ações e instrumentos de 
avaliação institucional referentes  aos cursos de 

graduação.  
 

Orientar as unidades  
acadêmicas sobre o Sistema  
Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (SINAES). 

 
Assessorar os cursos de 
graduação nas atividades  
referentes à avaliação de 
cursos pelo INEP. 

 
 
 
 
 

 
Promover oficinas sobre a  
avaliação de cursos. 
 
 

 
 
Acompanhar, analisar e  
divulgar as ações do INEP 
relativas ao ENADE e promover 

discussões sobre o 
desempenho dos cursos  
avaliados no ENADE 2008. 
 

 

Houve participação no “Seminá rio Regional do 
Exame Nacional de Desempenho do Estudante  
(ENADE)” parte integrante dos “Seminá rios  
Regionais ENADE 2009”, realizado em Brasília-DF, no 
dia 18 de ma io de 2009. 

 
Foi realizada  uma reunião com o objetivo de 
repassar as informações sobre o ENADE 2009 
emanadas pelo INEP para o Coordenador 
Institucional da UFG e Coordenadores de Curso. 

 
Foi realizada  a “II Oficina Avaliação dos Cursos e suas  
Repercussões no Ensino de Gradua ção” no dia  3 de  
setembro de 2009, com a pa rticipação de 11 
Diretores das Unidades e 17 Coordenadores de 

Cursos de Graduação. 
 
Os encaminhamentos  do ENADE 2009 foram 
apresentados aos coordenadores de curso em 
reunião da Câmara de Graduação da UFG e os  

documentos disponibilizados pelo INEP no 
“Seminário Regional do Exame Nacional de  
Desempenho do Estudante (ENADE)”, foram 
enviados por mala direta de e-mail’s ao Coordenador 

Institucional da UFG e aos Coordenadores de Curso. 
Esse material foi disponibilizado também no sítio da  
PROGRAD. Foram elabora dos e  impressos panf letos  
e cartazes pa ra divulgação do ENADE 2009 na UFG. 
 

Estabelecer sis temática de 
acompanhamento e apoio às 
Unidades Acadêmicas da UFG 

nos processos de autorização, 
reconhecimento e de 
renovação de reconhecimento 
de cursos. 

Assessorar as Unidades  
Acadêmicas nas diferentes  
etapas do processo de 

autorização, reconhecimento 
e renovação de cursos. 
 
Acompanhar a tramitação 

dos processos no e-MEC. 

Foram realizadas 5 (cinco) reuniões com a  
Procuradoria Jurídica pa ra obter orientações sobre  
processos de autorização, reconhecimento e de 

renovação de reconhecimento de cursos. Foram 
realizadas sete reuniões com coordenadores de 
curso a fim de socializa r orientações sobre  o 
processo de reconhecimento e renovação de cursos.  

As tramitações dos processos  foram acompanhadas  
por um técnico-administrativo/PROGRAD, 
juntamente com o pesquisador institucional. 
 

 

Quadro 016 -  Política de Inclusão e permanência 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Promover discussões sobre o 
Processo Seletivo da UFG. 
 
 

 
 

Instituir espaços  de discussão 
sobre o processo seletivo da  
UFG. 
 

Ampliar o número de vagas 
para o Curso Corrigindo 

Foi realizado um Seminário para discussão a respeito 
do Processo Seletivo da  UFG e  sobre a nova proposta  
do ENEM. 
 

Foram oferecidas 240 vagas para o curso corrigindo 
Redação na UFG. 
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Implementar  o Programa de 
Inclusão Social da UFG 

(UFGINCLUI). 
 
 

Redações na UFG. 
 
Apoiar projetos  de pesquisa  
que tratem da avaliação e 

acompanhamento do 
UFGInclui. 

 
 
Foram disponibilizados  dados relativos ao programa  
UFGInclui para unidades acadêmicas da UFG, com 

vistas a discussão, análise e acompanhamento do 
desempenho dos estudantes  e que ing ressaram por 
meio desse programa. 
 
Foi elaborado pela Faculdade de Educaçã o um 

projeto de pesquisa envolvendo o Prog rama de 
Inclusão Social da UFG (UFGINCLUI). 
 

Fortalecer vínculos entre  a  
UFG e a Rede de Ensino 
Médio do Estado de Goiás. 

Promover ações de interação 
com a Rede de Ensino Médio 
do Estado de Goiás. 
 

Ampliar a  divulgação dos  
dados referentes ao processo 
seletivo. 
 
 

Valorizar o processo seletivo da 
UFG como agente indutor de  
mudanças no ensino médio. 

Foi realizado o I Espaço das Profissões da UFG –  
evento que atraiu aproximadamente 20.000 
estudantes de Ensino Médio do Estado de Goiás. 
 

A divulgação dos dados re lativos ao Processo 
Seletivo da UFG, foi realizada por meio do site do 
vestibular e dos jornais de grande circulação, em 
Goiás. 
 

O Projeto UFG vai à escola realizou a divulgação das  
principais informações a  respeito do Processo 
Seletivo da UFG, contemplando 28 escolas e 2.932 
alunos. 
 

Houve participação na discussão sobre a  
reformulação curricular do Ensino Médio. 
 

Sistematizar uma política de 
permanência de estudantes  
contemplando suas  
diversidades. 

 

Criar um núcleo de 
acessibilidade que viabilize e 
acompanhe o acesso e  a 
permanência de estudantes. 

 
 
 
Criar uma comissão pa ra 
acompanhamento dos  

estudantes bolsistas assistidos  
pelos diversos prog ramas de 
assistência estudantil. 
 
Apoiar a criação do curso de 

graduação de Língua  Brasileira 
de Sinais. 
 
 
 

Ampliar a oferta da disciplina  
LIBRAS para os cursos de 
graduação. 

Foi criado o Núcleo de acessibilidade na UFG. Foram 
adquiridos com recursos do Edita l INCLUIR\2008,  
computadores, tela de projeção, máquina  
fotográfica, telefone pa ra surdos, com o objetivo de 

favorecer o tra balho acadêmico de professores e  
estudantes com def iciência. 
 
Essa atividade não foi rea lizada. 
 

 
 
 
 
Foi analisado o PPC do curso de graduação de Língua  

Brasileira de Sinais. Foram contratados professores  
da área para atuação nesse curso. Houve 
colaboração na realização de eventos contemplando 
a temática.  
 

Foram inseridas nos PPCs dos cursos de licenciatura  
e bacharelado a disciplina LIBRAS, conforme Decreto 
nº. 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 
 

 

Quadro 017 -  Política de Estág io 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Consolidar a política de  

estágios para os  cursos de 

Estabelecer trocas de 

experiências com outras IES 

Houve participação no Seminário sobre estágio 

promovido pelo XXII FORGrad Nacional em Goiânia, 
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licenciatura, de  bachare lado e  
específico da profissão 
oferecidos pela UFG. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

para o aperfeiçoamento dos  
estágios na UFG. 
 
 

Firmar novos convênios e  
divulgar os existentes. 
 
 
Ampliar campos de estágios e  

manter contatos com 
empresas e redes de ens ino. 
 
 
 

 
 
Promover a aproximação da  
UFG com os campos de 
estágios existentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Acompanhar e apoiar 
sistematicamente a realização 
dos estágios. 

 
 
 
 
 

 
 
Assessorar aos coordenadores  
de estágio na realização das  
atividades inerentes às suas 

funções. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

com troca de experiências com universidades  
brasileiras, públicas e pa rticulares.  
 
 

Foram firmados 560 convênios com empresas e  
órgãos governamentais e 19 agentes de integração 
para ampliar os campos de estágios. 
 
Foi realizada a divulgação dos Programas Trainee 

na página da PROGRAD e por meio de malas  
diretas com ca rtazes e folder informando o número 
de vagas de estágios e Trainee. A atualização 
continua de informações no site da UFG, foi 
possível devido a contrata ção de estagiário para  

compor a equipe da PROGRAD. 
 
Foram realizadas 10 visitas a empresas e a agentes 
de integração com o objetivo de aproximar os  
coordenadores de estágios dos diversos cursos  de 

graduação de Goiânia dos campos de estágio e dos  
agentes mediadores. 
 
Foram realizadas  três  reuniões  com a equipe de RH 
da SMS , juntamente com os  seis coordenadores de 

estágios da área da saúde. 
 
Foram realizadas três reuniões  com a equipe da  
SES (gabinete), para recuperar e amplia r campos de 

estágio. 
 
Foram realizadas três visitas ao Câmpus de 
Firminópolis pa ra acompanhamento dos estágios  
da área da saúde. 

Em Firminópolis foram ina uguradas três salas  
pedagógicas, quatro dormitórios, um mini-
auditório e manutenção do refe itório. 
Houve participação na organização de duas visitas  
de consultores  do Ministério da Saúde na  

avaliação dos projetos Pró - Saúde 1 e 2. 
 
Foi realizada assessoria para a elaboração de dois 
projetos Pet-Saúde (Edital-2009) com 6 cursos da  
área da saúde para a parceria da UFG com a SMS 

de Goiânia e São Luiz de Montes Belos. 
 
Foram realizadas quatro reuniões com os  
coordenadores dos cursos de EAD e a coordenação 
do CIAR para adequar a política de estágios da UFG 

à esta modalida de de ens ino. 
 
Foi realizada diagnose de campos de estágios dos 
cursos de licenciatura. Foram identificados, em 
2009-1, no Câmpus de Goiânia, 114 escolas; no 

Câmpus de Catalão, 29 escolas e no Câmpus de 
Jataí,  34 escolas. Foram identif icados, em 2009-2,  
no Câmpus de Goiânia, 128 escolas; no Câmpus de 
Catalão, 31 escolas e no Câmpus de Jataí, 32 

escolas. 
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Criar mecanismos de 
acompanhamento de 
estágios desenvolvidos na 

UFG. 
 
 
 
 

 

 
Organizar fóruns de discussão 
para encaminhamentos e 
decisões sobre a prática de 

estágio na UFG. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sistematizar dados sobre as  
atividades de estágio na e da 
UFG. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Os coordenadores de estágios participa ram de três  
reuniões nas quais receberam orientações para  
adequação das propostas pedagógicas à nova Lei 

de estágios. 
 
Foram nomeados 40 coordenadores dos novos  
cursos de graduação dos três câmpus da UFG. 
 

Foi realizada uma reunião com os  40 
coordenadores de curso e coordenadores  de 
estágio dos Câmpus Goiânia, Jataí, Catalão e Goiás   
na qual foram repassadas orientações para a  
inclusão da Política de estágio no PPC. 

 
Foram criadas duas coordenações gerais de estágio 
no Câmpus de Catalão e Jataí, para ampliar e  
facilita r o acompanhamento dos estágios. 
 

Foi realizado o acompanhamento e supervisão da  
elaboração de cinco cadernos  de  Regulamentos  de 
Estágios de cursos na  modalidade EAD. 
 
Foram realizadas 9 reuniões  com a Coordenação de 

Recursos Humanos e a direção do Hospital das  
Clinicas /UFG para organização de estágios 
obrigatórios  e não obrigatórios. 
Foi adquirida uma apólice de seguros com a  

inclusão de até 5.000 vidas ano. 
 
Foram inclusos 7.075 alunos de graduação e pós-
graduação em estágios curriculares obrigatórios e  
não obrigatórios na apólice de seguro CENTAURO  

n.098201000576. 
 
Uma parceria entre PROGRAD, PROAD, DP e AGU 
resultou no levantamento de realidade,  
necessidades e adequações dos estágios  

curriculares não obrigatórios na UFG, atendendo a  
Normativa n. 07 de 2008 do Ministério do 
Planejamento 
 
Houve participa ção da coordenação de estágio e  de 

três coordenadores no Fórum do Pet-saúde –  
Brasília. 
 
Houve participação da coordenação de estágio e  
professores do curso de medicina, nutrição e  

servidores da SMS/Goiânia no COBEM em Curitiba  
- PR. 
 
Houve participação no pla nejamento e execução 
de coordenadores e professores de estágios dos  

cursos de licencia tura no III EDIPE em Anápolis. 
 
Houve participação de coordenadores de curso e  
de estágio na “Oficina de Avaliação dos Cursos e  

suas Repercussões no Ens ino de Graduação”, com 
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Implementar uma estrutura  
administrativa e um programa 
computacional para o 

funcionamento das rotinas  
dos estágios na UFG. 
 
Alocar e distribuir vagas de 
estágios para as unidades  

acadêmicas e órgãos da UFG 
por meio do programa  
computacional. 
 

o objetivo de promover a discussão e análise do 
processo de avaliação dos cursos de graduação da  
UFG e orienta r os diretores e coordenadores sobre  
os procedimentos de avaliação de cursos pelo 

SINAES, ressaltando-se os  estágios. 
 
Não foi realizado o Seminário Geral de Formação 
na Graduaçã o da UFG, onde teríamos  reflexões  
sobre estágio na programação. 

 
Foi alocada uma servidora do quadro efetivo para  
atender as rotinas da coordenação de estágio. 
 
Foi destacado um servidor e uma estagiária para  

manter as rotinas dos estágios. 
 
Foram realizadas cinco reuniões com técnicos e  
direção do CERCOMP para elaboraçã o do Projeto 
do Sistema Gerenciador de Estágio, mas o  mesmo 

não foi concluído e entregue para teste. 
 
 
Não realizado pela inexis tência do Sistema  
gerenciador de estágio que está sendo elaborado 

pelo CERCOMP. 
 

 

Quadro 018 -  Política de Acompanhamento acadêmico 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Reconfigurar o Sistema  

Acadêmico de Graduação 
(SAG). 

Implementar um sis tema 

eficiente  de matrícula e  
registros  acadêmicos. 
 
Criar mecanismos de geração 
de relatórios a partir de 

informações registradas no 
SAG. 
 
Gerenciar a atualização de 

Projetos Pedagógicos de Curso 
(PPCs) no SAG. 

Meta postergada em função da aprovação do novo 

RCGC. 
 
 
Meta postergada em função da aprovação do novo 
RCGC. 

 
 
 
Foi implementado o Módulo PPC, disponível no site  

da PROGRAD. 
 
Foi estabelecida uma rotina pa ra controle da  
gerência dos PPCs  no SAG. 
 

Garantir o cumprimento da 
resolução que trata das 
orientações pa ra colação de 

grau. 

Rever a resolução que trata da 
colação de grau. 
 

Orientar as comissões de 
formatura juntamente com a 
Assessoria de Relações Públicas 
sobre os procedimentos pa ra 

colação de grau. 
 

Foi revisada a resolução que trata da colação de 
grau. 
 

Foram realizadas quatro reuniões com as comissões  
de formatura juntamente com a Assessoria de  
Relações Públicas sobre os procedimentos para  
colação de grau. 
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Quadro 019 -  Política de participação/apoio às  Unidades e Câmpus do Interior 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Intensificar a participação 
das unidades  e Câmpus do 
Interior na discussão de 

políticas de expansão da  
graduação na UFG. 

Fortalecer a integração com 
os Câmpus do Interior. 

 

 
Aprimorar a sistemática de 
comunicação com as 
Unidades Acadêmicas, 
considerando suas demandas. 

 
 
 
 

Mediar as re lações das  
Unidades Aca dêmicas com os  
órgãos suplementares  para  
viabilizar as demandas  
referentes às atividades da 

graduação.  
 

Foram realizadas seis  visitas aos câmpus do interior 
para discutir e divulgar as políticas de expansão de 
graduação. 

 
Os Câmpus da UFG, capital e interior, foram 
convidados e pa rticiparam de ações desenvolvidas  
pela PROGRAD, como  a  elaboração de projetos  
atendendo aos edita is PIBID e Prodocência, a 

seleção do PROLICEN e também participa ram  do I 
Fórum dos Núcleos e Laboratórios de Ensino da  
UFG e do CONPEEX. 
 

Foram realizados contatos  e articulações com os  
órgãos suplementares para o atendimento de 
demandas das unidades acadêmicas.   

Implementar políticas para a  

melhoria do funcionamento 
dos cursos de g raduação no 
período noturno. 

Acompanhar e avaliar as  

atividades acadêmicas dos  
cursos no período noturno, 
por meio de visitas, reuniões  
e atendimentos. 
 

 
 
 
 

Redimensionar o espaço 
físico, propiciar o suporte  
administrativo e disponibiliza  
equipamentos para  
aperfeiçoa r o funcionamento 

dos cursos de graduação no 
período noturno. 
 

Foram realizadas três visitas as unidades  

acadêmicas no período noturno. 
 
Houve investimento na continuidade do 
funcionamento do DAA no período noturno. 
Foram realizadas reuniões e  atendimentos a  

diretores e  coordenadores de curso com vistas ao 
acompanhamento e avaliação das atividades  
acadêmicas realizadas no período noturno. 
 

Houve investimento na disponibilização de 
equipamentos e pessoal, para que o Centro de 
Aulas atenda parte das demandas dos cursos  
realizados no período noturno. 

Fornecer apoio acadêmico e  
administrativo às Unidades  
na implantação e  
gerenciamento de seus  

cursos. 
 

Discutir as demandas dos  
cursos de g raduação e  
estabelecer prioridades. 
 

 
Promover deba tes sobre  
questões pedagógicas na  
Câmara de Graduação. 
 

 
Elaborar programa de 
reestruturação dos  
laboratórios de ensino de 
graduação e implementar 

projetos. 
 
 
 

Foram realizadas 10 reuniões com diretores e  
coordenadores de curso para discutir as demandas 
dos cursos de graduação e propor 
encaminhamentos. 

 
Foram realizados vários debates sobre currículo de 
curso, avaliação institucional e  da aprendizagem, 
planejamento educacional, metodologias de  
ensino, durante a discussão do novo RGCG. 

 
Foi realizado o I Fórum dos Núcleos e Laboratórios  
de Ensino da UFG, para difusão das experiências  
existentes. Em decorrência da aprovação do 
Projeto PRODOCÊNCIA/2009 pela CAPES foi 

lançado, nesse Fórum, o Edital Interno 
PROGRAD/PRODOCÊNCIA, para financiar propostas  
de criação ou expansão de núcleos ou laboratórios  
de ensino na UFG. 
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Disponibilizar os  PPCs  dos  
cursos da UFG em formato 
impresso e  eletrônico. 

 
 
 
 
 

 
Foi implantado, no SAG, o sistema e letrônico “PPC” 
com a finalidade de disponibilizar os Projetos  
Pedagógicos dos cursos de graduação da UFG na  

página da PROGRAD. 
 
Foi realizada a “II Oficina Projetos Pedagógicos de  
Cursos  na UFG” no dia 25 de junho de 2009 para  
Coordenadores de Cursos de Graduação. 

 
Foram elaboradas as artes f inais para a capa e  
contracapa dos PPCs, que serão disponibilizados  no 
formato impresso. 
 

Foram impressas 1.000 capas e contracapas as 
encadernações dos PPCs aprovados na UFG.  
 

 

Quadro 020 -   Política  de Licenciatura 

Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Meta alcançada em 2009 

Valorizar a  formação de 
professores para a educação 
básica. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Promover discussões sobre a  
formação de professores e  
valorização profissional por 
meio do Fórum Permanente 

de Graduação. 
 
 
 

 
Dinamizar as ações do Comitê  
do Programa de Bolsas de  
Licencia tura (PROLICEN). 
 

 
Analisar e avaliar os trabalhos  
realizados no PROLICEN. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Criar nova comissão para  
elaborar projeto para o 
segundo edital do Programa  

Institucional de Bolsas de  
Iniciação à Docência (PIBID). 
 
 
 

Acompanhar o andamento 
das atividades do PIBID. 
 

Além do I Fórum de Núcleos e Labora tórios de  
Ensino da UFG, em que houve a troca de 
experiências entre os cursos, também foram 
realizadas três mesas redondas com essa temática  

no VI CONPEEX: Novas  modalidades de  ensino-

aprendizagem na UFG, Inclusão: social, étnico-

racial e digital e Formação de professores e  

avaliação da aprendizagem. 

 
Houve três reuniões  do Comitê  do Prog rama de 
Bolsas de Licenciatura para discutir e reformular  o 
edital  PROLICEN – 2009 pa ra seleção de projetos e  
bolsistas. 

  
Foram analisados 109 projetos PROLICEN, dos  
quais foram aprovados 60. 
 
Foram apresentados 88 trabalhos PROLICEN, no VI 

CONPEEX, sendo 44 comunicações orais e 44 
trabalhos  no formato pôster. 
 
Não houve reunião do Comitê  Assessor do 
PROLICEN para avaliar os relatórios das pesquisas  

realizadas. 
 
Foi criado novo grupo de trabalho para análise do 
segundo edital PIBID e e laboração de proposta da  
UFG. Ficou definida a participação dos cursos de 

Filosofia, Letras, Artes Visua is, Música e Educação 
Física, de Goiânia; Matemática, de Jataí; e 
Pedagogia e Educação Física, de Catalão. O projeto 
foi submetido à CAPES e aprovado. 
 

Foram realizadas seis reuniões com os  
coordenadores de á rea e bolsistas do PIBID, nos  
câmpus de Goiânia, Catalão e Jataí, para 
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Apoiar eventos re lacionados  

aos cursos  de licenciatura. 
 
 
Subsidiar a consolidação de 
laboratório de pesquisa no 

ensino. 

apresentação do andamento das atividades e  
avaliação do programa. Houve contato 
permanente com os coordenadores de área, para 
informação e orientação quanto a procedimentos, 

como a elaboração de re latórios (11 re latórios  
parciais já foram recebidos) e uso da verba de 
custeio. 
 
Foram apresenta dos 14 traba lhos PIBID, em 

formato pôster, durante o VI CONPEEX, quando 
também foi realizado o I Encontro Geral do PIBID. 
 
Foi aprovado o Edital PROGRAD/Prodocência n.  
01/2009, com verba total de R$ 160.000,00. Foram 

aprovadas 10 propostas de financiamento para a  
criação ou consolidação de núcleos e laboratórios  
de ensino na UFG. As unidades atendidas foram:  
CEPAE (um núcleo e um laboratório), IESA (um 
laboratório), ICB (um núcleo e um laboratório), FH 

(um laboratório), IF (um laboratório), Câmpus Jataí 
(um laboratório), Câmpus Catalão (um 
laboratório). 
 

 

O ensino de graduação é uma das atividades acadêmicas mais complexas, dada a sua natureza multidimensional, o 

contingente de protagonistas envolvidos e as demandas da sociedade. Isso requer uma política de f inanciamento 

consistente, de modo a promover o trabalho educa tivo em consonância com as finalidades da educação superior. Nessa 

perspectiva, a Pró-Reitoria de Graduação partiu das condições reais, analisou o contexto institucional e propôs políticas e 

estratégias para supera r os limites  e alcança r os objetivos propostos pa ra 2009. 

 

No que se refere à  Política  de expansão considera-se que as metas foram atingidas, com a  implantação de 22 novos  

cursos e ampliação de 1.778 vagas na graduação, a alocação de 154 vagas de docentes e 91 vagas de técnico-

administrativos, em conformidade com o prog rama REUNI. 

 

Com o intuito de desenvolver a Política de avaliação institucional foram realizadas três reuniões com a Comissão de 

Avaliação Institucional (CAVI) da UFG; participação no  Seminário Regional do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (ENADE)” em Brasília-DF, no dia  18 de maio de 2009; a “II Oficina Avaliação dos Cursos  e suas Repercussões no 

Ensino de Graduação” no dia 3 de setembro de 2009 e  5 (cinco)  reuniões  com a  Procuradoria Jurídica para  obter 

orientações sobre processos de autorização, reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos. 

 

Quanto à efetivação da Política de Participação/Apoio às Unidades e Câmpus do Interior cons idera-se que houve 

avanços, pois foram realizadas seis visitas aos Câmpus do Interior pa ra discutir e divulgar as políticas de graduação; os  

câmpus participaram de ações como  a  elaboração de projetos, atendendo aos editais PIBID e Prodocência, da seleção 

do PROLICEN; do I Fórum dos Núcleos e Labora tórios de Ensino da UFG e do CONPEEX. Foram também realizadas  

reuniões e atendimento a diretores e coordenadores de curso, com vistas ao acompanhamento avaliação e  

encaminhamento das atividades acadêmicas realizadas no período noturno, dentre estes a continuidade do 
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funcionamento do DAA e a disponibilização de equipamentos e pessoal, para que o Centro de Aulas atenda parte das  

demandas dos cursos noturnos. Foi implantado, no SAG, o sistema eletrônico “PPC” com a finalidade de disponibiliza r 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação da UFG na página da PROGRAD. Foi realizada a “II Oficina Projetos  

Pedagógicos de Cursos na UFG” no dia 25 de junho de 2009 para Coordenadores de Cursos de Graduação. Foram 

elaboradas as artes finais e impressas 1.000 capas e contracapas para os PPCs, que serão disponibilizados no formato 

impresso. Os PPCs, entretanto, não foram encadernados porque o número de enviados por meio do módulo PPC foi de  

apenas quatro (consulta realizada no sis tema no dia 01/12/2009). 

 

A avaliação que fazemos é a de que Política de Formação Docente, alcançou os objetivos a que se destina, pois foram 

realizadas três reuniões da comissão de ensino designada por portaria da Pró-Reitora de Graduaçã o para discutir sobre  

o Programa Formação para a Docência no Ensino Superior e propor encaminhamentos com base nos resultados  

indicados pelos pa rticipantes  no período 2006-2009 e oferta das três  turmas do curso de Estágio Probatório, sendo duas  

nos Câmpus de Catalão e Jata í e uma em Goiânia, atendendo 120 docentes. Nã o foi possível realizar o “Seminá rio Geral 

de Formação na Graduação da UFG”. A grande demanda à PROGRAD, oriunda da expansão (realização de dois  

vestibulares por ano, ampliação do número de alunos, professores, técnicos, elaboraçã o e reelaboração de Projetos de 

Curso, grande quantidade de eventos etc.), foi o entrave para a realização do referido Seminário. Contudo, houve 

participação na Semana de Planejamento dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica,  

Artes Cênicas, Música, Odontologia, Medicina, dentre outros. Foram realizadas nove reuniões específ icas para  

atendimento das unidades a cadêmicas visando à elaboração e reelaboração de seus projetos pedagógicos. 

 

No que concerne à Política de Licenciatura a meta principal é valorizar a formação de professores para a educação 

básica. Considera-se que esta meta foi plenamente alcançada uma vez que foram realizadas 13 reuniões com a  

Secretaria Esta dual de  Educaçã o, UNDIME, IFE, UEG e Capes pa ra discutir e  propor, no âmbito do Plano Nacional de  

Formação de Professores, cursos de primeira e segunda licenciatura, e, formação pedagógica para professores da rede 

pública de ensino. Nesse pla no de metas articuladas foram oferecidas pela UFG 1.350 vagas em cursos de licenciatura  

na modalidade presencial e a distância, que terão início em 2010. Além disso foi realizado o I Fórum de Núcleos e  

Laboratórios  de Ensino da UFG,  três mesas redondas com essa temática no VI CONPEEX: Novas modalidades de ensino-

aprendizagem na UFG, Inclusão: social, étnico-racial e digital e Formação de professores e avaliação da aprendizagem.  

Houve também três reuniões do Comitê do Programa de Bolsas de Licenciatura para discutir e reformular  o edital  

PROLICEN – 2009. Foram analisados 109 projetos PROLICEN, dos quais 60 foram aprovados. No VI CONPEEX foram 

apresentados  88 trabalhos PROLICEN, sendo 44 comunicações orais e 44 pôster. Não houve reunião do Comitê Assessor 

do PROLICEN para avaliar os relatórios das pesquisas realizadas por indisponibilidade de agenda dos membros do 

Comitê, que acumulam várias e  distintas atividades docentes. Foi criado novo grupo de trabalho pa ra elaboração de 

proposta da UFG, atendendo ao segundo edital PIBID. O projeto foi submetido à CAPES e aprovado.Foram realizadas  

seis reuniões com os coordenadores de área e bolsistas do PIBID, nos câmpus de Goiânia, Catalão e Jataí, para 

apresentação das atividades em andamento e avaliação do programa. Houve contato permanente com os  

coordenadores de área, para informação e orientação quanto a procedimentos de elaboração de relatórios (11 

relatórios parcia is já foram recebidos) e uso da verba de custeio.  
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Foram apresentados 14 trabalhos  PIBID, em formato pôster, durante  o VI CONPEEX, quando também foi realizado o I  

Encontro Geral do PIBID. Foi aprovado o Edital PROGRAD/Prodocência n. 01/2009, com verba  total de R$ 160.000,00. 

Foram aprovadas 10 propostas de financiamento para a criação ou consolidaçã o de núcleos e laboratórios de ens ino na  

UFG. 

 

A Política de Formação Discente  visa o aprimoramento de Prog ramas, realização de Congressos e  Encontros, que 

enriqueçam a formação acadêmica do estudante de g raduação e minimize o problema da evasão (1.181) e da 

repetência (10.946) dos alunos, segundo diagnóstico realizado em 2009. No tocante aos Programas o edital 

PROLICEN/2009 simplif icou o processo de seleção e os  re latórios parcial e f inal, sem prejuízo de conteúdo. A divulgação 

do Prog rama foi intensificada, por meio de ca rtazes e correspondência eletrônica, o que resultou na ampliação do 

número de projetos inscritos, em relação a 2008. O Programa de Educa ção Tutorial (PET) foi divulgado durante o 

período de inscrições ao Edital 05/2009, por meio de correspondência eletrônica aos diretores de Unida des e  

Coordenadores de Cursos e em Congressos e Encontros. No VI CONPEEX foram apresentados 18 tra balhos em formato 

oral contemplando Ensino, Pesquisa e Extensão.  Também houve divulgação, por meio do Boletim Informativo do PET  

(BIP), que se apresenta como uma atividade de integração entre os grupos PET da UFG. O Comitê Local de  

Acompanhamento CLA/PET, por meio da PROGRAD prestou assessoria e atendimentos às dúvidas dos professores  

proponentes, quanto ao preenchimento dos formulários para a constituição de novos grupos  PET. Foram encaminhadas  

à PROGRAD 13 propostas de novos grupos.  Essas foram avaliadas, de acordo com os critérios do Edital, pelo Comitê  

Local de Acompanhamento CLA/PET/UFG que selecionou duas propostas, que foram encaminhadas ao MEC. Nesse 

edital a UFG não foi contemplada. O INTERPET – UFG: encontro realizado anualmente por todos os estudantes  

participantes  do Programa de Educação Tutorial. No ano de 2009 esse encontro ocorreu no dia 14 de novembro na  

Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos e contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas, dentre  

elas, bolsistas dos grupos PET Geografia, Enfermagem, Engenharia de  Alimentos, Nutrição e Matemática e teve como 

temáticas: “Pensando o PET na UFG” e “Criação de novos grupos PETs na UFG”. A PROGRAD compôs  a coordenação 

geral do VI CONPEEX, além da  Comissão Científ ica, responsabilizando-se  por toda a prog ramação referente  à graduação 

e pelos prog ramas PROLICEN, PIBID, PET e PET-Saúde e  realizou o “II Encontro de Propriedade Intelectual e Industrial na  

Graduação da UFG” em conjunto com a PRPPG no dia 24 de novembro de 2009. Considera-se, portanto, que esta meta 

foi plenamente alcançada. 

 

Já no que se refere à Integração/Apoio de Alunos, ação vinculada à Política de Formação Discente, foram rea lizados 264 

atendimentos presencia is, por e-mail e por telefone aos  estudantes e coordenadores de curso. Foram impressos e  

disponibilizados 6.000 panfletos para divulgação do PME nas coordenadorias de curso da UFG. Foram contemplados pelo 

PME sete alunos  de outras instituições e 22 da UFG. Foi publicado um artigo no CONPEEX 2009, sobre o PME na UFG, 

apontando o crescimento do Programa. Foram esta belecidas rotinas para acompanhamento pedagógico dos alunos  

participantes  do PEC-G, por meio da criação da Coordenadoria do PEC-G na PROGRAD em 2009. Foi realizado o “I  

Encontro sobre  o PEC-G e PEC-PG da UFG”, em conjunto com a CAI e a PRPPG, no dia 6 de  outubro de 2009. A “Exposição:  

‘Pentágonos Regulares’: Imagens de Studentos Fremdas  do PEC-G” com fotos de alunos do PEC-G e curadoria  loca l da  

Coordenadoria do PEC-G da UFG não foi realizada, porque apenas dois estudantes enviaram fotos de autoria  

comprovada. 
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Quanto ao Acesso, Inclusão e Permanência, outra ação vinculada à Política de Formação Discente, foi realizado um 

Seminário pa ra discussão a respeito do Processo Seletivo da UFG e da nova proposta do ENEM. Houve participação na  

discussão sobre a  reformulação curricula r do Ensino Médio. Foram disponibilizados dados  rela tivos ao programa  

UFGInclui para unidades acadêmicas  da UFG, com vis tas a discussão, análise  e acompanhamento do desempenho dos  

estudantes e que ingressaram por meio desse programa. Foi elaborado pela FE (Faculdade de Educaçã o) um projeto de 

pesquisa envolvendo o Programa de Inclusão Social da UFG (UFGINCLUI). Foi realizado o I Espaço das Profissões  da UFG –  

evento que atraiu aproximadamente 20.000 estudantes de Ensino Médio do Estado de Goiás. O Projeto UFG vai à escola 

realizou a divulgação das principais informações a respeito do Processo Seletivo da UFG, contempla ndo 28 escolas e 

2.932 alunos. A Coordenadoria do PEC-G participou da Comissão Técnica do Processo Seletivo do PEC-G 2010, realizado 

no Ministério das Relações Exteriores (MRE) em Brasília na semana de 21 a 25 de setembro de 2009. Foi criado o Núcleo 

de acessibilidade na UFG. Foram adquiridos  com recursos do Edital INCLUIR\2008, computadores, tela de projeçã o, 

máquina fotográfica, te lefone para surdos, com o objetivo de favorecer o traba lho aca dêmico de professores e  

estudantes com necess idades especiais. Foi analisado o PPC do curso de graduação de Língua Brasileira de Sinais. Foram 

contratados professores da área para atuação nesse curso. Foram inseridas nos PPCs dos cursos de licenciatura e 

bacharelado a disciplina LIBRAS, conforme Decreto n. 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Houve colaboração na  

realização de eventos contemplando a temática inclusão. Considera-se que as metas propostas nessa política foram 

parcialmente alcançadas, pois duas ações propostas não foram concretizadas: A “Exposição: ‘Pentágonos Regulares’: 

Imagens de Studentos Fremdas do PEC-G” e o Programa de Monitoria. Iniciou-se o estudo pa ra adequar a legislação 

referente à monitoria, visando sua inserçã o como um programa da PROGRAD, mas ainda não foi possível a alteração da  

resolução que regulamenta o referido programa. 

 

Na Política de Estágio consta ta-se grande avanço, pois foram firmados 560 convênios com empresas e órgãos  

governamentais e com 19 agentes de integração para ampliar os campos de estágios. Foi realizada a divulgação dos  

Programas Trainee na página da PROGRAD e por meio de malas diretas com cartazes e folder informando o número de 

vagas de estágios e Trainee. A atualização contínua de informações no site da UFG foi possível devido à contratação de 

estagiário para compor a equipe da PROGRAD. Foram realizadas 10 visitas a empresas e a agentes de integração com o 

objetivo de aproximar os coordenadores de estágios dos diversos cursos de g raduação de Goiânia dos campos de 

estágio e dos agentes mediadores. Foram realizadas três reuniões com a equipe de RH da SMS, juntamente com os seis 

coordenadores de estágios da área da saúde. Foram realizadas três reuniões  com a equipe da SES (gabinete), para 

recuperar e  amplia r campos de estágio. Foram realizadas três visitas ao Câmpus de Firminópolis para acompanhamento 

dos estágio da área da saúde. Em Firminópolis foram inauguradas três salas pedagógicas , quatro dormitórios, um mini-

auditório e manutenção do refe itório, com a presença de prefeitos e a reitoria. Houve participação na organização de 

duas visitas de consultores  do Ministério da Saúde na avaliação dos projetos Pró - Saúde 1 e 2 e no Seminário sobre  

estágio promovido pelo XXII FORGrad Nacional em Goiânia, com troca de experiências com universidades  brasileiras,  

públicas e particula res. Foi realizada assessoria para a elaboração de dois projetos Pet-Saúde (Edital-2009) com seis  

cursos da á rea da saúde para a parceria da UFG com a SMS de Goiânia e São Luiz de Montes Belos. Foram realizadas  

quatro reuniões com os coordenadores dos cursos de EAD e a coordenação do CIAR para adequar a política de estágios  

da UFG à esta modalidade de ensino. Foi realizada diagnose de campos de estágios dos cursos de licenciatura, na qual 
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foram identificados, em 2009-1, no Câmpus de Goiânia, 114 escolas; no Câmpus de Catalão, 29 escolas e no Câmpus de 

Jataí, 34 escolas. Em 2009-2 foram identificados, no Câmpus de Goiânia, 128 escolas; no Câmpus de Catalão, 31 escolas 

e no Câmpus de Jata í, 32 escolas. Os coordenadores de estágios  participaram de três reuniões nas  quais receberam 

orientações pa ra adequação das propostas pedagógicas à nova Lei de estágios. Foram nomeados  40 coordenadores dos  

novos cursos  de graduação dos três Câmpus da UFG. Foi rea lizada uma reunião com os 40 coordenadores de curso e  

coordenadores  de estágio dos câmpus de Goiânia, Jataí, Catalão e Goiás  na qual receberam orientações para a inclusão 

da Política de estágio no PPC. Foram criadas duas coordenações gerais de estágio no Câmpus de Catalão e Jataí, para  

ampliar e fa cilitar o acompanhamento dos estágios. Foi realizado o acompanhamento e  supervisão da elaboração de 

cinco cadernos de  Regulamentos de Estágios de cursos na modalidade EAD. Foram realizadas nove reuniões com a 

Coordenação de Recursos Humanos e  a direção do Hospital das Clinicas /UFG para  organização de estágios obrigatórios  

e não obrigatórios.Foi adquirida uma apólice de seguros com a inclusão de a té 5.000 vidas ano. Foram inclusos 7.075 

alunos de graduação e pós-graduação em estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios na apólice de seguro 

CENTAURO n.098201000576. Uma parceria entre PROGRAD, PROAD, DP e AGU resultou no levantamento de realidade,  

necessidades e adequações  dos estágios curricula res não obrigatórios na UFG, atendendo a Normativa n. 07 de 2008 do 

Ministério do Pla nejamento. Houve participação de coordenadores de curso e de estágio na “Oficina de Avaliação dos  

Cursos e  suas Repercussões no Ensino de Graduação”, com o objetivo de promover a discussão e análise do processo de 

avaliação dos cursos de graduação da UFG e orientar os diretores e coordenadores sobre os procedimentos de 

avaliação de cursos pelo SINAES, ressaltando-se os estágios. Houve participação da coordenação de estágio e de três  

coordenadores no Fórum do Pet-saúde – Brasília. Houve participação da coordenação de estágio e  professores  do curso 

de medicina, nutrição e servidores da SMS/Goiânia no COBEM em Curitiba - PR. Houve participação no planejamento e  

execução de coordenadores e professores de estágios dos cursos de licenciatura no III EDIPE em Anápolis. Foi alocada 

uma servidora do quadro efetivo para  atender as rotinas da  coordenação de estágio. Foi efetivada a contratação de um 

prestador de serviço e uma estagiária para  manter as rotinas dos  estágios. Foram realizadas  cinco reuniões com 

técnicos e direçã o do CERCOMP para elaboração do Projeto do Sistema Gerenciador de Estágio, entretanto, a ação de 

alocar e distribuir vagas de estágios para as unidades acadêmicas e órgãos da UFG por meio do programa  

computacional não foi concretizada pela inexis tência do Sistema gerenciador de estágio que está sendo elaborado pelo 

CERCOMP. Este foi o principal entrave para o desenvolvimento das metas propostas nessa política. 

 

No que diz  respeito à Política de Acompanhamento Acadêmico foi implementado o Módulo PPC, disponível no site da  

PROGRAD e estabelecida uma rotina para controle e gerência dos PPCs no SAG. A meta que trata de reconfigurar o 

Sistema Acadêmico de Graduação (SAG) foi postergada em função da aprovação do novo RCGC. Foram realizadas quatro 

reuniões com as comissões de formatura juntamente com a Assessoria de Relações Públicas sobre os procedimentos  para  

colação de grau e foi revisada a resolução que trata da colação de grau. 

 

Ações relativas ao Desenvolvimento Institucional e  Recursos Humanos. 

  

As áreas de desenvolvimento institucional e recursos humanos, gerenciados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e  Recursos  Humanos  (PRODIRH) englobam os serviços computacionais prestados pelo Centro de Recursos  

Computacionais (CERCOMP) e a gestão de pessoas pelo Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos  



Relatório de Gestão -  2009 

 

65 
 

(DDRH). Os quadros 021 a 023, que seguem, mostram, para cada um dos objetivos propostos, as metas planejadas e 

alcançadas em 2009. 

 

Quadro 021 – Ativ idades  desenvolvidas  pela PRODIRH 

Objetivos Metas para 2009 Metas alcançadas em 2009 

Produz ir anuá rio esta tístico da UFG,  
ano base 2008. 

Produz ir o anuá rio estatístico da  
UFG, ano base 2008. 

O anuário estatís tico da UFG, ano base 
2008, foi produz ido e  publicado. 
 

Publica r o Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2008-12. 

Publica r o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2008-
2012. 

Não foi publicado o volume do PDI 2008-
2012, pois o mesmo não foi aprovado 
ainda pelo CONSUNI. 
 

Elaborar e Publicar os cadernos do 

Programa Gestã o Estra tégica (PGE). 

Elaborar e publicar cinco novos  

cadernos do Programa Gestão 
Estratégica (PGE). 
 

Foram elaborados e publicados três novos 

cadernos do PGE. 

Visitar Unidades Acadêmicas (Uas),  
Câmpus do Interior e Órgãos  

Administrativos (Oas) para estimula r 
os respectivos Planejamentos  
Estratégicos, visando a associação dos  
projetos às metas. 
 

Visitar as UAs e os  OAs para  
estimular os respectivos  

Planejamentos Estratégicos, visando 
a associação dos  projetos às metas. 

Foram visitadas 12 UAs e 04 OAs para o 
estímulo na realizaçã o dos respectivos 

Planejamentos e Auto-Avaliação 
Institucional 

Acompanhar a Auto Avaliação 2009-
10 das Uas, Câmpus do Interior e dos  
Oas 
 

Acompanhar a Auto Avaliação 2009-
10 das UAs e dos OAs 

Foram acompanhadas a Auto Avaliação 
2009-10 de todas UAs e  OAs da UFG. 

Realizar a Auto Avaliação 2009-10 dos  
Discentes de Gra duação e Pós-
Graduação 

Realizar a Auto Avaliação 2009-10 
dos Discentes de pelo menos 80% 
dos estudantes de Graduação em 
relação ao total exis tente, e de pelo 
menos 80% dos estudantes de Pós-

Graduação em re lação ao total 
existente.  
 

Foram realizadas a Auto Avaliação 2009-
10 de 38,40% dos Discentes de Graduação 
em relação ao percentual total, e de 
23,20% dos Discentes de Pós-Graduação 
em relação ao percentua l total.  

Publica r o folder “UFG em Números”,  
ano base 2008. 

Publica r o folder “UFG em 

Números”, ano base 2008 
Não foi publicado o folder “UFG em 

Número”s, ano base 2008, pois  o anuário 

estatístico  da UFG contemplou o período. 
 

Elaborar o Relatório de Auto 
Avaliação da UFG 2009-10. 

Elaborar o Relatório de Auto 
Avaliação da UFG 2009-10. 

O Relatório de Auto-Avaliação 2009-10 
está em fase de elaboração. 
 

Lotar e  integ rar estagiá rios/ 
bolsistas à equipe da PRODIRH.  

Lotar e integra r, no mínimo, dois  
estagiários/bols istas à equipe da  
PRODIRH.  

Os dois estagiários/bolsistas foram 
lotados  e integrados  na equipe da 
PRODIRH. 
 

Construir uma nova versão do Sistema  

do Programa de Gestão  Estratégica  
(SPGE). 

Construir a versão 2.0 do Sistema do 

Programa de Gestão Estra tégica  
(SPGE). 

A construção da versão 2.0 do Novo SPGE 

está em andamento, atingindo 12% dos  
trabalhos concluídos em re lação ao 
proposto no início do projeto. 
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Atender as demandas internas e  
externas sobre informações  
institucionais. 

Atender as demandas internas e  
externas sobre informações  
institucionais. 

Foram atendidas todas as demandas 
internas e externas sobre informações 
institucionais da UFG. 
 

Acompanhar e controlar o processo 
de distribuição e  seleção de docentes. 

Acompanhar e  controlar o processo 
de distribuição e se leção de 150 
docentes. 

Foram acompanhados e controlados o 
processo de distribuição e se leção de 448 
docentes.  
 

 

Quadro 022 – Ativ idades  desenvolvidas  pelo CERCOMP 

Objetivos Metas para 2009 metas alcançadas em 2009 

Construir a E tapa II do CERCOMP, 

visando atender a necessidade de 
espaço para o trabalho das Divisões 
do Centro. 

Concretizar três ativida des 

referentes a construção da Etapa II 
do CERCOMP, a saber: (a) rediscutir 
o projeto da Etapa II com o CEGEF, 
diante da nova necessidade de 

pessoal para o Centro; (b)  conseguir 
recursos para a construção do Etapa 
II; (c) verificar a necessidade de 
reforma e ampliação das UFGNET I e 
II, dada a quantidade de 

equipamentos que estão sendo 
colocados nesses prédios 

O Item (a) foi 100% rea lizado. O item (b) foi 

discutido com a administração superior 
mas, em função da demora para concluir o 
item (a) e da prioridade na construção de 
outros prédios, essa meta foi postergada 

para 2010. O item (c) foi discutido 
internamente no CERCOMP,  mas também 
foi postergado para 2010, uma vez que 
verificou-se a necessidade de uma  
consultoria na construção de Data Center, 

a fim de viabilizar a continuidade aos  
trabalhos. 
 

Ter uma política forma lizada de uso, 
investimento e melhoria da 

infraestrutura e dos serviços de 
Tecnologia da  Informação da UFG. 

Elaborar a política de  TI da UFG em 
conjunto com o Conselho de 

Tecnologia da  Informação. 
Submeter a política para o CONSUNI 
para apreciação 

Cerca de 25% da meta foi concluída. Um 
conjunto de regras básicas para a 

composiçã o da política foram reunidas e 
deverá ser compilada e apresenta da na 
Reunião do CTI. 
 

Ampliar as equipes de trabalho no 

Centro visando a tender a demanda. 

Ampliar as equipes de sistemas, 

redes e de suporte visando atender 
a demanda. 

Algumas demandas mais emergenciais de  

sistemas e suporte passaram a ser 
atendidas através de serviços prestados. A 
demanda de pessoal para a á rea de redes  
do CERCOMP foi encaminhada à PRODIRH. 
Um projeto de contratação de TA 

temporá rio foi elaborado e submetido ao 
MEC mas não gerou contratações. Dois  
processos de contratação de serviços (para  
sistemas e redes) estã o em fase final de  

elaboração,  visando atender demandas  
emergenciais específicas. 
 

Reorganizar o trabalho interno das  
equipes visando a  otimização e a  

melhoria na qualidade dos serviços  
prestados. 

Adequar e adotar uma metodologia 
tradicional baseada no RUP pa ra 

apoiar o desenvolvimento de 
software. Adotar o uso de 02 
ferramentas  de apoio à gerência de  
projetos – RT e Redmine  

A metodologia foi adaptada, mas ainda não 
foi adotada sistematicamente. Alguns  

métodos e ferramentas que serão 
utilizados na metodologia ainda não foram 
definidos. 
O RT e o Redmine passaram a ser 
utilizados. 

 

Continuar a capacitação do pessoal 
lotado no CERCOMP, através dos 

Realizar a capacitação de cerca de 
30 pessoas lotadas no CERCOMP, 

Os Treinamentos na solução de Data  
Center, de Redes e de Segurança foram 
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treinamentos diversos. através de treinamentos na solução 
de Data Center, de  Redes e  
Segurança,de Gerência de Projetos e 
de desenvolvimento de software, de 

acordo com a função no órgão. 

realizados.  
Os treinamentos de Gerência de Projetos e 
de desenvolvimento de softwa re estão em 
fase de organização, sendo que somente 

um deles já se encontra licitado e pronto 
para início em 2010. 
 

Ampliar a equipe pa ra instalar e  
manter os servidores de apoio à 

Educação a Distancia na UFG, usando 
o Moodle. 

Ter pelo menos 02 pessoas alocadas 
para instala r e manter os servidores 

de apoio a Educação à Distancia na 
UFG, usando o Moodle. 
 

Meta não atingida em função da  
sobrecarga de serviço. 

Instalar e configura r a solução de 
Data Center da UFG, adquirida em 

2007. 

Concretizar 03 atividades, a saber: 
(a) concluir o processo de instalação; 

(b) concluir os treinamentos na 
solução de Data Center; (c)  iniciar a 
migração de serviços  para  o Da ta 
Center. 
 

Meta 100% atingida. 

Criar of icialmente a equipe de 
segurança da Informação do 
CERCOMP. 

Criar oficialmente uma equipe de 
segurança da Informação do 
CERCOMP, formada por pessoal das 
áreas de Sistemas, Redes e Suporte. 
 

Meta não atingida por falta de pessoal. 

Realizar tre inamentos  básicos de 
informática para a comunidade 
universitá ria, em conjunto com o 
DDRH. 

Realizar, pelo menos, três turmas de 
treinamento em Ubuntu, sendo uma 
baseada em EAD. 

66% da meta foi atingida, uma vez que 
duas turmas foram realizadas pelo DDRH 
com apoio do CERCOMP. A turma de EAD 
não foi realizada uma vez que não foi 

possível concluir a elabora ção de todo o 
material didático em 2009. 
 

Atualizar e ampliar os serviços  
oferecidos pelo CERCOMP à 

comunidade universitária. 

Atualizar e  ampliar dois serviços  
oferecidos pelo CERCOMP à 

comunidade universitária, a saber:  
 
a) concluir a versão do Plano 

Desktop Linux 300, o qua l 
oferece maior segurança, 

economia de recursos  e 
independência tecnológica para 
a comunidade universitária e 
dar início à segunda edição do 
plano; 

 
b) concluir o desenvolvimento de 

novos sistemas acadêmicos e 
administrativos iniciados em 
2007/2008, como o SPGE, 

alguns módulos do sis tema do 
DMP e módulos derivados do 
SIGFOR e do SIEC. 

 

Metas parcialmente atingidas conforme 
itens descritos abaixo: 

 
a) Meta parcialmente concluída, uma vez 

que algumas unidades acadêmicas 
ainda não instalaram os computadores  
adquiridos e, portanto, não iniciaram 

os seis meses de avaliação do plano. Já  
para as unidades acadêmicas e órgãos 
que completa ram o período de 
utilizaçã o de computadores do Plano, 
uma relatório final de uso foi 

elaborado pelo CERCOMP e 
encaminhado à PROAD para  
pagamento dos prêmios. 

 
b) Foram realizadas atividades de 

desenvolvimento (envolvendo análise, 
programação e/ ou teste) pa ra todos os  

novos sistemas. No entanto, em 
função da quantidade elevada de 
requisitos e de sistema, em relação à 
mão de obra existente no CERCOMP, 
os prazos de conclusão precisaram ser 
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revistos, sendo adiados pa ra 2010. 
 

Prestar assessoria às unidades  
acadêmicas e aos órgãos 

administrativos da  UFG em 
atividades relacionadas à TI. 

Prestar assessoria em 03 itens  
relacionadas à TI:  

a) auxilia r no processo de 
implantação de serviços de TI 
para a área de saúde; 
 

b) auxilia r na análise e na solução 

de problemas de infra-estrutura 
de redes de algumas unidades e 
órgãos; 
 

c) atuar pa ra minimizar os 

problemas de velocidade de 
conexão dos campi de interior 
da UFG com Goiânia. 

Metas atingidas conforme ações descritas  
a seguir para  cada item: 

a) CERCOMP intermediou uma discussão 
entre a Faculdade de Odontologia (FO) 
e o HC visando o desenvolvimento de 
sistemas para a FO.  

 

b) Foram analisados  e minimizados  
problemas de redes na Reitoria, ICBs, 
FAV e IF. 

 
c) Foram feitas negociações com a Brasil 

Telecom – Oi, no sentido de ampliar as 
conexões MPLS sem aumentar os  
custos, contudo isso não gerou 

resultados. Foi encaminha da a 
conexão de rede com jataí e  Catalão. 

 

Ter uma cultura na UFG de adoção e  

de utilização de software livres  e de  
padrões abertos de 
interoperabilidade de aplicações, em 
sintonia com a Diretriz de  
Implantação de Software Livre  no 

Governo Federal 
 

Realizar atividades de divulgação do 

software livre, incluindo publicação 
de artigos no Jornal da UFG e 
entrevistas na  Rádio e na TV 
Universitá ria sobre o assunto. 

Meta 100% atingida. 

 

Quadro 023 – Ativ idades  desenvolvidas  pelo DDRH 

Objetivos Metas para 2009 Metas alcançadas em 2009 

Coordenar o processo de avaliação 
de desempenho dos servidores TAEs 
da UFG. 

Realizar o processo de avaliação de 
desempenho dos TAEs – 2009 – de 
agosto a dezembro/09 - com 

avaliação de desempenho de 100% 
dos servidores. 
 
Solicita r ao Departamento de 

Pessoal, 100% das progressões por 
mérito dos servidores com direito, 
no período de janeiro a dezembro 
de 2009. 
 

Foi realizado o processo de Avaliação de 
Desempenho dos servidores TAEs – 2009 –  
setembro a  outubro/2009. 

 
 
 
Com base nos  resultados da Avaliação de 

Desempenho/2008 e 2009 foram 
solicitadas ao DP as progressões por mérito 
de 1.621 servidores. 

Analisar os processos referentes ao 
PCCTAE dos servidores TAEs da UFG. 

Analisar e encaminha r 100% dos  
processos de Progressão por 
Capacitação e Incentivo à 
Qualificação. 

Foram analisados e encaminhados 1.051 
processos de Prog ressão por Capacitação e  
Incentivo à Qualificação, sendo: 457 
processos deferidos de progressão por 
capacitação; 208 processos deferidos de 

Incentivo à Qualif icação e 286 processos  
indeferidos e/ou outros. 
 

Coordenar o processo de avaliação 
do Estágio Probatório dos servidores 

empossados na UFG. 

Encaminhar 100% dos processos de 
avaliação de servidores em estágio 

probatório no ano de 2009.  

Foram encaminhados 163 processos de 
avaliação de servidores em estágio 

probatório, sendo: 112 processos de 
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avaliação da 1ª. Etapa e 51 processos  de 
avaliação da 2ª. Etapa. 
 

Participar da realização Concurso 

público para Servidores Técnico-
Administrativos da UFG. 

Planejar e definir normas pa ra 

concurso público de acordo com a 
legislação vigente no serviço público 
com vistas à elaboração do Edital  
adequando  à realidade da UFG. 
 

Planejar o concurso buscando 
preenchimento adequado das vagas 
autorizadas. 
 
Rever e atualizar os requisitos e 

responsabilidades dos ca rgos 
colocados em concurso de acordo o 
novo Plano de Ca rreira. 
 
Levantar o Perfil Prof issional e  

Descrição de Atividades dos ca rgos 
em concurso junto aos Órgãos e  
Unidades contempladas com a 
lotação de novos servidores. 
 

Aplicar o Formulário "Perfil 
Profissional aos novos servidores 
empossados”, buscando a 
adequação da lotação. 

Foram planejadas e definidas normas de 

acordo com a atual legislação vigente no 
serviço público com vistas a elabora r o 
Edital de  Concurso Público para Servidores  
Técnico-administrativos, objeto do Edital:  
nº 024/2009 de 16.03.2009 adequados à  

realidade da UFG e perfil necessário aos  
cargos elencados para o concurso.  
 

Câmpus 
Goiânia 

Vagas 
2009 

Vagas 
2010 

Nível C   01 02 

Nível D   05 22 

Nível E   13 18 

Total 19 42 

 

Câmpus 
Catalão 

Vagas 
2009 

Vagas 
2010 

Nível E   01 - 

Total 01 - 

 

Câmpus 

Goiás 

Vagas 

2009 

Vagas 

2010 

Nível C   - 01 

Nível E   03 03 

Total 03 04 

 

Câmpus Jataí 
Vagas 

2009 

Vagas 

2010 

Nível D   - 05 

Nível E   - 04 

Total - 09 

 
Total Geral: 78 vagas  

 

Capacitar e qualificar servidores dos 
diversos ambientes organizacionais. 

Executar o programa de capacitação, 
capacitando 2.152 servidores da 
UFG de acordo com as solicitações 
postadas no SPGE e planejadas no 

programa. 

O Programa de Capacitação de 2009 
ofertou 1.163 vagas em 33 ações de 
capacitação e capacitou 713 servidores da  
UFG em 1.534 horas de atividades com 

média de R$61,00 a hora. 
 
39 servidores participam do Curso de 
Gerenciamento de Resíduos até março de 

2010, com carga horária de 150 horas e um 
custo médio de R$120,00. 
 

Atender à demanda emergencial de De acordo com a demanda. Foi efetuado pagamento de ajuda de custo 
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capacitação de servidores. a dois servidores em cursos de pós-
graduação (percentuais das mensalidades). 
 

Realizar Levantamento de 

Necessidades de Capacitação – LNT 
– na UFG  

Extração dos dados das Uas, Câmpus  

do Interior e OAs do SPGE, 
priorização das ações a serem 
implementadas. 
 

Foram extraídas as ações  e  priorizadas de 

acordo com a demanda. Elaborado o 
Projeto de Capacitação pa ra o ano de 2009. 

Contribuir para solução das 

situações-problema em saúde 
mental e recursos humanos. 
 
 
 

 

Atendimento individual a servidores 

T. A. 
 
 
Atendimento individual a servidores 
docentes. 

196 atendimentos 

 
 
 
43 atendimentos 
 

Contribuir para solução das 
situações-problema em saúde 
mental e das situações relacionadas 
também à vida acadêmica. 

 

Atendimento ps icológico individual a 
estudantes. 
 
 

 
Atendimento em equipe sobre  
situação de estudante. 
 
Discussão com coordenadores sobre  

situação de estudante. 
 

54 atendimentos 
 
 
 

 
06 atendimentos 
 
 
Não houve atendimentos 

 

Contribuir para a promoção da 
saúde mental na UFG e para a 

satisfação dos  servidores no 
trabalho. 

Discussão com chefias sobre 
situação de servidor T.A./ docente. 

 
Informação/intervenção na  
movimentação interna na UFG de 
servidores (remoção). 
 

Realização de avaliação psicológica. 

06 atendimentos 
 

 
15 atendimentos 
 
 
 

30 atendimentos 
 

Participar da política de saúde 
mental na UFG. 

Participação na organização do Livro 
resultado do Seminário do II 
Seminário Nacional dos Serviços de 

Atendimento ao Estudante  
Universitá rio – 01 
 

Foram realizadas duas reuniões 

Participar da política de tre inamento 
dos recursos humanos. 

Participar da política de 
treinamento dos recursos humanos. 

 
 
 

 
 

 
Colaboração no Curso de 
Especialização em Projetos Sócio-
Ambientais e Culturais  do IESA – 01 

Foram realizadas  oito reuniões sobre  o 
curso de dependência de drogas e três  

oficinas de seleção para monitores  de 
treinamento do DDRH. 
 
Realização de palestras, mini cursos em 
Unidades/Órgãos sobre Saúde Menta l 

 
Foram realizadas 10 reuniões e  participação 
com 24 horas/aula no módulo VI da 
Especialização 
 

Implantar o prog rama de prevenção Encaminhar solicitaçã o de Documento Base do PPRA-2009 entregues  
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de riscos ambientais – PPRA - nas 
unidades da UFG 

informações necessárias para os 
diretores das unidades. Iniciamos  
com a unidade da Farmácia – 
Farmácia Escola, Laboratório 

Rômulo Rocha, Laboratórios da 
escola de farmácia, unidade IESA, 
unidade Odontologia, unidade 
Comunicação / Arquivo/ IPTSP. 

e em fase de implementação: 
Faculdade de Odontologia; 
Faculdade de Farmácia; 
Farmácia Escola; 

Laboratório Rômulo Rocha; 
Laboratórios  da Faculdade de Farmácia; 
Unidade IESA; 
Arquivo Geral e Comunicação; 
IPTSP. 

 

Solicita r nas unidades um servidor 
para ser o responsável para 
acompanhar a implementação do 
programa, e também para ser o 

representante designado da CIPA. 
 

Repassar para o servidor designado 
a CIPA as atribuições a serem 
desenvolvidas – tipos  de inspeções 
necessárias a serem realizadas, 

formulá rios, e reuniões de trabalho 

Foi implantando na Faculdade de 
Odontologia, Arquivo Geral e Comunicação,  
e no IESA. 

Implantar o prog rama de prevenção 
de riscos ambientais nas unidades 
da UFG 

Solicita r da diretoria as informações 
necessárias na unidade Nutrição / 
Enfermagem para iniciarmos o 

reconhecimento de riscos  
ocupacionais dos servidores técnicos  
administrativos. 
 

Foi realizada a visita da equipe técnica  
junto aos diretores das seguintes unidades:  
Faculdade de Enfermagem e Faculdade de 

Nutrição, mas não houve a entrega dos 
dados. 

Normatizar o processo de 

concessões de progressão por 
capacitação e  incentivo à 
qualificaçã o de servidores  TAE 

Estudos da legislação, troca de 

experiências com outras IFES, 
elaboração de critérios baseados  
nesses e nas experiências diá rias. 
 

Foi normatizado o processo de progressões  

por capa citação e  incentivo à qualificação 
TAE. 

Criar o programa PRO-QUALIFICAR Elaborar regulamento e edital Elaborado o regulamento para concessão 
de bolsas do Programa Institucional de  
Bolsas de Gradua ção e Pós-Graduação para  
Servidores Técnico-Adminis trativos.  
Publica do o Edital n. 01/2009/  

PRODIRH/PROAD/DDRH, com a oferta de 
40 bolsas pa ra o ano de 2010.  
Trinta e quatro servidores inscritos, sendo 
deferidos vinte e oito processos.  
 

Analisar os processos referentes às 
solicitações de Licença pa ra 
Capacitação dos servidores TAES da 
UFG. 

Analisar e encaminhar os processos  
de solicitações de Licença para 
Capacitação. 

Foram realizadas análises nos processos de 
solicitações de Licença pa ra capacitação 
dos servidores da UFG, repassando 
informações/pareceres às Unidades/Órgãos  
de lotação dos servidores interessados.  

Deferimento de vinte e se is (26) licenças.  
 

 

O Programa de Gestão Estratégica (PGE), aprovado pelo Conselho Universitário da UFG e implantado pela Pró-reitoria de  

Desenvolvimento Instituciona l e  Recursos Humanos  (PRODIRH), permite fornecer e lementos  essenciais  para  a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional, a concretização da auto-avaliação institucional e a sis tematização das  

informações. 
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Articulando planejamento, avaliação e informação, o PGE possibilita atender às exigências do Sistema Nacional de  

Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dos órgãos federais de acompanhamento e  de regulamentação, como o 

Tribuna l de Contas da União, Controladoria Geral da União e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  

Anísio Teixeira. 

 

A PRODIRH implantou o Sistema do Programa de Gestão Estratégica (SPGE) que possibilita aos gestores da UFG 

promover, sempre que necessário, atualizações dos  seus planejamentos estratégicos, além de obter informações  

institucionais que subsidiem as tomadas de decisões. 

 

O SPGE foi disponibilizado após aprovação oficial, pelo CONSUNI (Resolução 10/2006), do Programa de Gestão Estratégica  

(PGE). A decisão ocorreu depois de muitas discussões, nas várias instâncias acadêmicas, sobre a necessidade de 

sistematizar ações de planejamento e auto-avaliação das áreas de gestão pedagógica, de pesquisa, de extensão e de 

administração. 

 

Com o objetivo de contribuir pa ra uma melhor compreensão da  vida institucional da UFG foram lançados os  Cadernos do 

Programa de Gestã o Estratégica (Cadernos do PGE). Trata-se de meio impresso e e letrônico que permite a socializaçã o, 

debate e ref lexão das questões que envolvem o processo de planejamento, avaliação e informação da UFG, bem como 

disponibiliza, ao domínio público, informações relevantes da instituição, que podem escla recer os rumos  que a instituição 

vem tomando. 

  

Com o objetivo de melhorar os serviços de informática, procedeu-se reestruturação das equipes de trabalho, expansão 

dos serviços e construção do novo prédio do Centro de Recursos Computacionais da UFG (CERCOMP). A previsão é que 

em 2010 a segunda etapa do prédio do CERCOMP possa ser licitada e executada. 

 

Novos serviços de rede também estão implantados, como o acesso (fora da rede da UFG) aos periódicos da CAPES, 

telefonia sobre IP (Voip), implementação de portais web para unidades acadêmicas e órgãos administrativos, novas listas 

de discussão (Software Livre, UFG Pesquisa e UFG Notícias) e criaçã o de uma política de segurança  na área  de informática  

(tanto f ísica como de software). Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de informá tica dentro da UFG, o 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) e o Centro de Recursos Computacionais  (CERCOMP) 

têm promovido, periodicamente, cursos de capacitação e tre inamento para trabalha dores da área. 

 

Na execução de suas ações, a Universidade Federal de  Goiás busca envolver a comunidade universitá ria no pla nejamento, 

desenvolvimento e na avaliação da política de gestão de pessoas. Nessa nova concepção de trabalho –  sintonizada  com o 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Adminis trativos em Educação (PCCTAE) – o servidor é visto como sujeito no 

processo de trabalho e na carreira. Instituído pelo governo federal, o PCCTAE abriu, na  UFG, possibilidades pa ra o 

desenvolvimento do servidor, na perspectiva do planejamento estratégico e do desenvolvimento organizacional da  

instituição, no cumprimento de sua função social, de suas metas e de seus objetivos. 
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Ligado à PRODIRH, o DDRH, órgão executor dessa política, programa suas atividades por meio de sistemas de 

treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e do dimensionamento da força de 

trabalho da UFG. O DDRH desenvolve ainda projetos de capacitação em assuntos específicos que merecem destaque:  

dependência química, gerenciamento de resíduos, gestão de arquivos, assédio moral no trabalho, segurança patrimonial.  

Tem também apoiado gestores e servidores em encaminhamentos de situações especiais, como conf litos nas relações de 

trabalho e rea locação de pessoal. 

 

Ações de inclusão de pessoas portadoras de dificuldades emocionais graves e/ou transtornos mentais, que são colocadas  

à margem do processo de produção da UFG, recebem especial atenção. Outros destaques do DDRH são para os eventos  

sociais, tais como Dia do Servidor, Feira do Servidor da UFG, Bazar Natalino. 

 

Ações relativas aos Assuntos da Comunidade Universitária 

 

A assistência estudantil se constituiu no  principal desafio para a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitá ria  

(PROCOM) no que se refere à concretização do seu princípio de universalidade, de  modo a contribuir para o acesso e  

permanência dos estudantes de baixa renda na univers idade pública, gratuita e  democrática como condição pa ra uma  

formação acadêmica de qualidade. 

 

Um dos primeiros problemas que têm sido enfrentados pela PROCOM, numa ordem de prioridades, é a falta de recursos  

orçamentá rios públicos  para todas as políticas sociais e, particula rmente, para  a política de  assistência  social. Essa  

política faz-se necessária pa ra dar cobertura a todos  os estudantes  de ba ixa renda, o que inclui as demandas por 

construção, por reforma e manutenção das Casas de Estudantes, por alimentação no Restaurante Universitá rio, por 

bibliotecas atualizadas, por bolsas etc. Demandas específ icas dos estudantes que ingressaram na Univers idade pelo 

sistema de cotas para estudantes egressos de escolas públicas e para estudantes negros se somam às demandas 

tradicionais. Estes  estudantes, de uma ma neira geral, vivem uma situa ção de maior vulnerabilidade socioeconômica e  

precisam ser apoiados para  que possam permanecer na Universidade e  concluir com sucesso o curso superior.   

 

Vale ressaltar que a atuação da PROCOM é fortemente limitada em função do número reduzido de servidores técnico-

administrativos, especialmente prof issiona is da área de saúde, assistentes sociais e técnicos para os restaurantes  

universitá rios (RUs). 

 

Destaque-se no entanto que, no tocante à questão orçamentária, a assistência estudantil es tá mais bem equacionada  

atualmente uma vez que o Ministério da Educação, tem alocado recursos específicos pa ra esta ação no orçamento da  

UFG. Em 2007, com o lançamento do Programa REUNI e do Plano Nacional de Assistência Estudantil para os Estudantes  

de Graduaçã o, foram criadas condições mais favoráveis para o desenvolvimento das políticas de assistência estudantil.  

Os valores alocados nesta rubrica tem crescido sistema ticamente desde então, tendo alcançado em  2009 o valor de R$ 

6.230.718,01. 
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No âmbito da UFG, a PROCOM ampliou os programas de assistência estudantil, não só nos Câmpus de Goiânia, mas 

também nos  Câmpus de Ca talão e Jataí. Em Goiânia, os  estudantes de baixa renda  do CEPAE passaram a ser beneficiados  

e ampliou-se o número de Bolsas Alimentação. Também foram contemplados os estudantes de baixa renda dos Câmpus  

de Catalão e Jataí. Tanto o valor quanto o número de Bolsas Permanência foram aumentados nos Câmpus de Goiânia e  

do Interior, com o atendimento de uma pa rcela importante de estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

 

No que se refere à moradia estudantil, aprovou-se a resoluçã o que dispõe sobre o prog rama e fixa normas para a  

ocupação das Casas de Estudantes Universitá rios mantidas pela UFG. Investiu-se em manutenção, aquisição de 

mobiliá rios e eletrodomésticos, proporcionando melhores condições de vida para os estudantes moradores. Promoveu-

se, ainda, o atendimento de estudantes por meio do Programa Saudavelmente (saúde mental) e Serviço Odontológico. 

 

Com re lação especificamente aos assuntos re lacionados à comunidade universitá ria a UFG desenvolve um conjunto de 

Programas/Projetos/Atividades que se encontram listados nos quadros 024 a 038 que seguem e mostram, para cada um 

dos Programas/Projetos/Atividades, as metas programadas para 2009, as estratégias a serem implementadas  e a 

avaliação do resultado alcançado. 

 

Quadro 024 – Programa de Incentiv o à Participação de Estudantes em Eventos Científicos e  Culturais. 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender 485 estudantes com a  

concessão de 970 passagens 
terrestres (ida e volta), em âmbito 
nacional, visando complementar a  
formação acadêmica e incentivar 
à participação de estudantes em 

atividades científ icas, cultura is e  
políticas. 
 

Divulgação do Programa junto às  

unidades acadêmicas e Campus do 
interior. 

Foram atendidos 650 estudantes  com a 

concessão de 1.300 passagens (ida e 
volta) em âmbito nacional. 

 

 

 

Quadro 026 – Programa de Melhoria da  Moradia –  PMM. 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Reformar a casa coletiva do PMM 

para transformá-la em centro 
histórico/memória. 
 
Reformar e transforma r o galpão 
em espaço multiuso para  

atividades das  crianças e 
adolescentes do PMM. 
 
Organizar o acervo da história do 
PMM existente no centro 

histórico/memória. 
 

Disponibilizar recursos para esse fim. 

 
Articulação com os diversos órgãos  
da UFG e  com a Prefeitura Municipa l 
de Goiânia. 
 

Estimular a participação dos  
moradores do PMM. 
 
 
 

 
 

As metas programadas foram 

comprometidas, em decorrência da  
natureza da relação PROCOM – PMM, de 
administrações anteriores da  
Universidade e  a falta de compromisso 
com o processo educativo dos  

trabalhadores da UFG que trouxeram, 
dentre  outras conseqüências, a 
desmobilização dos  participantes do 
PMM. Com a eleição e posse de outra  
Comissão Coordenadora (2009-2012),  

houve a retomada da  participaçã o da  
assistente social da Coordenação do 
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Definir, construir e viabilizar as 
áreas coletivas do PMM, para 
melhoria da qualida de de vida de 
seus moradores. 

 
 

 
 
 

Serviço Social / PROCOM. Foi realizado 
um estudo da  realidade do PMM, 
redirecionando o trabalho nos aspectos  
organizativo e fina nceiro.  Esse 

redimensionamento assegurou o resgate  
da participação, com onze reuniões  
abertas da Comissão Coordenadora e  
quatro Assembléias Gerais. No bojo das  
discussões da reforma da casa coletiva, 

fez-se a limpeza do quintal e a construção 
da calçada.  
 

 

Quadro 027 – Programa de Bolsa  Alimentação. 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender com: 1250 bolsas o 

Campus de Goiânia; 500 bolsas o 
Campus de Catalão; 500 bolsas o 
Campus de Jata í; 30 bolsas o 
Campus de Goiás e 50 bolsas os  
estudantes do CEPAE. 

 
Oferecer café da manhã para 100 
estudantes da UFG, moradores  
das CEUs. 
 

Ampliação do atendimento para os 

Câmpus de Goiânia, Catalão, Jataí, 
Goiás e CEPAE. 
 
Identificação dos moradores da UFG. 

Foram concedidas 2.386 bolsas  

alimentação, assim distribuídas: 1.270 em 
Goiânia, sendo 25 para estudantes do 
ensino fundamental e ensino médio 
(CEPAE); 522 em Ca talão; 538 em Jataí e  
56 em Goiás. Portanto, foi atendida toda  

a demanda. 

 

Quadro 028 – Programa de Saúde Mental – Saudável mente. 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Realizar 150 acolhimentos, sendo 

110 estudantes e 40 servidores. 
 
 
 
 

Realizar 700 consultas incluindo as  
consultas supervisionadas, sendo 
400 estudantes e 300 para 
servidores. 
 

Realizar 650 sessões de terapia, 
modalidade individual. 
 
 
Realizar 270 sessões de terapia, 

modalidade em grupo. 
 
 
Realizar 15 visitas domiciliares. 
 

 
 
Realizar 20 sessões de terapia  
familiar. 

 
 

Atualização científica da equipe. 

Capacitação dos técnicos em áreas 
específicas. 
 
Ampliação do espaço físico com mais  
consultórios. 

Foram realizados 166 atendimentos, 

sendo 133 de estudantes e 33 de 
servidores. Realizados 88 reacolhimentos, 
desses 42 de estudantes e 46 de 
servidores.  
 

Foram realizadas 378 consultas médicas, 
sendo 217 de estudantes e 161 de 
servidores. 
 
 

Foram realizadas 1.274 sessões semanais  
de psicoterapia individual, dessas 851 
para estudantes e 423 para servidores.  
 
Foram realizadas 86 sessões de 

psicoterapia de grupo, sendo 77 de 
estudantes e  9 de servidores. 
 
Foram realizadas apenas duas visitas 
domiciliares, em função da dificuldade no 

agendamento do tra nsporte.  
 
Foi prestado atendimento a 15 famílias, 
dessas nove são de estudantes e seis de 

servidores. 
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Propiciar a participação de quatro 
servidores em eventos na área de 
saúde mental.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Houve a participação de servidores em 
seis eventos. 
 
Realizou-se um levantamento sobre  

saúde mental, aplicando-se um 
questionário para cem estudantes. 
 
As seguintes ações  foram realizadas, além 
das previstas: 

 
 Sessões de Reike, atendimento a 358 

pessoas, sendo 285 servidores e 73 
estudantes.  

 Sessões de Psicopedagogia em 

Grupo, participação de vinte  
estudantes. 

 Atendimento a 33 pessoas em 
situação de crise, dessas 23 são 
estudantes e  10 servidores. 

 Foram realizados nove atendimentos, 
aprofundamentos individualizados, 
sendo cinco para estudantes  e quatro 
para servidores.  

 Foram realizadas oito rodas de 

terapia comunitá ria com uma média 
de 15 pessoas em cada roda.   

 

 

Quadro 029 – Espaço de Educação Infantil – Creche 
Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender 50 crianças, sendo 18 
filhos de estudantes, 16 filhos de 
docentes e 16 filhos de técnico-

administrativos em educação. 
 
 

Reformas e adequações do espaço 
físico da Creche. 
 

Locação e adequação de um espaço 
para não interromper as atividades 
da Creche no período da reforma. 
 
Manutenção do número de vagas 

para estágio curricular obrigatório. 
Realização de planejamento 
semestral. 
 

Realização junto com a Coordenação 
do Serviço Social do processo de 
seleção de f ilhos de servidores e  
estudantes. 
 

Realização junto com o Serviço 
Odontológico e de Nutrição da  
PROCOM de avaliações odontológica  
e nutricional das crianças  
contempladas no processo de 

seleção. 
 
Incentivo à pa rticipação da equipe 
em eventos relacionados à educação 
infantil. 

 

Houve atendimento a 68 crianças durante  
o ano de 2009.  
 

As demais metas foram alcançadas.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Houve a participação de três servidoras 
da Creche no Encontro Nacional da 
ANUUFEI, nos dias  29 e  30 de setembro, 

em Brasília. 
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Quadro 030 – Programa de Bolsa  Permanência 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 
Disponibilizar 452 bolsas, sendo 

320 para Goiânia, 60 para Catalão, 
60 para Jata í e 12 para o Câmpus  
da cidade de Goiás. 
 
 

Ampliação do número de bolsas para  

os Campi de Goiânia, Catalão, Jataí e 
Goiás. 
 
Articulação com as unidades/órgãos  
de projetos de ativida des que 

propiciem a troca de experiência. 
 

Foram atendidos 464 bolsistas, assim 

distribuídos: 293 no Campus de Goiânia;  
70 em Catalão; 70 em Jataí e  31 em Goiás.  

 

Quadro 031 – Serviço de Nutrição 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 (Avaliação) 

Supervisionar os restaurantes  
universitá rios quanto à qualidade 
do atendimento e da refeição 
produzida. 

 
Participar dos  Projetos  Cantinas  
Saudáveis e Avaliação nutricional 
dos estudantes da UFG, em 
parceria com a FANUT e PROAD, 

inseridos no Programa  
Universidade Saudável. 
 
Atender 50 crianças da Creche. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Acompanhar cinco acadêmicos do 
Curso de Nutrição/UFG. 
 

Acompanhar a execução dos  
projetos de reforma do RU II e  
Creche. 
 

 
Assessorar a Feira de Alimentação 
do VI CONPEEX. 
 
 

Melhorar as formas de confecção 
do café nas unidades acadêmicas  
e órgãos em parceria com a  
Faculdade de Engenharia  de  
Alimentos. 

 

Discussão e proposição de formas  
de intervenção para melhoria dos  
serviços de alimentação dentro da  
UFG. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Realização da avaliação nutriciona l 
das crianças na creche, anamnese 

alimentar e educação nutriciona l 
com os pa is. 
Desenvolvimento de cardápios para  
adultos e crianças saudáveis e para 
crianças com intolerância e /ou 

alergia alimentar. 
 
 
 
 

Participação das discussões dos  
projetos junto ao CEGEF. 
Realização de visitas no local da  
reforma. 

 
Participação de reuniões de 
planejamento do CONPEEX. 
 
 

Apresentação de propostas de 
utilizaçã o de utensílios  mais  
higiênicos e padronização de 
medidas caseiras. 

Esta meta foi alcançada. Foram realizados 
treinamentos com os cantineiros, com a 
participação de docentes e estagiários da 
FANUT. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Houve o atendimento a 68 crianças. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Foi realizada a supervisão dos  
acadêmicos. 
 

A meta foi alcançada.  
 
 
 

 
Foram realizadas reuniões com os  
expositores e houve acompanhamento 
durante  a Feira. 
 

A meta foi alcançada.  
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Quadro 032 – Serviço Médico/Junta Médica 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Realizar 525 exames admissionais  
para professores e  técnico-
administrativos em educação. 

 
Conceder 1.130 licenças para 
tratamento de saúde. 
 
 

Realizar 1.340 procedimentos de 
enfermagem. 
 
Realizar 40 perícias médicas. 

 
 
Reestrutura r a equipe para atuar 
no mapeamento de insalubridade. 
 

 
 
Acompanhar 04 acadêmicos dos  
Cursos de Enfermagem e 
Psicologia.  

 
 
Contribuir pa ra a implantação do 
Subsistema Integrado de Atenção 
Saúde do Servidor - SIASS no 

Estado de Goiás. 
 
Participar, de reuniões periódicas, 
como membro do Fórum de 
Saúde do Trabalhador do 

Ministério Público do Estado de 
Goiás. 
 

Elaboração de novas rotinas de 
trabalho para adequar a demanda.  
 

 
 
 
 
 

Sistematização do serviço de 
enfermagem 
 
 

 
 
Articulação com o DDRH e  
participação da Engenheira do 
Trabalho nos procedimentos da 

Comissão de Insalubridade.  
 
Desenvolver ações direcionadas à 
atenção a saúde do trabalhador e  
acompanhar o desenvolvimento e a 

prática das rotinas do setor. 
 
Participação efetiva de três  
profissionais na impla ntação do 
SIASS - Comissão de Estruturação e  

Promoção e Vigilância. 
 
Disponibilização de duas servidoras, 
médica e enfermeira do trabalho, 
para participarem como membro. 

Foram realizados de 751 exames  
admissionais. 
 

 
Foram concedidas 1.514 licenças para  
tratamento de saúde, sendo 1.333 para 
servidores e  181 pa ra estudantes.  
 

Foram realizados 2.297 procedimentos de 
enfermagem em servidores. 
 
Foram realizadas  74 perícias para  

servidores.  
 
 
 
 

 
 
Foi realizado o acompanhamento de dois  
acadêmicos, sendo um de Psicologia e um 
de Enfermagem. 

 
 
Houve a participação de dois médicos e  
uma enfermeira do trabalho em reuniões  
locais e seminários em Brasília  e Goiânia. 

 
 
Houve a participação de dois  
profissionais. 
 

 
 

 

Quadro 033 – Serviço Odontológico 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender 890 pacientes  entre  
estudantes, servidores e  
dependentes. 

 
Dar continuidade ao Projeto de 
Saúde Bucal dos estudantes da  
UFG, moradores das CEU´s. 
 

Adequação do Serviço Odontológico 
às normas de biossegurança da  
Vigilância Sanitária. 

 
Capacitação da equipe e  calibração 
dos examinadores. 

Foram atendidos 992 pacientes, sendo 
469 estudantes e 523 servidores e  
dependentes.   

 
Procedeu-se à coleta de dados, sendo 
examinados 72 estuda ntes moradores das  
CEU’s. 

 

Quadro 034 – Projeto de Incentivo à Participação de Servidores Atletas em Eventos  Esportivos 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender se is atletas em 
competições esportivas. 

 

Divulgação do programa junto às 
unidades acadêmicas e órgãos. 

Foram atendidos 6 servidores atletas. 
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Quadro 035 – Programa de Bolsa  Alimentação 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender 1.452 estudantes do 

Programa. 

Desenvolvimento das atividades em 

consonância com o Serviço Social e  
Serviço de Informática pa ra 
cadastrar e  informar os estudantes. 
 

Foram cadastrados 2.386 estuda ntes. 

 

Quadro 036 – Programa de Moradia  Estudantil 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Atender 180 estudantes, sendo 
105 da CEU I, 64 da CEU III e11 da 
CEU IV. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atender com 70 bolsas moradia o 

Câmpus de Catalão, com 70 bolsas 
o Câmpus de Jataí e com 15 bolsas 
o Câmpus de Goiás. 
 

 
 
 
Dar continuidade às reformas e  
aquisição de equipamentos e  

mobiliá rio para as CEU's I, III e IV. 
 
Dar continuidade à construção da 
Moradia Estuda ntil no Campus  
Samambaia com capacidade para 

atender 150 estudantes da UFG. 
 
  

Realização de seminá rio unificado 
para identif icação de novos  
moradores estudantes da UFG.   

 
 
Alteração da resolução 07/2007 pela  
18/2009, permitindo a entrada  
somente de estudantes da UFG, a  

partir de 26 de junho de 2009,  
garantindo o direito àqueles já  
moradores oriundos de outras IES. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Levantamento de necessidades para  
ser executado com recursos do 

PNAES. 

Houve atendimento a 180 estudantes nas  
três Casas de Estudantes (I III e IV). 
Desses, 38 foram admitidos no ano em 

curso em uma única seleçã o (agosto de 
2009) devido à reforma das casas. 
 
 
 

 
 
 
 
Foram concedidas 80 bolsas para Catalão, 

80 para Jataí e 17 para Goiás. A utilização 
de recursos do PNAES possibilitou 
aumentar o quantitativo de bolsas  
moradia nos dois Campi já exis tentes e  

incluir o novo Campus da Cidade de 
Goiás. 
 
Foram efetivas melhoria das condições  
das moradias (CEU I, III e IV) com reforma 

e reposição pa rcial de equipamentos. 
 
Concretizou-se  a construção de uma casa 
de estudantes no Campus Samambaia, 
com ampliação de mais 150 vagas, em 

fase de conclusão, com inauguração 
prevista para o 1º semestre de 2010. 

 

Quadro 037 – Bolsa de Língua Estrangeira 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Conceder 20 bolsas para  
estudantes de graduação de baixa  
renda. 

Disponibilização de recursos do 
PNAES para esse fim. 

Foram concedidas apenas 14 bolsas, em 
razão da restrição na oferta de vagas pelo 
Centro de línguas. 
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Quadro 037 – Pesquisa sobre a Evasão Escolar na UFG 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Realizar uma pesquisa sobre  
evasão escolar na UFG pela 
Coordenação de Serviço Social 

/PROCOM 

Elaboração e execução do projeto de 
pesquisa com a participação de seis 
estudantes bolsis tas moradores das 

CEUs. 

A pesquisa encontra-se em fase  
exploratória, com a definição da  
concepçã o da  evasão escolar,  

desenvolvendo a revisão bibliográfica e a  
leitura do material pertinente à pesquisa.  
Participaram do projeto três estudantes  
bolsistas moradores das CEUs. 
 

 

Quadro 037 – Organizar livro sobre assistência estudantil e saúde mental nas universidades. 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Publica r todos  os trabalhos  

apresentados no II Seminário 
Nacional dos Serviços de 
Atendimento ao Estudante  
Universitá rio, realizado nos dias  
19 e 20 de junho de 2008.  

 
Publica r textos elaborados por 
membros da equipe do Programa  
Saudavelmente. 

 

Divulgação do Programa  
Saudavelmente no âmbito da UFG 
e de outras universidades. 
 

Articulação com outras IES para 

organização do material a ser 
publicado. 
 
 
 

 
Reuniões  com o CEGRAF.  
 
 
 

Definição de recursos para esse fim. 

O projeto foi adiado para o ano de 2010,  

em razão do acúmulo de atividades dos  
membros da comissão organizadora.  

 

Quadro 038 – Promoção de eventos 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 

Realizar duas palestras de  
atenção à saúde do trabalhador 
em áreas insalubres e perigosas. 
 

 
Seminário de Avaliação de 
Programas Sociais.  
 

 
II Seminário de Atenção à Saúde 
do Servidor Público Federal no 
Estado de Goiás. 

Definição da área e do tema a ser 
apresentado para conscientização e  
minimização do risco e do agravo no 
ambiente do trabalho. 

 
Organizado pela Coordenação do 
Serviço Social/PROCOM. 
 

 
Organizado pela PROCOM e demais 
Órgãos Federais de Goiás, com a 
participação da SRH/MPOG. 

A meta não foi alcançada devido a 
redução do quadro de pessoal com 
aposentadorias. 
 

 
O Seminário foi realizado nos dias 03 e 04 
de dezembro de 2009, no Salão Nobre da 
Faculdade de Direito. 

 
O Seminário foi realizado no dia 25 de 
setembro de 2009, no Salão Nobre da 
Faculdade de Direito. 
 

 

Sobre os recursos vinculados à ação “Funcionamento de Cursos de Graduação” 

 

Os principais dispêndios na ação “Funcionamento de Cursos  de Graduação” ocorreram com o pagamento de vencimentos  

e vantagens fixas –  pessoal a tivo, contratação por tempo determinado, material de consumo, outros serviços de terceiros  

– pessoa física e pessoa  jurídica e locação de mão-de-obra. O pagamento de vencimentos e vantagens f ixas atingiu o total 

de R$ 205.604.614,50, o de contratação por tempo determinado (professores substitutos), um total de R$ 7.769.531,33, 

outros serviços de terceiros – pessoa fís ica, R$ 4.340.711,37, outros  serviços  de terce iros  – pessoa  jurídica, R$ 

13.235.553,43, aquisição de material de  consumo, R$ 3.997.428,18 e locação de mão-de-obra, R$ 9.930.081,38. Na 



Relatório de Gestão -  2009 

 

81 
 

totalização dos R$ 260.708.635,33 pagos nesta ação, estão presentes recursos das fontes 100, 112, 312 e 250, sendo que 

nesta última – recursos diretamente arrecadados -  , foram alocados R$ 4.913.491,84. 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002209 1073 112 319004 
Contratação por Tempo 
Determina do 

            7.769.531,33 

1 002209 1073 112 319008 Outros Benefícios Assistenciais                254.426,75 

1 002209 1073 112 319011 
Vencimentos e  Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

       197.934.038,59 

1 002209 1073 112 319013 Obrigações Patronais                     2.539,80 

1 002209 1073 112 319016 
Outras Despesas Variáveis - Pessoal 

Civil 
               624.757,65 

1 002209 1073 112 319091 Sentenças Judiciais             2.574.951,91 

1 002209 1073 112 319092 Despesas de Exercícios Anteriores                   39.748,81 

1 002209 1073 312 319011 
Vencimentos e  Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 
            2.600.000,00 

1 002213 1073 100 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

                  73.286,92 

1 002213 1073 100 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
            1.626.713,08 

1 002213 1073 112 339014 Diárias - Pessoal Civil                831.790,01 

1 002213 1073 112 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes                948.429,46 

1 002213 1073 112 339030 Material de Consumo             3.631.234,76 

1 002213 1073 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

            1.222.474,95 

1 002213 1073 112 339035 Serviços de Consultoria                   14.275,00 

1 002213 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

            3.341.347,49 

1 002213 1073 112 339037 Locação de Mão-de-obra             9.930.081,38 

1 002213 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

          10.033.329,04 

1 002213 1073 112 339047 
Obrigações Tributá rias e 
Contributivas 

                  15.318,14 

1 002213 1073 112 339092 Despesas de Exercícios Anteriores                491.586,97 

1 002213 1073 112 339093 Indenizações e Restituições                189.128,88 

1 002213 1073 112 339139 
Outros Serviços de Terceiros PJ - Op. 

Intra-Orçamentárias 
               196.126,39 

1 002213 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-
Orçamentárias 

               254.239,26 

1 002213 1073 112 339192 Despesas de Exercícios Anteriores                     6.913,38 

1 002213 1073 112 449051 Obras e Instalações             1.876.949,83 

1 002213 1073 112 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

            4.113.683,06 
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1 002213 1073 112 449092 Despesas de Exercícios Anteriores                     9.225,00 

1 002213 1073 250 339014 Diárias - Pessoal Civil                   10.425,76 

1 002213 1073 250 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes                290.872,37 

1 002213 1073 250 339030 Material de Consumo                350.363,59 

1 002213 1073 250 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

               122.902,44 

1 002213 1073 250 339035 Serviços de Consultoria                     8.990,00 

1 002213 1073 250 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física 
               926.076,96 

1 002213 1073 250 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

            1.573.605,31 

1 002213 1073 250 339092 Despesas de Exercícios Anteriores                259.661,59 

1 002213 1073 250 339093 Indenizações e Restituições                     2.321,52 

1 002213 1073 250 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-
Orçamentárias 

               201.013,27 

1 002213 1073 250 339192 Despesas de Exercícios Anteriores                        373,19 

1 002213 1073 250 449051 Obras e Instalações                376.552,46 

1 002213 1073 250 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

               790.333,38 

1 002213 1073 312 319008 Outros Benefícios Assistenciais                     7.560,12 

1 002213 1073 312 319011 
Vencimentos e  Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 
            5.070.575,91 

1 002213 1073 312 339014 Diárias - Pessoal Civil                     3.773,59 

1 002213 1073 312 339030 Material de Consumo                   15.829,83 

1 002213 1073 312 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
                    1.906,00 

1 002213 1073 312 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

                  89.370,20 

TOTAL 260.708.635,33 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 264.037.263,00 260.708.635,33 99 % 

Física 17.001 16.207 95 % 

 

2.3.4.1.3 -  Ação 1073.4002 – Ass istência  ao Estudante de Graduação 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Apoiar os estudantes  do ensino de graduação, oferecendo assis tência  

alimentar, incluindo a manutenção de restaurantes univers itários, 

auxílio alojamento, incluindo manutenção de casas de estudantes, 

auxílio transporte e assis tência médico-odontológica. 
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Descrição 

Fornecimento ou auxílio pa ra o acesso a alimentação, atendimento 

médio-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras  

inicia tivas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão 

seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom 

desempenho do estudante  no ensino superior. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG  

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

Ação 4002 -  Assistência ao Estudante de Graduação 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 024711 1073 100 339018 
Auxílio Financeiro a  
Estudantes 

1.842.246,05 

1 024711 1073 100 339030 Material de Consumo 32.086,64 

1 024711 1073 100 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

215.915,14 

1 024711 1073 100 339036 
Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física 

203.342,17 

1 024711 1073 100 339039 
Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica 

429.329,00 

1 024711 1073 100 339092 
Despesas de Exercícios 
Anteriores 

7.830,00 

1 024711 1073 100 449051 Obras e Instalações 2.706.051,43 

1 024711 1073 100 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

793.917,58 

TOTAL 6.230.718,01 

 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 6.230.759,00 6.230.718,01 100% 

Física 3.000 2.592 86% 

 
 
2.3.4.1.4 -  Ação 1073.6328 – Universidade Aberta e a  Distância. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Ampliar, democratiza r e efetivar a oferta de cursos e programas na 

modalidade de educação a distância, oportunizando o acesso à 
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educação superior inicial e continuada. 

Descrição 

Definição, elaboração, implantaçã o e desenvolvimento de cursos e 

programas de formação educacional na modalidade de educação a 

distância, com implantação de pólos regionais ou diretamente. 

Aquisição e  insta lação de equipamentos e  de redes; capacitação de 

docentes e pessoal envolvidos com os cursos; criação de currículos  

específicos, respectivos conteúdos, material instrucional e  

metodologias de ens ino a distância. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
 

A Universidade Federal de  Goiás no intuito de sistematizar e  implementar ações  de integração de redes  de aprendizagem 

apropriadas a modalidade de ensino presencial e não presencial, criou em 2007 o Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede (CIAR). Sendo órgão suplementa r vinculado à Reitoria, o CIAR tem como competência a implementação e apoio de 

atividades acadêmicas –  graduação, pós-g raduação, extensão e pesquisa, integradas pelas tecnologias da informação e  

comunicação desenvolvidas na UFG. 

 

A proposta pedagógica do CIAR tem como princípio a autonomia, a articulação entre ensino-pesquisa em processos de 

aprendizagens formais e não formais em projetos de ensino e extensão. 

 

Constituído por um Conselho Gestor, Diretoria e Coordenadorias o CIAR tem como objetivos norteadores: 

 acompanhar projetos interinstitucionais  e intrainstitucionais que envolvem aprendizagem em redes com apropriação 

de tecnologias da informação e comunicação; 

 promover a tividades de formação continuada pa ra profissionais envolvidos  nos projetos de aprendizagem em rede 

desenvolvidos pela  UFG. 

 

O Governo Federal, por meio do MEC, criou em 2005 a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que credencia as  

universidades federais e os Centros Federais Tecnológicos para a oferta de educação superior pública e gratuita na  

modalidade a dis tância. A Universidade Federal de Goiás (UFG) e outras 17 universidades federais pa rticiparam do 

primeiro edital da UAB para a expansão do ensino superior público e gratuito pelo interior do Brasil.  

 

No âmbito do Fórum das Estatais  pela Educação, com foco nas Políticas e Gestão da Educação Superior, a UAB tem 5 eixos  

fundamentais: 

 Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e  acesso; 

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua expansão em 

consonância com as propostas educacionais dos estados  e municípios;  
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 A avaliação da educação superior a distância, tendo por base os processos de flexibilização e regulação em 

implementação pelo MEC;  

 As contribuições para a investigação em educação superior a distância  no país; 

 O financiamento dos processos de implantação, execução e  formação de recursos  humanos em educação superior a  

distância.  

 

Lançado em 2005, o primeiro edital da UAB permitiu a implantação da primeira etapa da  rede de Pólos  de Apoio 

Presencial e de  cursos ofertados por universidades federais. Foram seleciona dos nesta etapa 291 municípios no país, com 

46 mil vagas de ens ino superior, sendo 10 pólos em Goiás (Águas Lindas, Alexânia, Aparecida de Goiânia, Catalã o, 

Cezarina, Formosa, Goianésia, São Simão e Uruana). Esse edital previa a oferta de cursos de licenciatura destinado a  

professores da rede pública, nas áreas de Biologia, Física, Artes visua is, Artes cênicas, Matemática e Química. Também 

exigia parcerias entre  as instituições interessadas em ofertar esses cursos e  a UFG juntamente com outras instituições  

estaduais e privadas. 

 

Em 2006 deu-se início a segunda etapa da UAB com o segundo edital, que abriu mais 269 novos pólos e mais de 30 mil 

novas vagas. Nele estavam previstos mais três editais para os próximos dois anos, os quais abririam mais 750 pólos  

presenciais. Com isso, o objetivo do MEC é de chegar a 2010 com mais de  1000 pólos  em funcionamento, e, por 

conseguinte, alcançar um total de 300.000 novas vagas no sistema de educação superior. Nesse segundo edital, Goiás foi 

contemplado com mais 11 pólos  (Anápolis, Campos Belos, Goiânia, Inhumas, Iporá, Mineiros, Morrinhos, Posse, Rio 

Verde, São Miguel do Araguaia e Votuporanga) e foram aprovados os cursos de Física, Educação Física, Artes Visuais, 

Especialização em Metodologia do Ensino Fundamenta l e Especialização em Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia. 

A publicação desse edital tornou imperativa a reformulação e adequaçã o dos projetos de cursos pa ra EAD, uma vez que 

os municípios, em geral, não tinham clareza de suas atribuições nesta parceria, e as solicitações  apresentavam ausência 

de um levantamento de demandas que justificavam seus projetos. 

 

Após a articulação, na qua l foram determinadas que instituições ofertassem cursos nos respectivos pólos, deu-se início 

aos processos de planejamento, seleção, capacitação das equipes, produção de material, etc. É importante destaca r que 

o início do processo de implantação do sistema UAB foi defendido pela coordenação nacional a organização de centros ou 

núcleos  de EAD nas IES, sendo estes, os  articuladores  dos  projetos internos das  instituições. No caso da UFG, a criação do 

Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), em 2007, visou inicialmente atender a esta indicação do MEC e 

implanta r os cursos  a distância na UFG. 

 

As seguintes ações estão previstas na área  de EAD, a serem realizadas pelo CIAR, incluindo aquelas relacionadas à  

Universidade Aberta do Brasil (UA B): 

 redimensionar os projetos de curso – os projeto de cursos aprovados no edital do MEC não atendiam a dinâmica de 

EAD proposta na UAB; 

 visitar e avaliar os polos indicados pelo MEC para verificar as condições de impla ntação dos cursos solicitados pelo 

município; 

 elaborar materia l didático para curso de formação de orientadores  acadêmicos  e tutores  de polo;  
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 executar o curso de orientadores acadêmicos  e tutores de polo a capacitação dos  orientadores; 

 selecionar orientadores acadêmicos e  tutores de polo; 

 selecionar curs ista de Artes Visuais, Física e Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental; elabora r e  

realizar curso de gestão de polos para coordenadores  de polo; 

 realizar Seminá rio de Educação em Rede; 

 produzir material didático pa ra os cursos de  Artes Visuais, Física e  Especialização em Metodologia do Ensino 

Fundamental; 

 selecionar professores  formadores; 

 capacitar  professores  formadores. 

 

As seguintes ações se efetivaram em 2009: 

1. foi dado apoio logís tico para os cursos de capacitação e eventos  da EAD; 

2. formar/capacitar equipe técnica pa ra suporte do ambiente virtual moodle; 

3. estabelecer um cronog rama de ações juntamente com as coordenações dos cursos e dos pólos de apoio presencia l; 

4. elaborar e executar cursos de capacitação: Autores, Tutores/Orientadores, Gestores de pólo, Auxiliar de  biblioteca; 

5. garantir a ef icácia das prestações de contas através do acompanhamento dos f luxos e dos  gastos dos Projetos de 

EAD 

6. formar equipe de produção; 

7. acompanhar junto ao  Centro de Seleção e Coordenações a realização dos processos se letivos dos cursos de EAD; 

8. acompanhar junto as Coordenações e  os pólos de apoio presencial a execução dos cursos de EAD; 

9. fazer a manutenção do site  do CIAR; 

10. acompanhar a e labora ção de instrumentos de avaliação institucional dos cursos  de EAD; 

11. criar e gerenciar as salas virtuais; 

12. criar e atualizar o tutorial aluno e professor; 

13. avaliar as condições de infra-estrutura física, material e de apoio de cada pólo de EAD. 

 

Por ser uma área nova de atuação, a implementação das atividades de educação a dis tância na UFG enfrenta enormes  

dificuldades no seu dia a dia: falta de  espaço físico para  tre inamento; problemas técnicos com o servidor (invasão, quedas  

e paralisação do ambiente); falta de  equipe técnica  efetiva e permanente;  falta  de pessoal técnico especializado para  

acompanhamento, manutenção e controle dos equipamentos de informática; falta de pessoal técnico especializado para  

realização de eventos; falta de  um modelo padronizado de atendimento aos usuários; pouca comunicação entre as  

equipes, coordenações e o CIAR; rotatividade da equipe de produção; falta de repasse de informações dos  

Coordenadores para o CIAR em tempo hábil; falta de técnico efetivo  para manutenção do s ite; falta de transporte para  

visita de avaliação dos  pólos de apoio presencial e  número reduzido de pessoal de  apoio no traba lho com EAD. 

 

Apesar destas dificuldades esta é uma modalidade de ensino que teve um expressivo crescimento no Brasil nos últimos  

anos, dando oportunidade de acesso ao ens ino superior, sobretudo, a uma parcela da população que reside em 

localidades  onde não existem instituições públicas de ensino superior. A UFG demonstrou claramente o seu envolvimento 

e comprometimento com este Programa ao criar o Centro Integ rado de Aprendizagem em Rede (CIAR), ao alocar recursos  
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materiais e humanos para esta á rea de atuaçã o e ao estabelecer parcerias com 33 prefeituras do interior do estado para a  

instalação de 40 pólos, oferecendo os cursos de graduação em Administraçã o, Artes Visuais, Física, Ciências Biológicas, 

Artes Cênicas, Educação Física e os de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e  Gestão Escolar. Na  

modalidade de educação a dis tância a UFG possuía em 2009 um total de  2.425 alunos matriculados nos cursos de 

graduação e 1.150 alunos matriculados nos cursos de especialização. Além disto mais de 4.000 alunos se matricularam 

nos demais cursos oferecidos pelo CIAR.  

 

Nesta ação a UFG efetuou o pagamento de diárias, locação de mão de obra, passagens e despesas com locomoção, 

outros serviços de terce iros – pessoa jurídica, obrigações tributá rias e contributivas e adquiriu material de consumo, 

utilizando-se de recursos financeiros  oriundos das fontes 112 e 250, totalizando R$ 217.845,20. 

 

Os principa is dispêndios ocorreram com o pagamento de outros serviços de terce iros – pessoa fís ica e jurídica, que 

atingiu o total de  R$ 98.116,54 e a aquisição de material de consumo, que totalizou R$ 100.975,04. 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 6328 -  Universidade Aberta e  a Distância 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002214 1073 112 339014 Diárias - Pessoal Civil 13.936,77 

1 002214 1073 112 339030 Material de Consumo 94.650,04 

1 002214 1073 112 339033 Passagens e Despesas com Locomoção 588,11 

1 002214 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física 

30.146,74 

1 002214 1073 112 339037 Locação de Mão-de-obra 298,74 

1 002214 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

54.782,10 

1 002214 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-

Orçamentárias 
3.730,00 

1 002214 1073 250 339030 Material de Consumo 6.325,00 

1 002214 1073 250 339036 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física 

2.653,00 

1 002214 1073 250 339039 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 

10.534,70 

1 002214 1073 250 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-

Orçamentárias 
200,00 

TOTAL 217.845,20 

 

As metas e resultados no exercício (física e  financeira) desta ação estão especificadas na tabela abaixo. A discrepância  

entre a meta física  prevista e  a realizada, deve-se ao fato de que alguns cursos não iniciaram conforme estava previs to. 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 220.000,00 217.845,20 99 % 

Física 2.425 851 35,09 % 

 

2.3.4.1.5 - Ação 1073.2E14 – Reforma e Modernização da Infra-Estrutura Fís ica das I nstituições  Federais de Ensino. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade Não se aplica 

Descrição Não se aplica 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG  

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
 
A UFG efetuou nas 3(três) ações de “Reforma e Modernização de Infra-Estrutura no Estado de Goiás” o pagamento de 

obras e  insta lações utilizando-se  de recursos f inanceiros  oriundos da  fonte  100, totalizando R$ 2.150.000.00. Deve-se 

destacar que alguns dos projetos re lacionados no quadro anterior envolveram também recursos de outras ações, 

particularmente aqueles vinculados à ação “Funcionamento dos Cursos de Graduação” e das ações de expansão de 

Catalão e Jata í. 

 
As tabelas que seguem especificam detalhadamente todos os gastos efetivados nas três ações de Reforma e 

Modernização da Infra-Estrutura Física das Instituições de Ensino Superior : 

 
a.  Ação 1073.2E14.0052 
 

Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infra-Estrutura no Estado de Goiás das  Instituições  de Ensino Superior – No 
Estado de Goiás 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 026561 1073 100 449051 Obras e Instalações             1.900.000,00 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 2.900.000,00 1.900.000,00 66 %* 

Física 16 3 19 %** 

* A meta financeira não foi alcançada plenamente porque apenas o valor de R$ 1.900.000,00 das emendas individuais foi 
liberado para a  UFG. 
** O baixo percentual de execução física se explica: Aparentemente a previsão de “16”, lançada pelo SIMEC e não pela  
UFG, corresponde ao número de emendas individuais da bancada de Goiás destinada à UFG. O número de “3” que 

lançamos como execução, corresponde ao número de obras contempladas com estes recursos.  
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b. Ação 1073.2E14.0252 
 

Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infra-Estrutura no Estado de Goiás das  Instituições  de Ensino Superior – Jataí 
- GO 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 026562 1073 100 449051 Obras e Instalações             150.000,00 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 150.000,00 150.000,00 100 % 

Física 1 1 100 % 

 

c. Ação 1073.2E14.0314 
 

Ação 2E14 - Reforma e Modernização de Infra-Estrutura no Estado de Goiás das  Instituições  de Ensino Superior – 
Goiânia - GO 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 026563 1073 100 449051 Obras e Instalações             100.000,00 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 100.000,00 100.000,00 100 % 

Física 1 1 100 % 

 
 

2.3.4.1.6 - Ação 1073.11GD –  REUNI – Readequação da Infra-Estrutura da  Universidade Federal de Goiás (UFG) 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Promover a revisão da estrutura acadêmica e viabilizar a expansão 

da Universidade Federal de Goiás – UFG, objetivando aumentar a 

oferta de vagas da Educação Superior, no âmbito da graduação, a 

partir do melhor a proveitamento da estrutura fís ica e de recursos  

humanos exis tentes, visando à otimização da relação aluno/docente  

e o número de concluintes dos cursos de graduação.  

Descrição 

Reforma e ampliação de edifícios já exis tentes das unidades  

acadêmicas nos Campi da Universidade Federal de Goiás – UFG, 

mediante realização de licitações de acordo com a legislação 

específica. Serão realizadas construções de prédios  para unidades  

acadêmicas, para salas de aulas, reformas, adequações e ampliações 
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nos prédios de unidades acadêmicas, em salas de aula e na 

correspondente infra-estrutura. Serão também adquiridos ma teriais  

permanentes e equipamentos pa ra laboratórios de cursos a serem 

criados e cursos existentes que serão expandidos. Nos Campi 

Colemar Na tal e Silva e Samambaia, em Goiânia, objetiva-se ampliar 

a oferta total de vagas em 2.037 vagas, nos cursos  novos e  

existentes. No Campus Cata lão da UFG, na cidade de Catalão, 

objetiva-se ampliar a oferta total de vagas em 260 vagas, nos cursos 

novos e exis tentes. No Campus Jataí, objetiva-se ampliar a oferta 

total de vagas em 415 vagas, nos cursos novos e existentes. No 

Campus Goiás da  UFG, na cidade de Goiás, objetiva-se ampliar a 

oferta total de vagas em 170 vagas, em cursos novos. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 11GD - REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás  (UFG) 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 024710 1073 112 449051 Obras e Instalações           13.249.732,20  

1 024710 1073 112 449052 Equipamentos e Materia l 

Permanente 
            3.795.271,31  

TOTAL 17.045.003,51 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 17.045.048,00 17.045.003,51 100 % 

Física 2.032 1.555 77 % 

 

2.3.4.1.7 - Ação 1073.7L83 Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior 
 

Tipo Atividade 

Finalidade Não se aplica 

Descrição Não se aplica 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 
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Unidades executoras Não se aplica 

 
A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 7L83 - Ampliação da  Infra-Estrutura Fís ica de Instituições Federais de Ensino Superior 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 520718 1073 312 449051 Obras e Instalações           11.238.895,00  

TOTAL 11.238.895,00 

 
Dados previstos e realizados 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 12.995.256,00 11.238.895,00 86% 

Física 1 1 100% 

Obs: A meta financeira não foi totalmente ex ecutada por falta de cota de limite para empenhar. 

 
2.3.4.1.8 - Ação 1073.8282 Reestruturação e Expansão das  Universidades  Federais - REUNI 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades  

federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, 

a criação de vagas, especialmente no período noturno, e o completo 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos  

existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de 

concluintes  dos cursos  de graduação. 

Descrição 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão, elaborados pelas 

Universidades Federais, no exercício de sua autonomia, que visem o 

aumento do número de estudantes, a redução da evasão, o 

completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e  

modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por 

meio de obras de pequeno vulto, incluindo reforma, construção, 

aquisição de equipamentos, materiais e  serviços. A expansão referida 

nesta ação não pode ca racterizar início de projetos  de grande vulto 

que, conforme legislaçã o em vigor, só poderão ser executados à 

conta de crédito orçamentá rio específico, vedado o empenho de 

valores a eles destinados  em outra doação. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
Estas ações são de grande importâ ncia no âmbito do Programa Brasil Univers itário, pela sua perspectiva estratégica para  

o funcionamento da instituição. As atividades desenvolvidas nessas ações, em geral, são de responsabilidade da  Pró-

Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), órgão da UFG cujas principais responsabilidades são o planejamento e a  
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execução orçamentária  e financeira da instituição. Além desta missão a atuação da PROAD abarca  outras áreas essenciais  

ao funcionamento da instituição  tais como serviços de transportes, de telecomunicações, de arquivo, de manutenção de 

equipamentos, de aquisição de materiais e equipamentos, de e laboraçã o de projetos  e acompa nhamento de obras  

físicas, da contratação e acompa nhamento dos serviços de vigilância, limpeza entre outros, dando o necessário suporte às  

atividades de ens ino, pesquisa e extensão da Universidade. A PROAD compreende o Depa rtamento de Contabilidade e  

Finanças (DCF), o Departamento de Material e Patrimônio (DMP), o Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF), a Divisão 

de Transportes (DT), o Centro de Manutenção de Equipamentos (CEMEQ), a Divisão de Telecomunicações (DTEL) e a 

Divisão de Comunicações (DC). 

 

Ficarão descritas aqui, como mencionado anteriormente, as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Administração 

e Finanças com recursos financeiros presentes  em quase todos  os programas e ações  presentes no orçamento da UFG. 

 

A utilização racional do espaço fís ico da UFG, o atendimento às normas de segurança e vigilância, a atualização dos planos  

diretores, a melhoria dos ambientes de estudo e trabalho e dos serviços de conservação e limpeza são metas prioritárias  

do CEGEF. Este órgão é também responsável pe la elaboração dos projetos a rquitetônicos  e acompanhamento das obras e  

reformas realizada nos Câmpus da UFG. Observa-se no quadro 039 de metas apresentado a seguir que este órgão teve 

uma intensa atuação em 2009, entregando à UFG um conjunto de novos edif ícios. Um grande número de novas 

construções foi licitado e empenhado em 2009. Várias reformas foram realizadas ou estão em andamento, conforme 

descrição constante deste quadro.  

 

No DMP são efetivados processos de compras da UFG e realizados leilões públicos de bens inservíveis. É este órgão que 

elabora os editais de licitação e rea liza os pregões para compras de materiais e contrataçã o de serviços. O DMP é ainda 

responsável pe la coordena ção do Almoxarifado Geral da  UFG, pelo tombamento dos  bens  permanentes, pela distribuição 

de materiais  e pelo controle e  acompanhamento do patrimônio da UFG. 

 

A Divisão de Transportes da UFG desenvolve suas atividades utilizando-se de uma frota de veículos constituída de carros, 

vans, microônibus, caminhões, ônibus e tratores. Contando com um quadro pequeno de motoristas este órgão é  

responsável pelo transporte de estudantes, servidores técnico-administrativos e professores em viagens para congressos 

e aulas práticas, viagens a Brasília para atividades diversas junto aos órgãos ministeriais, aos Câmpus do interior para  

serviços de entrega de materia is, entre outros. Estas viagens são muito demandadas e mobilizam permanentemente em 

tempo integral veículos e motoristas da UFG. Visando à recomposição da sua frota a UFG adquiriu em 2009, 05 (cinco)  

novos veículos sendo 03 pa ra o Câmpus de Goiânia, um para o Câmpus de Cata lão e um para o Câmpus de Jataí. Com a  

aposentadoria de motoristas do quadro permanente, hoje constituído de apenas 24 motoristas, a impossibilidade de 

contratação de motoristas no serviço público e as limitações da frota de veículos, a UFG teve que recorrer à terceirização 

de veículos (carros pequenos, vans e ônibus), com motoristas, para o atendimento da crescente demanda por viagens. 

Foram contratados 130.000 km com ca rro pequeno, 30.000 km com vans, 100.000 km com micros e 150.000 km com 

ônibus. O gra nde crescimento da demanda explica-se em função do próprio crescimento da universidade e sobretudo 

pelo crescimento das atividades acadêmicas nos câmpus do interior.   
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O CEMEQ é o órgão no qual são feitos os  repa ros nos equipamentos da UFG, incluindo-se entre  eles microcomputadores, 

aparelhos de refrigeração e microscópios e onde são confeccionadas peças para alguns equipamentos. Este órgão 

atendeu em 2009 a 4.812 ordens de serviços nas áreas de óptica (173), eletro-eletrônica (630), informática (1.575), 

impressoras (376), reciclagem de cartuchos (1.782), mecânica (250) e  refrigeração (777). A despeito da carência de  

pessoal técnico especializado na área de manutenção de equipamentos, o CEMEQ presta um serviço de fundamental 

importância à  UFG a  um custo drasticamente inferior àquele que teríamos com uma eventual Terceirização destes  

serviços.   

 

A Divisão de Comunicações (DC) da UFG é o setor no qual é processada toda correspondência da UFG, onde os processos 

são autuados e acompanhados e onde são mantidos os arquivos da UFG. É função da DC definir e implementar a política  

arquivística da UFG, segundo as normas e padrões  estabelecidos pelo A rquivo Nacional. Cabe ainda à DC capacitar 

servidores pa ra auxiliar as atividades de organização, classificação, avaliação e eliminação, transferência e recolhimento 

de documentos. Destaque-se também a importante responsabilidade do setor na preservação da memória documental e  

na disponibilização deste material pa ra consultas e  pesquisas. 

 

A Divisão de Telecomunicações (DTEL) cuida  dos serviços de telefonia e do uso racional do te lefone bem como da  

manutenção da rede ótica  da UFG. Este órgão teve em 2009 um importante  papel na instalação dos  novos equipamentos  

de telefonia da UFG (PABX físico) e na preparação da infra-estrutura necessária para a instalação dos novos serviços.  

 

O quadro 039 aponta um resumo das atividades de administração e finanças da UFG. 

Quadro 039 – Ativ idades  de administração e finanças 

Atividade a desenvolver Metas para 2009 Estratégias Utilizadas Realizado em 2009 

Executar integralmente o 
orçamento/2009 da UFG 
cumprindo todas as metas 
previstas na Lei orçamentária 

Executar 100% do 
orçamento/2009 da UFG no 
valor de R$ 342.721.053,00; 
 
Cumprir as metas traçadas 
nas ações previstas, nos 
convênios e nas 
descentralizações; 
 
Atender as demandas 
acadêmicas e administrativas 
dos diversos setores da UFG. 

 Acompanhar rigorosamente 
a execução orçamentária. 
 
 
Fornecer as condições 
materiais e de pessoal para a 
equipe orçamentária e 
financeira 
 
Promover a qualificação 
permanente da equipe 
técnica. 
 

Execução orçamentária no 
montante de R$ 
566.661.708,46 (incluindo as 
descentralizações e 
convênios) 

Realização na UFG da II 
Jornada de Capacitação em 
Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil em 
conjunto com a SPO/MEC 

Capacitar 100 servidores 
oriundos das diversas IFES do 
Brasil  

Licitação para hospedagem e 
transporte dos participantes; 
 
Montagem de laboratório de 
informática com 50 
microcomputadores para 
utilização dos participantes; 
 
Apoio logístico à equipe da 
SPO/MEC 
 

Realização de 03 (três) 
edições da Jornada de 
Capacitação nas datas: 05 a 
09 de outubro, 19 a 23 de 
outubro e 16 a 20 de 
novembro de 2009, com a 
participação de 300 
servidores das IFES, dos HUs 
e dos IFETS. 

Adequação da 
regulamentação interna à Lei 
de Estágios de Estudantes 

Regularizar a situação de 
todos estagiários em atuação 
na UFG. 

Alterar as normas internas 
relativas à política de 
estágios remunerados de 

Alteração das normas 
internas, adequando-as à Lei 
11.788; 
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(Lei 11.788 de 25/10/2008) forma a promover a 
adequação com a nova 
legislação sobre a matéria; 
 
Reuniões com membros da 
equipes da PROAD e da 
PROGRAD; 
 
Divulgação das informações à 
comunidade 
 

 
Lançamento de editais para a 
seleção pública dos 
estagiários. 

Formalização de processos e 
realização das licitações para 
aquisições dos bens/serviços 
demandados pelos órgãos da 
UFG e unidades acadêmicas. 

 Tombamento e distribuição 
de todos os bens 
permanentes da UFG. 
 
Realização de todas as 
aquisições/contratações 
demandadas. 
 
 Recebimento, registro e 
distribuição de todos os 
materiais de consumo 

  

Fortalecimento da equipe de 
pregoeiros da UFG; 
 
 Fortalecimento da equipe de 
tombamento e entrega dos 
materiais; 
 
 
Agilização nos 
encaminhamentos dos 
processos.  

Realização de 410 Pregões 
Eletrônicos/Presenciais; 
 
Realização de 537 
(quinhentos e trinta e sete)  
cotações eletrônicas; 
 
 
Realização de 2.901 (duas mil 
e novecentos e uma) 
dispensas de licitação 
(pessoa jurídica/física) 
 

Ampliar o número de ordens 
de serviços atendidas pelo 
Centro de Manutenção de 
Equipamentos (CEMEQ) 

Aumento de 10% no número 
de ordens de serviço, em 
comparação com o ano de 
2008.  

Reposição de equipamentos 
e aquisição de novos 
equipamentos; 
 
Aprimorar a informatização 
dos procedimentos; 
 
Alocar mais servidores para o 
CEMEQ.  
 

Aumento de 12,6% no 
número de ordens de serviço 
atendidas, em comparação 
com 2008. 

Otimização do Processo da 
Gestão da Manutenção de 
Equipamentos no 
CEMEQ/UFG – Adequação do 
Sistema de Ordem de 
Serviço. 
 

Adequação do Sistema para 
novos módulos de acesso e 
acompanhamento on-line, 
pelos usuários, do Processo 
de Gestão da Manutenção de 
Equipamentos reduzindo a 
quantidade de papel em 
circulação e arquivo. 
Agilizando o acesso às 
informações. 
 

Verificação junto aos 
usuários as necessidades de 
informações 
complementares no sistema. 
 
Fornecimento de 
informações e 
acompanhamento das 
modificações do Sistema 
junto ao CERCOMP. 

Meta alcançada com a 
adequação do sistema 
informatizado para 
acompanhamento on-line 
dos pedidos 

Ampliação do Espaço Físico 
do CEMEQ e adequação das 
oficinas para atender à 
demanda provocada pelo 
crescimento da Universidade. 

Ampliar a capacidade 
operacional do CEMEQ e 
agilizar os serviços prestados 
na manutenção de 
equipamentos. Proporcionar 
aumento de 15% nos 
atendimentos de 
manutenção de 
equipamentos. 
 

Solicitação junto ao CEGEF a 
elaboração de projetos e 
licitação. 

Meta não alcançada em 2009 
e reprogramada para 2010, 
em função de restrições 
orçamentárias e redefinição 
de prioridades pela UFG.  

Equipamento para 
reciclagem de cartuchos laser 
(Toner). 

Melhorar a qualidade técnica 
na recarga dos cartuchos de 
laser (toner), reduzir a 
dissipação de pó no 
ambiente de trabalho e 
agilizar os serviços. 

Aquisição de uma Estação 
Coletora de Pó para 
reciclagem e limpeza de 
cartuchos laser (toner). 

Meta alcançada com a 
aquisição de uma estação 
coletora de pó. 
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Ampliação do atendimento 
nas Áreas de Microscopia e 
Projeções 

Atender à nova demanda de 
equipamentos de 
microscopia e projeções 
(data show). 

Ampliação e adequação do 
espaço físico 
 
Contratação de pessoal 

Meta alcançada com a 
contratação de um servidor 
para o atendimento destas 
demandas tendo como 
resultado a ampliação dos 
atendimentos na área de 
microscopia 
 

Realizar um ciclo de debates 
sobre preservação de 
documentos  

Convidar um palestrante por 
mês para realizar um debate 
sobre um tema específico 
relativo à preservação de 
documentos e ambientes de 
depósitos 

Projeto de Extensão Foram realizados seis 
eventos o que resultou numa 
proposta da criação de uma 
Câmara Técnica para tratar 
do assunto da preservação e 
segurança dos bens culturais 
da UFG. 
 

Execução do Projeto 
Memórias Reveladas 

Organização, descrição, 
conservação, digitalização e 
microfilmagem de 
documentos. 

Projeto Nacional com 
financiamento do BNDES 

Projeto encerrado de acordo 
com o cronograma. Não 
foram realizadas a 
microfilmagem e 
digitalização. A contratação 
deveria ter sido realizada 
pela Associação Cultural do 
Arquivo Nacional. 
 

Realizar o Projeto Revelando 
Memórias 

Convidar militantes políticos 
para proferir palestra, exibir 
filmes e realizar debates 
sobre tema relacionados à 
ditadura militar e 
documentar os eventos para 
custódia do Arquivo Geral da 
UFG. 
 

Projeto de Extensão Foram realizados cinco 
eventos.  
 

Apresentação da organização 
dos documentos relativos à 
“Coleção Monumento aos 
Bandeirantes” 
 

Classificar, descrever, 
digitalizar, higienizar e 
acondicionar os documentos. 

Recursos materiais, 
estagiários e bolsistas da DC 

Apresentação em 
13/08/2009 durante a 
comemoração dos 111 anos 
da Faculdade de Direito/UFG  

Organização do I Encontro de 
Arquivistas das IFES 

Realizar reunião de 
arquivistas das IFES para 
discutir a atuação 
profissional nas 
Universidades e elaborar 
propostas de solução aos 
problemas detectados  
 

Projeto de Extensão da UFG. 
Organização em conjunto 
com UFMS, UFLA, UNIFESP e 
CEFET/RJ 

O evento foi realizado. Está 
em elaboração a “Carta de 
Goiânia” contendo 
recomendações dos 
participantes. 

Realizar exposição sobre a 
Coleção Monumento aos 
Bandeirantes na Casa de 
Memória da Justiça Federal 

Expor documentos do 
arquivo da UFG de interesse 
da comunidade e manter a 
ocupação da Casa de 
Memória 

Utilizar documentos da 
Coleção do acervo do 
Arquivo Geral e outros 
documentos sobre o 
monumento  
 

Exposição inaugurada em 
05/10/2009. 

Realizar curso de Capacitação 
em Gestão de Arquivos para 
servidores da UFG  

Capacitar servidores para 
auxiliar as atividades de 
organização, classificação, 
avaliação e eliminação, 
transferência e recolhimento 
de documentos  
 

Parceria com DDRH Encerrado em 10/12/2009. 
16 servidores da UFG 
terminaram o curso com 
aproveitamento. 
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Orientação a protocolos e 
arquivos setoriais 

Realizar serviço de assessoria 
e consultoria para as 
unidades e órgãos da UFG 

Orientar os serviços de 
protocolo e arquivos setoriais 
de acordo com as 
necessidades e solicitações 
de acordo com a 
metodologia arquivística 
 

 12 unidades e/ou órgãos 
foram atendidos. 

Iniciar as atividades do 
Laboratório de Conservação 
de Documentos 

Organizar fisicamente o 
laboratório e implementar 
atividades de higienização e 
acondicionamento de 
documentos do arquivo 
permanente, Coleção 
Monumento aos 
Bandeirantes e DOPS com 
material especial 
anteriormente adquirido 
 

Estudos para implantação do 
laboratório e início das 
atividades e capacitação de 
servidor 

O laboratório está em 
funcionamento e realiza 
atividades de higienização e 
acondicionamento de 
documentos. 

Digitalização /Microfilmagem 
dos documentos (DAA, DP) 

Reduzir o volume de arquivo 
em papel 
 
Agilizar o acesso às 
informações  
 
Preservação da memória 
documental 

Licitação para contratação de 
empresa especializada. 

Meta não alcançada 
Aguardando finalização do 
instrumento sobre 
Classificação, Temporalidade 
e Destinação de Documentos 
das Atividades-fim das IFES 

Eliminar documentos do 
arquivo intermediário 

Reduzir o volume de 
documentos destituídos de 
valor e transferir ou recolher 
documentos das unidades e 
órgãos da UFG para o 
Arquivo Geral 
 

Elaboração de listas de 
eliminação para aprovação 
do Arquivo Nacional 

Meta alcançada 
parcialmente. Foi autorizada 
uma lista de eliminação de 
documentos pelo Arquivo 
Nacional. 

Realizar curso de Capacitação 
em Gestão de Arquivos para 
servidores da UFG  

Capacitar servidores para 
auxiliar as atividades de 
organização, classificação, 
avaliação e eliminação, 
transferência e recolhimento 
de documentos  
 

Parceria com DDRH Encerrado em 10/12/2009. 
16 servidores da UFG 
terminaram o curso com 
aproveitamento. 

Orientação a protocolos e 
arquivos setoriais 

Realizar serviço de assessoria 
e consultoria para as 
unidades e órgãos da UFG 

Orientar os serviços de 
protocolo e arquivos setoriais 
de acordo com as 
necessidades e solicitações 
de acordo com a 
metodologia arquivística 
 

 12 unidades e/ou órgãos 
foram atendidos. 

Iniciar as atividades do 
Laboratório de Conservação 
de Documentos 

Organizar fisicamente o 
laboratório e implementar 
atividades de higienização e 
acondicionamento de 
documentos do arquivo 
permanente, Coleção 
Monumento aos 
Bandeirantes e DOPS com 
material especial 
anteriormente adquirido 
 

Estudos para implantação do 
laboratório e início das 
atividades e capacitação de 
servidor 

O laboratório está em 
funcionamento e realiza 
atividades de higienização e 
acondicionamento de 
documentos. 

Digitalização /Microfilmagem 
dos documentos (DAA, DP) 

Reduzir o volume de arquivo 
em papel 
Agilizar o acesso às 

Licitação para contratação de 
empresa especializada. 

Meta não alcançada 
Aguardando finalização do 
instrumento sobre 
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informações  
Preservação da memória 
documental 
 

Classificação, Temporalidade 
e Destinação de Documentos 
das Atividades-fim das IFES 

Realizar curso de Capacitação 
em Gestão de Arquivos para 
servidores da UFG  

Capacitar servidores para 
auxiliar as atividades de 
organização, classificação, 
avaliação e eliminação, 
transferência e recolhimento 
de documentos  
 

Parceria com DDRH Encerrado em 10/12/2009. 
16 servidores da UFG 
terminaram o curso com 
aproveitamento. 

Orientação a protocolos e 
arquivos setoriais 

Realizar serviço de assessoria 
e consultoria para as 
unidades e órgãos da UFG 

Orientar os serviços de 
protocolo e arquivos setoriais 
de acordo com as 
necessidades e solicitações 
de acordo com a 
metodologia arquivística 
 

 12 unidades e/ou órgãos 
foram atendidos. 

Iniciar as atividades do 
Laboratório de Conservação 
de Documentos 

Organizar fisicamente o 
laboratório e implementar 
atividades de higienização e 
acondicionamento de 
documentos do arquivo 
permanente, Coleção 
Monumento aos 
Bandeirantes e DOPS com 
material especial 
anteriormente adquirido 
 

Estudos para implantação do 
laboratório e início das 
atividades e capacitação de 
servidor 

O laboratório está em 
funcionamento e realiza 
atividades de higienização e 
acondicionamento de 
documentos. 

Digitalização /Microfilmagem 
dos documentos (DAA, DP) 

Reduzir o volume de arquivo 
em papel 
Agilizar o acesso às 
informações  
Preservação da memória 
documental 

Licitação para contratação de 
empresa especializada. 

Meta não alcançada 
Aguardando finalização do 
instrumento sobre 
Classificação, Temporalidade 
e Destinação de Documentos 
das Atividades-fim das IFES 
 

Eliminar documentos do 
arquivo intermediário 

Reduzir o volume de 
documentos destituídos de 
valor e transferir ou recolher 
documentos das unidades e 
órgãos da UFG para o 
Arquivo Geral 
 

Elaboração de listas de 
eliminação para aprovação 
do Arquivo Nacional 

Meta alcançada 
parcialmente. Foi autorizada 
uma lista de eliminação de 
documentos pelo Arquivo 
Nacional. 

Licitação da segunda etapa 
da obra de construção do 
Centro de Aulas no Campus I 

Construção de 06 
pavimentos para abrigar 
salas de aulas e outras 
instalações; 
 
Área construída de 8.414 m2 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada no valor global 
de R$ 5.556.604,10, com 
execução iniciada em 
fevereiro/2009 e 
reprogramação do 
cronograma da obra, com 
previsão de entrega para 
maio/2010. 
 

Construção de 
Cantinas/Restaurantes na EV 
e Escolas de Engenharias 

Construção de 02 (duas) 
Cantinas/Restaurantes nos 
locais de atendimento 
precário –386 m2. 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Continuidade da construção 
de duas cantinas/ 
restaurante: uma na Escola 
de Veterinária e outra na 
Escola de Engenharia, a um 
valor de R$ 717.735,47. 
 
As duas obras estão com os 
respectivos cronogramas em 
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atraso. 
 

Reforma do Espaço Cultural 
Praça Universitária 

Reforma de 1.500 m2 de 
área do espaço cultural. 
 
Primeira etapa: reforma da 
galeria de arte 
 
Segunda etapa: reforma e 
adaptação do teatro 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Primeira etapa: obra licitada 
e concluída no valor de R$ 
394.561,81; 
 
Segunda etapa: obra licitada 
(R$ 786.917,80,00) e em fase 
final de execução. 
 
Cronograma em atraso. 
 

Reforma e ampliação dos 
prédios do Centro Gráfico 
(CEGRAF) e do Departamento 
de Material de Patrimônio 
(DMP). 

Reformar as instalações 
destes dois prédios, visando 
oferecer melhores condições 
de trabalho nestas duas 
áreas de atuação; 
 
Reformar uma área de 
aproximadamente 2.702 m2. 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obras concluídas no valor 
global de R$ 1.716.617,29  

Reforma e adequação das 
salas técnicas de várias 
unidades acadêmicas visando 
melhorar o acesso à rede 
internet 
 

Reforma das salas técnicas 
de várias unidades 
acadêmicas 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obras em execução no valor 
de R$ 387.168,00  

Construção de Casa de 
Estudante Campus 
Samambaia – REUNI  

Atender as demandas de 
estudantes do Campus 
Samambaia 
 
2.000 m2 de área construída 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra em fase final de 
execução no valor de R$ 
1.937.254,00  

Reformas da Creche  
 
 

Adequar as instalações e 
área física da creche 
 
Reforma em 400 m2 de área 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra concluída (valor de R$ 
717.274,61). 

Reforma das casas dos 
estudantes. 

Melhorar as instalações 
físicas das 03 casas de 
estudantes (CEU I, III e IV). 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra finalizada (valor de R$ 
389.746,03). 

Construção do Edifico do 
Curso de Educação Física - 
REUNI 

Construção de edifício com 
área de 671,31 m2. para 
atender o curso de educação 
física 
 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
635.688,00). 

Const. Do Edifício Centro de 
Aulas FACOMB/IESA/FCHF - 
REUNI 
 

Construção de edifício com 
área de 1664 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
1.810.444,00). 

Const. Das Cantinas/ 
Restaurantes Catalão 

Construção de edifício com 
área de 386 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
356.525,00). 
 

Const. Das Cantinas/ 
Restaurantes Jataí 

Construção de edifício com 
área de 386 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
349.356,00). 
 

Construção Edifício Centro de 
Aulas Veterinária - REUNI 

Construção de edifício com 
área de 832 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
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635.688,00). 
 

Construção do Edifico Centro 
de Aulas Agronomia - REUNI 

Construção de edifício com 
área de 1664 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
1.810.444,00). 
 

Construção Hospital 
Veterinário JATAÍ  

Construção de edifício com 
área de 776,24 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
754.008,13). 
 

Reforma do Banco de Sangue 
do HC 

Reforma de edifício com área 
de 418 m2 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra em andamento (valor 
de R$ 298.835,57). 
 

Construção do Edifico 
Instituto de Informática - 
REUNI 

Construção de edifício com 
área de 3145,00 m2. 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
3.554.354,37). Cronograma 
em atraso.  
 

Construção do Edifico do 
Instituto de Matemática e 
Estatística - REUNI 

Construção de edifício com 
área de 3050 m2. 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
3.061.584,00). 
 

Construção do Edifico do 
Instituto de Estudos Sócio-
Ambientais - REUNI 

Construção de edifício com 
área de 3050 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Fiscalização dos serviços 
 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
3.639.079,34). 

Construção do Edifico da  
Nova Sede da FAV - REUNI 

Construção de edifício com 
área de 4594 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Fiscalização dos serviços 

Licitação finalizada (valor de 
R$ 3.676.425,23), com início 
de execução previsto para 
jan/2020. Cronograma em 
atraso. 
 

Construção do Edifico do 
Centro de Aulas de Goiás - 
REUNI 

Construção de edifício com 
área de 820 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Fiscalização dos serviços 
 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
781.517,42). 

Construção do Bloco de Salas 
de Aulas das Engenharias - 
REUNI 

Construção de edifício com 
área de 3.465,00 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Fiscalização dos serviços 
 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
3.889.581,00). 

Construção do Edifico da  
Faculdade de Educação Física 

Construção de edifício com 
área de 1821 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Fiscalização dos serviços 
 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
1.598.141,00). 

Ampliação do Edifico da 
Faculdade de Letras 

Construção de edifício com 
área de 2098 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Fiscalização dos serviços 

Obra licitada e em 
andamento (valor de R$ 
2.479.892,19). 

Ampliação do Edifico da 
Faculdade de Nutrição 

Construção de edifício com 
área de 1821 m2. 

Término dos projetos 
 
Licitação da obra 
 

Obra em andamento (valor 
de R$ 1.211.630,43). 
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Fiscalização dos serviços 
 

Atender a demandas das 
necessidade das unidades e 
órgãos da UFG com veículos 

Manter a quantidade de 
atendimentos realizados pela 
Divisão de Transporte a 
demandas da UFG 
 
 
Aumentar a capacidade de 
atendimentos 

Coordenar as atividades da 
DT, motivando e dando as 
condições necessárias aos 
servidores para executarem 
suas atividades 
 
Gestões junto a PROAD 
visando a contratação de 
motoristas terceirizados para 
substituir motoristas que se  
aposentam 
 
 
Gestões conjuntas com a 
PROAD visando a 
substituição e alienação de 
veículos com mais de 10 anos 
de uso tendo em vista  
 

 Atendimento das demandas 
de transporte da 
comunidade Universitária 
num total aproximado de 
1.500.000 quilômetros. 
 
A capacidade de 
atendimento das demandas 
com veículos da UFG foi 
aumentada tanto em 
Goiânia como nos campi do 
interior. 
 
Aquisição de 05 veículos de 
pequeno porte: 03 para 
Goiânia , um para Jataí e um 
para Catalão.  
 

Terceirização de veículos 
para melhor atendimento 
das demandas das unidades 
e órgãos da UFG 

Atender às demandas 
reprimidas das unidades 
acadêmicas e órgãos da UFG 
e também novas 
necessidades surgidas em 
graduação pesquisa e 
extensão.   

Gestões conjuntas com a 
PROAD / DMP para viabilizar 
a contração de empresas de 
locação de veículos em 
custos compatíveis com o 
mercado  

Licitação concluída com a 
contratação de empresa 
para atendimento  de 
130.000 quilômetros com 
veículos pequenos, 30.000 
quilômetros com vans, 
100.000 quilômetros com 
micro ônibus, 150.000 
quilômetros com ônibus. 
 

Reforma do prédio da Divisão 
de transportes 

Reformar e adequar os 
espaços da Divisão de 
Transportes 

Gestões Junto a PROAD para 
viabilizar a reforma e 
adequação do prédio da 
Divisão de Transporte e 
Oficina 

 - Foi realizada em 2009 um 
reforma inicial no espaço da 
Divisão de Transportes e 
está sendo programada a 
continuidade desta reforma 
em 2010, visando tornar o 
espaço da mais humano e 
confortável. 

 
O quadro apresentado anteriormente mostra o grande número de importantes intervenções desenvolvidas nestas ações 

e um balanço geral bastante  positivo em relação ao cumprimento das metas estabelecidas. Em termos de obras e  

reformas, a UFG viveu um ano muito bom em 2009, com o cumprimento de praticamente todas as metas e a realização 

de outras não previstas originalmente, sobretudo na área de construção e reformas. Um problema que afetou o 

cumprimento integral de algumas metas foi a carência de pessoal em algumas áreas estratégicas da instituiçã o. Este 

problema é especialmente grave nas áreas de arquitetura e engenha ria e de informática, para as quais o quadro de 

servidores  da UFG é extremamente reduzido, para  uma demanda que além de grande é crescente.  No caso específico da  

área de tecnologia da informação, vários sis temas informatizados em fase de elaboração tiveram o seu cronograma  

afetado por absoluta falta de pessoal especializado nos quadros da UFG. Problema semelhante afetou também o 

atendimento de ordens de serviço da Divisão de T ransportes, pela falta de motoristas, e no a tendimento às ordens de 

serviço do CEMEQ na área de refrigeração pela ausência de profiss ionais qualif icados nos quadros da UFG. 

 

As duas ações do REUNI estão também afetas à atuação da PROAD e a execução delas foi essencial para o cumprimento 

das metas de expansão da UFG. Em uma das ações vinculadas ao REUNI,  “Reestruturação e Expansão das Universidades  
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Federais - REUNI”, os recursos se dirigiram, prioritariamente, ao pagamento de obras e instalações, material de  

consumo, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terce iros – pessoa física e pessoa jurídica e locação 

de mão de obra. Foram utilizados recursos da fonte 100 e 112, num montante de R$ 4.390.266,00.  

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 8282 -  Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  - REUNI 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 024712 1073 100 449051 Obras e Instalações 1.300.000,00 

1 024712 1073 112 339014 Diárias - Pessoal Civil 3.265,27 

1 024712 1073 112 339030 Material de Consumo 53.151,33 

1 024712 1073 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

26.895,01 

1 024712 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

29.850,33 

1 024712 1073 112 339037 Locação de mão-de-obra 1.154.158,23 

1 024712 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

1.636.162,77 

1 024712 1073 112 339093 Indenizações e Restituições 930,00 

1 024712 1073 112 339139 
Outros Serviços de Terceiros PJ - 

Op. Intra-Orçamentárias 
180.000,00 

1 024712 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 

Intra-Orçamentárias 
5.853,06 

TOTAL 4.390.266,00 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 4.390.266,00 4.390.266,00 100 % 

Física 1.902 1.555 82 % 

 

Na outra ação vinculada ao REUNI,  “REUNI – Readequação da Infra-Estrutura da Univers idade Federal de Goiás (UFG)” 

foram efetuados pagamentos apenas nas rubricas de obras e instalações e equipamentos e material permanente, 

oriundos da fonte  112, num tota l de R$ 17.045.003,51. 

 

Ação 8282 -  Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  – REUNI - DESCENTRALIZAÇÕES 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 020888 1073 0112915030 449051 Obras e Instalações 10.063.366,00 

TOTAL 10.063.366,00 
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Além dos créditos provenientes da LOA 2009, executamos o valor de R$ 10.063.366,00 (dez milhões, sessenta e três mil, 

trezentos e sessenta e seis reais) oriundo da SESu para construção do Instituto de Informática, Instittuto de Estudos  

Sócio-Ambientais e Faculdade de Letras, no Campus Samambaia. 

 

2.3.4.1.9 - Ação 1073.09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos  Servidores Públicos  Federais. 

 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade 

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 

Autarquias e  Fundações para o custe io do regime de previdência 

dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Le i nº 

10.887, de 18 de junho de 2004. 

Descrição 

Pagamento da contribuição da União, de  suas Autarquias e 

Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores 

públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

A UFG efetuou o pagamento da contribuição patronal referente ao custeio do regime de previdência dos seus  

professores e técnico-adminis trativos, utilizando-se de recursos f inanceiros oriundos  das fontes 100 e 112, totalizando 

R$ 42.865.286,92. 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações  para o Custeio do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Federais 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002206 1073 100 319113 
Obrigações Patronais -  Op. Intra-

Orçamentárias  
9.700.000,00 

1 002206 1073 112 319113 
Obrigações Patronais -  Op. Intra-
Orçamentárias  

33.165.286,92 

TOTAL 42.865.286,92 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 46.009.889,00 42.865.286,92 93,2 % 

Física * * * 

*Pelas informações contidas no SIMEC a indicação de uma meta física não se aplica nesta ação 
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2.3.4.1.10 - Ação 1073.1H63 – Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Cata lão. 
 

Tipo Projeto 

Finalidade 

Viabilizar a implantação do campus de Cata lão, objetivando aumentar 

a oferta de vagas da educação superior Educação Superior de  

Graduação e de Pós-Graduação, realizar atividades de Extensão e 

desenvolver pesquisas. 

Descrição 

Construção e  reforma de edif ícios, aquisição de equipamentos, 

manutenção, serviços de terceirização, por meio de licitações de 

acordo com as legislações vigentes. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG  

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

O Câmpus de Catalão da Universidade Federal de Goiás iniciou suas atividades regulares de ensino de graduação no ano 

de 1986, quando foram implanta dos os cursos de Geog rafia e Letras, por meio de convênio celebrado entre a  

Universidade e Prefe itura Municipal de Catalão. A partir do ano de 1988, e nos  três anos subseqüentes o Câmpus   

experimentou um processo de crescimento na oferta de cursos de licenciatura plena e no ano de 1991 já contava com 

mais quatro cursos de graduação: Pedagogia, Matemática, História  e Educação Física. No a no de 1996, a partir de um 

amplo processo de mobilização da comunida de, foi implantado o curso de Ciências da Computaçã o.  

 

A continuidade do processo de expansão e consolidação do CAC/UFG esba rrava em dificuldades de um modelo oneroso a o 

município, que assumia a totalidade da folha de pagamento dos professores, e em uma característica acadêmica de 

Câmpus de Extensão dos  cursos da  UFG/Goiânia. Somente a partir de  2001 é  que as primeiras vagas de concursos  públicos  

federais foram direcionadas para Catalão, chegando a um total de 36 vagas até o ano de 2003. 

 

A partir do fina l do ano de 2005 o Campus Catalão/ UFG  é inserido no Programa de Expansão das Universidades Federais -  

cujo objetivo principal é  expandir o sistema federal de ensino superior, com vistas a ampliar o acesso à universida de, 

promover a inclusão social e reduzir as desigualdades regionais, tendo como meta prioritária do programa a implantação 

de 10 universidades e  de 49 campi universitários.  

 

O Câmpus Catalão foi inserido na ca tegoria de Novos Câmpus,  credenciando-o a receber investimentos  para infra-

estrutura, recursos de custeio e vagas para docentes e técnicos adminis trativos. Em contrapa rtida se comprometeu a 

ampliar 500 vagas nos processos seletivos de 2006/2007.  

 

A Resolução do CONSUNI nº 19, de  11 de novembro de 2005, o Campus Avançado de Catalão é transformado no Câmpus  

Catalão da UFG e seu Regimento foi aprovado no CONSUNI em reunião realizada no dia 23 de novembro de 2007 e  

instituído pela Resolução nº 023 de 2007, o que lhe confere o status de câmpus fora de sede. 

 

Embora figure na nomenclatura Novos Câmpus, compondo com a criação de outras Unidades descentralizadas em todo o 
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território nacional, o Campus Catalão, quando da implantação do Programa, já ofertava, desde a década de 1980, cursos 

regulares de graduação, disponibilizando 300 vagas anuais nos processos seletivos, conforme a tabela abaixo. 

 

     Cursos  do Câmpus Cata lão Implantados antes do Programa de  Expansão - FASE I 

Curso Implantação 
Vagas Anuais 

(2005) 
Vagas Anuais 

(2006) 
Matrículas Projetadas

Geografia 1986 40 50 200 

Letras (matutino e  noturno) 1986 80 85 340 

Pedagogia 1988 40 50 200 

Matemática 1988 40 45 180 

Educação Física 1990 40 45 180 

História 1991 40 45 180 

Ciências da Computação 1996 20 30 120 

TOTAL  300 350 1.400 

 
O processo de expansão do Câmpus Ca talão possuiu três etapas: na primeira etapa foi definido que seriam criadas 300 

novas vagas, sendo 200 para os  novos cursos  (Administração, Química, Física e Ciências Biológicas – cujo processo 

seletivo especial seria rea lizado para início das turmas no segundo semestre de 2006); 50 vagas seriam alocadas nos 

cursos existentes no Câmpus e o restante complementado na implantação do curso de Psicologia em 2007, completando 

assim, doze cursos na instituição, nessa primeira etapa.  

 

Para a segunda etapa do processo de expansão, em face de custos e outras dificuldades operacionais os cursos das áreas 

tecnológicas (engenharias) deveriam ser rediscutidos. No inicio de 2007 a Reitoria acumulava vários documentos da  

comunidade solicitando a criação de outros cursos. Um dos motivos pelos quais foi programada uma intensa agenda de 

visitas externas por ocasião do Reitorado Itinerante, foi justamente a fim de se avaliar a demanda real e as possibilidades  

de atendimento, ainda nessa etapa, de algumas das solicitações apresentadas. 

 

No entendimento geral, haveria possibilidades de implantação nessa segunda etapa  de expansão no CAC/ UFG, três  

modalidades de engenharias: a Engenharia Civil, que já vinha indicada desde o primeiro documento, a Engenharia de 

Minas e a Engenharia de Produção – que atenderiam a demanda apresentada pela região. Foi fe ito todo o 

encaminhamento para  aprovação do Conselho Universitá rio e  os cursos foram implanta dos em 2008. 

 

Restavam ainda 80 vagas em 2009 para o atingimento das metas estabelecidas pelo Prog rama de Expansão. Assim, 

dentre várias solicitações externas e discutindo as possibilidades internas de oferta de professores e infra-estrutura e 

ainda pela necessidade de avançarmos para a área de saúde, o Conselho Diretor do Câmpus, aprovou a implanta ção do 

curso de Enfermagem.  

 

O cumprimento integ ral da meta se deu, portanto, no ano de 2009, conforme o que foi repactuado em 2007, quando teve 

início o curso de Enfermagem que passou a oferta r 40 vagas anuais. Ainda para atingir a meta estabelecida os cursos de 
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Psicologia, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção e Engenharia Civil passaram de 40 pa ra 50 vagas no processo 

seletivo pa ra ing resso em 2009. Dessa forma não se fez  mais necessá rio a abertura  do décimo curso para   atingimento da  

meta estipulada de 500 vagas, ou seja, foram acrescidas vagas no início do programa e  ajustadas  no final da implantaçã o, 

conforme o quadro que se segue: 

 
Todos os cursos  implantados no Campus na  Expansão Fase I - vagas e matrículas finais  projetadas  - 

Curso Vagas Anuais 
Matrículas 

Projetadas 
Fator Retenção 

Matrículas 

Projetadas 
Ajustadas 

Geografia (Lic. e Bach.) 80 320 0,1200 358 

Letras (matutino e  noturno) 100 400 0,1150 446 

Pedagogia 50 200 0,1000 220 

Matemática 50 200 0,1325 227 

Educação Física 45 180 0,0660 192 

História 50 200 0,1000 220 

Ciências da Computação 35 140 0,1325 159 

Administração 50 200 0,1200 224 

Física 50 200 0,1325 227 

Ciências Biológicas (LIC.) 50 200 0,1250 225 

Química 50 200 0,1325 227 

Psicologia 50 250 0,1000 225 

Engenharia de Minas 50 250 0,0820 270 

Engenharia Civil 50 250 0,0820 270 

Engenharia de Produção 50 250 0,0820 270 

Enfermagem  40 200 0,0660 213 

                      TOTAL 850 3.640 --- 3.973 

 

Os dados acima indicam que a Expansão Fase I do Câmpus Catalão atingiu, no ano de 2009, a meta estabelecida no 

convênio firmado com o MEC e ainda foi além, ao ampliar o que foi pactuado com o aumento de vagas ofertadas pelas  

modalidades de Letras matutino e Geografia – Bacharelado. Essas modalidades foram implantadas no processo seletivo de 

2009 e não figuram como contrapa rtida  em nenhum dos dois programas.  O Programa de Expansão destinou 136 vagas 

para concursos de docentes que foram liberadas ao longo dos três últimos anos. Com as 34 vagas de docentes que já 

haviam sido destinadas anteriormente, alcançou-se o total de 170 vagas em todo o processo. 

 

Atualmente o Câmpus possui, conforme quadro abaixo, 208 docentes efetivos,  somando-se as vagas da Expansão Fase I, os 

efetivos municipais e as vagas destinadas em 2009, em função da adesão ao Programa REUNI. 
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Quadro de Professores em dezembro de 2009 

Efetivo Federal 
(Expansão I e Reuni) 

Efetivo Municipa l Total 

182 26 208 

 

Com relação aos servidores técnico administrativos federais ainda não foram implementadas todas as vagas pactuadas 

pela Expansão Fase I (total de 55 vagas), mesmo levando-se em consideração as posses liberadas no final de 2009 e  

concretizadas em janeiro de 2010, ainda não contabilizadas no quadro abaixo. Mesmo porque as vagas recentes já estão 

sendo creditadas ao Programa Reuni. 

 

Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo 2009 

Cedidos pela prefeitura Técnicos Federais Total 

12 52 64 

 

Síntese da Infraestrutura 
 
Os recursos de capital empenhados, principalmente durante os anos de 2007 e 2008, permitiram a conclusão das reformas  

dos prédios antigos, os quais foram transformados em laboratórios, salas para secretarias e gabinetes para professores de 

seis departamentos. Além disso, parte dessas instalações estão abrigando provisoriamente diversos professores dos cursos  

novos que aguardam a construção de espaços definitivos. Também foram concluídos os dois Centros de Aulas  

disponibilizando  60 salas de aulas com capacidade para abrigar 2.500 alunos por turno, o que é suficiente pa ra atender a  

demanda apresentada pelos dois programas de expansão. Cada um dos prédios possui um mini-auditório com capacidade 

para 200 lugares, um dos  quais em fase de instalação e  o outro aguarda ndo orçamento  para aquisição de mobiliá rio e  

equipamentos de sonorização. 

 

Foram concluídas as obras de reforma e cobertura  da  quadra, construção do vestiário e da  piscina semi-olímpica. Está  

sendo licitado, com recursos de custe io, o término do complexo poliesportivo que inclui o gramado do campo, pista de  

atletismo e  outros  espaços de laboratórios do curso de Educação Física.  

 

No ano de 2009 foi concluído também o prédio de telefonia e internet (CAC-NET) e instalado todo o cabeamento 

estruturado interligando os prédios reformados e os recém concluídos. Com recursos de 2009 foram empenhados e estão 

em fase de execução a  ampliação e adequaçã o do Bloco K, destinado às instalações de laboratórios de  áreas básicas. Ainda  

com recursos de 2009 do Prog rama de Assistência Estudantil, foi licitada e está em fase de conclusão a  cantina  

restaurante. 

 

O fato de esta rmos inseridos nos  dois prog ramas de expansão permitiu-nos unificar os  recursos de capital em 2009 

suficientes para que fosse empenhado o prédio multifuncional de ensino, com recursos do REUNI que abrigará oito 

departamentos e mais  um piso inferior com laboratórios  para os cursos de Enfermagem e Psicologia. Com recursos  

exclusivos da Expansão Fase I  foi empenhado o prédio que abrigará os  cursos de Engenharia de Minas, Engenharia de  

Produção e Engenharia Civil. Estas obras estão em fase de licita ção e assinaturas de contratos. 
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O investimento em infra-estrutura de pesquisa está sendo fe ito, priorita riamente, com recursos dos Editais CT-INFRA  

Novos Campi de 2008 e 2009. Os projetos para a execução destas obras estão em fase final de licitação, e preveem a 

construção de três pavimentos  totalizando 1.200 m² de área construída. 

 

Avanços Institucionais 

 

A ampliação da oferta de vagas nos cursos de g raduação das diversas áreas do conhecimento dinamizou as ações e  

fortaleceu politicamente a Universidade Federal de Goiás em toda a região Sul e Sudeste do Estado de Goiás. Além disso, 

estendeu seu raio de influência pelas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e Entorno do Dis trito Federal.  

Ressalte-se que, além do atendimento aos estudantes oriundos dos municípios destas regiões, atualmente temos alunos  

de quatorze estados da federação. 

 

Essa ampliação dos cursos de gra duação está contribuindo e contribuirá muito para agregar uma vantagem comparativa  

na qualidade da mão-de-obra nos diversos níveis de ensino e nos setores de serviços e indústria e com isso firmar Catalã o 

e todo o Sudeste Goiano como regiões importantes pa ra o crescimento econômico com melhor qualida de de vida. Como 

consequência disto percebe-se uma nítida avaliação positiva, nos planos interno e externo ao Câmpus, do processo de 

expansão. A repactuação das metas, no sentido de modif icação dos cursos previamente estabelecidos, permitiu que 

avançássemos para todos  as áreas de conhecimento e que atendêssemos  a grande parte da demanda regional.  

                          

Alunos Matriculados em 2009 

Graduação 
Pós-Graduação 
Especialização 

Pós-Graduação 
Mestrado 

Total 

2.125 228 32 2.385 

              

Pós-Graduação e Pesquisa 

 

O Câmpus Catalão apresentava até o final da década de 1990 um quadro com baixos índices de qualif icação docente,  

principalmente em nível de doutores, o que não permitia avanços em nível de Pós-Graduação, captação de bolsas e  

projetos de pesquisas. Mesmo com o esforço interno dos departamentos, poss ibilidades de bolsas pelo sistema PICDT e  

licenças por parte da Prefe itura de Catalão, como órgão empregador, havia uma dificuldade em f ixar o quadro qualif icado,  

em face de ainda não ser disponibilizadas as vagas federais. 

 

A destinação ao CAC das primeiras vagas federais em 2001 começa a modificar esse quadro que avança substancialmente 

com o Programa de Expansão, a partir de 2005. As vagas de concursos são abertas, prioritariamente para o ca rgo de 

professor adjunto. No ano de 2009 houve um ganho substancial na qualificação do quadro docente, em face dos concursos  

e  posse de novos doutores. A direção do Câmpus está buscando mecanismos de apoio institucional para que o índice de 

qualificaçã o docente continue a avançar. A projeção é que deve-se saltar dos atuais 52% do corpo docente  em nível de  

doutorado (veja quadro abaixo) pa ra 70% em três anos. 
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Qualificação do Quadro de Professores em 2009 

Doutores 108 

Mestres 91 

Especialistas 6 

Graduados 3 

TOTAL 208* 

 

A elevada qualificação dos professores permitiu o avanço da  pós-graduação lato sensu, abrindo cursos  em várias áreas do 

conhecimento e possibilitou que nos dois últimos anos  também se desenvolvesse programas stricto sensu, em nível de  

mestrado. A CAPES aprovou o Programa de Mestrado em Geografia para início em 2008 e está em diligência o programa  

vinculado os programas de His tória e Saúde Coletiva. Em fase de preparação dos APCNs  os programas na  área da  

Educação, Letras e Química. O quadro que segue mostra os quantitativos de projetos de pesquisa, de extensão e o 

número de cursos de pós-gra duação em execução, no ano de 2009, no Câmpus  Catalão. 

 

Projetos de Pesquisa 
Cadastrados 

Grupos de Pesquisa  
Certificados 

Cursos de Pós-
Graduação lato Sensu 

Projetos e Ações de 
Extensão 

102 20 13 41 

 

As bolsas acadêmicas e de iniciação científica no biênio 2009-2010 totalizam 102: 

Bolsas Acadêmicas e de Iniciação Cientifica - 2009/2010 

PIBIC 41 

PIVIC 33 

PROLICEN 13 

PROBEC 15 

TOTAL 102 

Fonte: CPPG, CECC e CG/CAC/UFG 

 

Assistência Estudantil 

 A assistência estudantil se realiza pelo oferecimento das bolsas de permanência, moradia e alimentação. Foram 61 bolsas 

de permanência, 70 de moradia e 521 de alimentação, sendo que 70 são integrais e 451, parcia is. O quadro que segue 

mostra os  valores gastos nessas atividades de assis tência estudantil. 

 
Investimento em Assistência  Estudantil CAC/2009  

Modalidade Quantidade Valor Unitário  (R$) Total Mensal R$ 

Permanência 61 300,00 18.300,00 

Moradia  70 150,00 10.500,00 

451 (parcial)* 100,00 45.100,00 
Alimentação 

70 (integra l)** 200,00 14.000,00 

* bolsas pagas apenas nove meses no ano no valor de um ticket diário (R$ 4,00)  
** valor correspondente a dois tickets diários  e pagos os doze meses pa ra os alunos que recebem auxílio 
moradia. 
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A UFG efetuou a expansão do Câmpus de Catalão utilizando-se de recursos financeiros oriundos integralmente da fonte  

112, totalizando R$ 7.966.712,54. 

 

Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de diárias, auxílio financeiro a estudantes, passagens e despesas 

com locomoção, despesas de exercícios anteriores, de outros serviços terce iros – pessoa jurídica, a aquisição de 

equipamentos e material permanente, aquisição de material de consumo, locação de mão-de-obra  e obras e  instalações. 

O pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica atingiu o total de R$ 731.381,75, a aquisição de 

equipamentos e material permanente um total de R$ 2.453.625,94, a aquisição de material de consumo, R$ 219.394,09, 

a locação de mão-de-obra, um total de R$ 846.268,50 e a execução de obras de obras e instalações, R$ 2.453.62,94. 

 
A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 1H63 - Expansão do Ensino Superior - Câmpus de Catalão 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 013887 1073 112 339014 Diárias - Pessoal Civil 145.486,70 

1 013887 1073 112 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 15.300,00 

1 013887 1073 112 339030 Material de Consumo 219.394,09 

1 013887 1073 112 339033 Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

363.994,02 

1 013887 1073 112 339036 Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física 
588.449,40 

1 013887 1073 112 339037 Locação de Mão-de-obra 846.268,50 

1 013887 1073 112 339039 Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

731.381,75 

1 013887 1073 112 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 30.691,48 

1 013887 1073 112 339147 Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-

Orçamentárias 
25.746,60 

1 013887 1073 112 449051 Obras e Instalações 2.541.249,06 

1 013887 1073 112 449052 Equipamentos e Materia l 
Permanente 

2.453.625,94 

1 013887 1073 112 449092 Despesas de Exercícios Anteriores 5.125,00 

TOTAL 7.966.712,54 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 7.969.688,00 7.966.712,54 99,9 % 

Física 500 950 190 % 

 

O presente  relatório atesta a re levância acadêmica e  a importância política  para a região, da implantação do Programa de 

Expansão no Câmpus Catalão/UFG. Demonstra que as adequações ao projeto inicial, tanto na ampliação na oferta de 
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mais um curso de g raduação quanto no escalonamento da implantação dos  cursos foram decisões acertadas do Conselho 

do Câmpus, referendadas pela Reitoria da UFG. As  metas pactuadas e repactuadas pelo programa foram atendidas no 

ano de 2009. Necessitamos doravante de rediscutirmos o número insuficiente de vagas disponibilizadas tanto de 

docentes e técnico administrativos para consolidação do Programa, sobretudo, para avançarmos na consolidação da  

pesquisa e Pós-Graduação. 

 

2.3.4.1.11 - Ação 1073.1H64 – Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Jataí. 

 

Tipo Projeto 

Finalidade 

Viabilizar a implantação do campus de Jataí, objetivando aumentar a  

oferta de vagas da Superior de Graduação e de Pós-Graduação,  

realizar atividades de Extensão e desenvolver pesquisas. 

Descrição 

Construção e reforma de edifícios, aquisição de equipamentos,  

manutenção e  serviços  de terceirização, por meio de licitações  de 

acordo com a legislações vigentes. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG  

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

O Câmpus Jataí, no final do ano de 2009 oferecia 18 cursos de graduação: Agronomia, Medicina Veterinária, Ciências  

Biológicas, Geografia, Educação Física, Letras, Matemática, Pedagogia, Física, Química, História, Biomedicina, 

Enfermagem, Psicologia, Ciência da Computação, Zootecnia, Engenharia Florestal, e Direito. No vestibular 2010/01 foram 

abertas vagas para os cursos de Educação Fisica – Bacharelado e Fisioterapia, que fazem parte do projeto REUNI. A partir 

do próximo ano o Câmpus de Jataí contará com quase 4.000 mil alunos  matriculados,  210 professores  federais  e mais  de  

70 técnicos-administrativos. 

 

Fazendo uma retrospectiva da expansão que está em curso deve-se ressaltar que com a entrada do Câmpus de Jata í no 

projeto de Expansão das IFES, fase I, no ano de 2006, objetivou-se: 

 

I – Implantar novos cursos e turmas, atendendo a demanda da região, inclusive com a  criação de cursos de alta demanda; 

 

II - Viabilizar a reestruturação do Campus, objetivando realizar educação superior de graduação e pós-graduaçã o, 

atividades de extensão, desenvolvimento de pesquisas, e aumentar a oferta de vagas da educação superior no Sudoeste  

Goiano. 

 

Nesta primeira fase da expansão foram criados oito novos cursos entre licenciaturas e bacharelados: Física, Química, 

História, Biomedicina Psicologia, Enfermagem, Ciência  da Computação, e Zootecnia. O total de alunos matriculados no 

segundo semestre  de 2009 foi de 2.300.  
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Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Jataí 

 
O Campus Jata í, antes do início da expansão, contava com oito cursos de graduação até  o ano de 2005. A  implantação do 

programa de expansão em Jataí proporcionou o aumento de vagas, com a criação de oito novos cursos de gradução, e  

ampliação de uma turma do curso de agronomia, que anteriormente contava com trinta vagas, passando para sessenta 

vagas. Por decisão do Conselho Diretor do Câmpus, aprovada também pelo CONSUNI/UFG, o curso de Nutrição não foi 

criado, e as 30 vagas destinadas a este curso foram repassadas para expansão dos cursos de Pedagogia (70 para 80 vagas 

– 2 períodos), Matemática (+ 5 vagas), Química (+ 5 vagas), e Ciências Biológicas (+ 10 vagas). Com os 20 cursos de 

graduação, a expansão ocorrida em Jataí, proporcionou também a ampliação do número de cursos oferecidos no perído 

noturno que passou de quatro para oito. A mesma ampliação ocorreu nos cursos diurnos, cuja oferta passou de quatro 

para oito. Com expansão estã o sendo oferecidos cursos nas três grandes áreas (biológicas, humanas e exatas), nos dois  

períodos, ofertando ma iores  possibilidades de escolha aos  candidatos inscritos  no processo seletivo. A expansão 

melhorou a visibilidade do Câmpus no município e entorno, e nos Estados que fazem divisa com Goiás. A expansão em 

curso no Câmpus de Jataí favoreceu o aumento das atividades de pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento, bem 

como um aumento no número de projetos de extensão. Colaboraram para isso a expansão da área física, a aquisição de 

equipamentos e de materiais de consumo, além das oportunidades agora oferecidas a docentes, técnico-administrativos  

e discentes, da concessão de passagens, diárias, e locomoção pa ra atividades  de qualificaçã o. Neste período foram 

criados os mestra dos stricto sensu em Agronomia e Geografia, e cinco cursos de especialização nos cursos de Pedagogia, 

Letras, Educação Física, Geografia, e Matemática. O corpo docente de Jataí conseguiu a aprovação de vários projetos em 

programas de âmbito nacional, como Prodoc, Procad, Casadinho e edital Universal (CNPq), e projetos aprovados na  

FAPEG. Além disto, melhoramos  a política de  assistência estudantil, com a umento do número bolsas permanência, 

moradia, e alimentação. 

 

Entre outros benefícios, a expansão proporcionou uma melhor visibilidade do Câmpus de Interior da UFG na regiã o, 

aumentando a demanda pelos cursos oferecidos, além de atrair estudantes de outras regiões do país. 

 

Construções no Câmpus de Jataí 

 
No ano de 2009 foram iniciadas obras que, juntamente com as outras já concluídas, altera ram profundamente a infra-

estrutura e  o número de prédios na Unidade Jatobá, hoje chamada também de Cidade Universitária do Câmpus Ja taí, que 

conta também com o apoio local da prefeitura municipal de Jataí e com emenda parlamentar específica para execução do 

novo Plano Diretor do Câmpus Jataí, que contará com nova entrada, asfalto e anel viário para dar suporte as novas 

construções. 

 

Com o recurso de capital foram definidas, aprovadas e empenhadas as seguintes obras:  

 Hospital Veterinário para pequenos animais; 

 Prédio destinado as aulas de Danças, Lutas e Ginástica (Curso de Educação Fís ica); 

 Mudança e ampliação do viveiro de mudas da Unida de Jatobá - Câmpus Jataí; 

 Construção do novo curral da Fazenda Experimental da Unidade Jatobá; 

 Prédio de Ciências Humanas que abrigará os cursos de Psicologia, His tória e Letras. 
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Novos Equipamentos para o Câmpus de Jataí 

 

Foram adquiridos equipamentos para adequação das aulas práticas, bem como o fortalecimento das áreas básicas de 

todos os cursos do Câmpus. Foram adquiridos também: mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos para diferentes  

laboratórios em função da demanda. Cada coordenação de curso fez sua solicitação para suprir as necessidades de cada  

disciplina da matriz curricular, bem como das necessidades de pesquisas. Foram adquiridos também um trator e um 

pulverizador para a Fazenda Experimental da Unidade Jatobá. Para os projetos de extensão do Câmpus foi adquirido uma  

grande tenda, que atenderá todos os projetos, melhorando assim a comunicação com o público externo. 

 

Principais recursos  materia is envolvidos  

 
Os principa is investimentos foram: Aquisição de materia is, tais como: aparelhos de ar condicionado, equipamentos para  

laboratórios, material para impressão, informática (computa dores, peças e manutenção de computadores), combustível, 

quase R$ 500.000,00 em livros  para biblioteca, material de consumo para labora tórios, adminis trativo e fazenda, e  

medicamentos; Contrata ção de mão-de-obra: contra tação de serviços de empresas especializadas para elaboração de 

projetos e manutenção; terceirização dos serviços essenciais de vigilância, manutenção e limpeza das unidades do 

Campus Jataí; Auxílio financeiro aos estudantes  através de bolsas de monitoria, de extensão e de mestrado. 

 

As despesas com diárias totaliza ram R$ 144.338,69. Este montante foi gasto com deslocamento de docentes convidados  

para participa rem como membros de banca dos concursos realizados para vagas de docentes e técnico-adminis trativos; 

deslocamento de docentes, pessoal adminitrativo, e motoristas para UFG em Goiânia com a finalidade de elaboração dos  

projetos e estruturação dos novos cursos; acompanhamento de compras de materiais e equipamentos, cursos de 

atualização e pa rticipação em reuniões dos diferentes segmentos; além de um programa interno de incentivo a  

participação de docentes e  técnicos em congressos em suas áreas de atuação, com apresentação de traba lhos. 

 

Para os gastos com passagens foram atendidos pedidos  para deslocamento de docentes, técnicos e discentes  para  

participação de reuniões, cursos, congressos e eventos, desde que comprovados. Parte dos gastos com passagens foram 

destinados a o deslocmanto de docentes para participação em bancas de concurso em Jata í, com um valor gasto de R$ 

161.234,17. 

 

Previstas Realizadas 

Física Financeira (em R$) Física Financeira (em R$) 

Equipamentos 2.000.000,00 

Aquisição de equipamentos dos  
laboratórios para a tender  as á reas 

básicas de todos os cursos, aulas 
práticas para o atendimento a matriz  
curricular, bem como o a tendimento 
a pesquisa e a extensão dos cursos  
implantados.  

2.536.291,48 

Obras e instalações  
Todas as previstas  no item 
construções no Campus Jataí  

2.463.708,52 
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Material de Consumo  750.000,00 

Materiais de consumo pa ra os 
laboratórios, fazenda, ambulatório 
veterinário e material de consumo 
de escritório. 

628.764,50 

Auxílio Financeiro a  Estudantes 35.000,00 
Bolsas Alimentação, Moradia e  
Permanência 

32.300,00 

Outros serviços de terceiros de 
pessoa física e jurídica  

700.000,00 

Pagamentos de prestação de 
serviços, pró-labore, serviços  
terceirizados de pessoal da Vigilância  
manutenção e Limpeza, gastos com 
projetos arquitetônicos e  

complementares, energia, 
combustível. 

945.124,06 

Locação de mão-de-obra 550.000,00 
Terceirização de tra nsporte, entre  
outros. 

628.764,50 

Diárias  130.000,00 

Despesa com deslocamento de 
docentes  convidados para  

participarem como membro de 
banca para  concurso; com 
motoristas , docentes e Tec. 
Administrativo pa ra UFG Goiânia e  
outras localidades 

144.338,69 

Passagens 140.000,00 

Despesas com locomoção de 
docentes, discentes e Tec. 

Administrativos, para participaçã o de 
reunião, concursos, congressos, 
eventos e cursos de capacitação. 

161.234,17 

 

A tabela que segue especif ica deta lhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 1H64 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 013888 1073 112 339014 Diárias - Pessoal Civil 144.338,69 

1 013888 1073 112 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 32.300,00 

1 013888 1073 112 339030 Material de Consumo 620.841,93 

1 013888 1073 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

161.234,17 

1 013888 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

386.483,91 

1 013888 1073 112 339037 Locação de mão-de-obra 628.764,50 

1 013888 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

945.124,06 

1 013888 1073 112 339047 Obrig. Tributárias e Contributivas 3.568,50 

1 013888 1073 112 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 16.630,03 

1 013888 1073 112 339093 Indenizações e Restituições 15.012,43 

1 013888 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. Intra-
Orçamentárias 

48.640,53 
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1 013888 1073 112 449051 Obras e Instalações 2.463.708,52 

1 013888 1073 112 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

2.536.291,48 

TOTAL 8.002.938,75 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 8.017.726,00 8.002.938,75 99,8 % 

Física 385 880 229% 

 

 

2.3.5 -  Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica 
 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral 

Formar recursos humanos altamente capacita dos e fortalecer as bases 

científ icas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução 

dos desequilíbrios regionais 

Objetivos Específ icos 

Formar pessoal de a lto nível no pa ís e no exterior, com vistas à  

produção do conhecimento científ ico, pa ra a solução dos  grandes  

desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ Divina das Dores de Pa ula Cardoso 

Indicadores  ou parâmetros utilizados 

Índice de doutores titulados no país; 

Índice de mestres titulados no país; 

Índice de qualidade da pós-graduação naciona l. 

 

Público-alvo (beneficiá rios) 

Alunos de Pós-Graduaçã o, professores de ens ino superior, 

pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre  

interesse em capacitação pós-g raduada. 

 
 

2.3.5.1 - Principais Ações 
 

A PRPPG tem como a tribuições a Pós-Gradua ção – Lato e  Stricto Sensu-, a Pesquisa, a Iniciação Cientifica, e a  

Transferência e Inovação Tecnológica. Funciona também como secretaria executiva do Comitê  de Ética  em Pesquisa –  

CEP-UFG. Possui ainda como atribuições a gestão de saídas dos docentes e TAEs para capacitaçã o, 

mestrado/doutorado/pós-doutorado e a inda pa rticipação em eventos.Tem ainda como atribuição a  coordenação de 

reconhecimento de títulos  emitidos no exterior, seja pa ra a própria comunida de acadêmica, seja pa ra pessoas externas. 

Considerando a meta de formação de recursos humanos para o ano de 2009 vale destacar que 34 servidores, sendo 26 

em nível de doutorado e oito no de mestrado, foram titulados. Do total de novos doutores, três eram bolsistas  

PICDT/CAPES. Consideramos assim que a meta proposta para 2009 foi satisfatoriamente atingida. Continuavam ainda em 

afastamento 59 servidores  para realização de cursos no Brasil (05 para mestrado e  39 para  doutora do) e 15 para  pós-

doutorado. Deste total, 10 foram contemplados com bolsa do PICDT/CAPES e 08 com bolsa do programa  

PRODOUTORAL/CAPES. Além disto, 14 servidores se encontram em afastamento para cursos no exterior, sendo 04 para  
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doutorado e 10 para pós-doutorado. A nossa avaliação é a de que a meta de formação de recursos humanos foi atingida  

em 2009, com boas perspectivas de continuidade em 2010.  

 

Estimava-se para 2009 um total de 840 doutores atuando na Pós-Graduação Stricto Sensu na UFG. Ao f inal do ano 

contabilizamos 851 docentes/pesquisadores cadastrados nos diferentes programas. A nossa expectativa é a de que em 

2010 este número possa crescer ainda mais, uma vez que a UFG contratou em 2009 234 novos docentes, muitos deles  

com produção científ ica e experiência de  orientação consolida das.  

 

Em relação ao número de alunos  matriculados nos cursos  de mestrado e doutorado da UFG, estimava-se um total de  

2.100 alunos matriculados, sendo 1.450 nos cursos de mestrado e 650 nos de doutorado. A meta foi atingida e superada 

considerando que 2.542 alunos (1.879 nos cursos de mestra do e 663 nos cursos de doutorado) matricularam-se nos  

diferentes prog ramas. No tocante à formação de mestres e doutores a expectativa inicial era a de formação de 350 

mestres e 100 doutores.  Os números finais apontaram a formação de 355 mestres e 86 doutores, números  

razoavelmente próximos das metas estabelecidas. Vale destacar que os projetos de doutorado são naturalmente mais  

longos e mais complexos, tornando mais difícil uma boa calibragem das metas. 

   

Ainda com relação à Pós-Graduação Stricto Sensu a projeção feita inicialmente apontava para a criação de nove novos  

cursos, o que elevaria para 42 o número de programas de pós-graduação Stricto Sensu na UFG. No ano de 2009 foi 

autorizado pela CAPES a criação de oito novos cursos sendo que quatro deles se constituíram em novos programas: 

Genética  e Melhoramento de Plantas  (mestrado e doutorado), Saúde Coletiva (mestrado profissional), Nanotecnologia  

Farmacêutica (doutorado)  e Ciência da Computação (doutorado). Adicionalmente, foram criados em três  programas já  

existentes o nível de doutorado: Enfermagem, Matemática e Sociologia. Assim o número de programas hoje na UFG é de 

41, ligeiramente inferior ao espera do. A PRPPG direcionou suas ações no sentido de cria r o nível doutorado em 

programas com curso de mestrado já consolidado, o que felizmente resultou na aprovação de todas as solicitações, 

exceto uma, que está em processo de revisão. Estes 41 programas oferecem hoje um total de 56 cursos de pós-

graduação, sendo 36 mestrados acadêmicos, um mestrado profissional e 19 doutorados. No que concerne aos conceitos  

dos cursos, estes ainda permanecem com os atua is conceitos desde que apenas para 2010 ter-se-á o resultado da  

avaliação trienal- 2007-2009. 

   

Foram estabelecidas como metas para 2009 as metas de 1.200 projetos de pesquisa e 172 linhas de pesquisa vinculadas  

aos programas de Pós-Gra duação da UFG. Apurou-se a o final do ano a existência de 155 linhas de pesquisa e de 1.404 

projetos vinculados. Ressalte-se que vários programas re-estruturaram suas linhas de pesquisa, até por sugestão da  

CAPES, o que deve ter resultado em fusão de várias linhas. Consideramos que esta é uma ação desejável até por facilitar 

um maior foco dos programas. Esta tem sido também uma recomendação da PRPPG e possivelmente outros prog ramas 

venham a adotar esta estratégia, conforme avaliação realizada durante o II seminário interno de avaliação dos  

programas, ocorrido em setembro deste ano. No que se refere aos  projetos consideramos que o aumento observado seja  

decorrente  da integração de novos docentes ao programas, fato basta nte louvável. 
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Em termos da Pós-Graduação Lato Sensu a expectativa era a de 2.300 alunos matriculados e 500 concluintes. A meta foi 

totalmente atingida e  ultrapassada. No ano matricularam-se nos diferentes cursos  exis tentes 3.369 alunos  sendo que 769 

concluíram os cursos. Este resultado pode ser explicado considerando que pelo menos dois cursos são na modalidade à  

distância, o que inclui maior número de alunos. Destaque-se ainda o esforço continuado dos docentes/coordenadores  

dos cursos, para o cumprimento do prazo pa ra conclusão do curso em tempo hábil com conseqüente titulação do a luno.  

 

Considerando os dados da pesquisa na instituição, a previsão foi a de que 1.600 projetos de pesquisa estivessem em 

andamento na UFG e que 690 estudantes estivessem envolvidos no Programa de Iniciaçã o Científica, sendo 370 

estudantes bolsistas e 320 voluntá rios. Observou-se ao final do ano que 1.649 projetos de pesquisa estavam em 

andamento e que 1.024 estudantes tiveram seus projetos de pesquisa recomendados pelo comitê interno, externo e  

consultores ad hoc, sendo 459 postulantes a bolsa e 322 voluntários. Ao final, 693 alunos ingressaram no Programa, 

sendo que destes  371 foram contemplados com bolsas (247 pagas pelo CNPq e 124 pagas com o orçamento da UFG). 

Destaque-se aqui o grande interesse por parte  do corpo docente  e discente da  UFG em propor e  realizar pesquisas de  

interesse acadêmico e  iniciar os estudantes nas atividades de pesquisa.  

 

Também em termos  da pesquisa houve a realização na UFG do VI CONPEEX, do XVII Seminário de IC, além das quatro 

reuniões do FOPROP Centro Oeste, conforme previsto. Os eventos contaram com express iva presença discente, docente  

e de pesquisadores externos podendo ser cons iderados de absoluto êxito e  com g rande repercussão acadêmica. Deve ser 

ainda mencionado que as reuniões do FOPROP-CO resultaram na criação da Rede de Pós-Graduação, Pesquisa e  

Inovação- Rede PROCENTROESTE- no âmbito do MCT. Esta rede congrega 15 IES da região e conta com a  participação das  

secretarias de ciência e  tecnologia de  cada estado bem como as fundações  da amparo a pesquisa.  

     

Ainda dentro da questão de ens ino e pesquisa, houve o apoio a 14 periódicos da UFG dentro do programa PROAPUPEC, 

alem de dois outros que não conseguiram apoio dentro do prog rama. Destaque-se ainda o auxilio a várias solicitações  

para editoração de livros e ainda pa ra publicação em periódicos especia lizados. Ademais, foi mantida a participação da  

UFG no ICLAS. A PRPPG cons idera esta ação como prioritária pois admite ser esta fundamental pa ra o crescimento 

qualitativo e qua ntitativo da produção cientifica na instituição. 

 

Deve-se mencionar a inda que a UFG manteve em 2009 a política de destinar ao apoio a projetos de pesquisa, um 

percentual de 6% do orçamento líquido de custeio da UFG. Isto resultou em um montante de R$ 800.000,00, que foi 

distribuído entre os Programas de Pós-Graduação para o atendimento de demandas envolvendo, entre outros, insumos  

diversos, material de informática e acervo bibliográfico. Houve também atendimento especial a recém-doutores com 

envolvimento em atividades de pesquisa, com o entendimento de que este suporte é essencial pa ra o crescimento das  

atividades de ens ino e  pesquisa na UFG, com a conseqüente melhoria da produção científica. 

 

Também o projeto Apoio aos  Animais do Bosque Saint Hilaire, teve continuidade o que incluiu a coleta  de dados clínicos e  

de monitoramento dos a nimais os  quais  serviram de subsídios pa ra ações educativas. Uma ampla campanha  de educação 

ambiental foi desenvolvida (palestras, rodas de conversa, reportagens jornalís ticas) utilizando cartazes, outdoors, 

camisetas, visando à diminuição da oferta de alimento não natural aos animais e à conscientização por parte da  
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comunidade universitá ria de que os animais estão aptos a viverem em seu habitat natural, não necessitando de qualquer 

intervenção humana 

   

No que se refere às metas relativas a aquisição de livros, periódicos, permutas de acervo bem como recebimento de 

doações bibliográf icas podemos considerar que o previsto foi alcançado. Especificando, houve a compra de quase 9.000 

títulos de  livros  compreendendo mais de 17 mil exemplares. Os dados históricos apresentados no quadro e no gráfico 

abaixo mostram o enorme esforço feito pela UFG na destinação de recursos em 2009 para a melhoria de seu acervo 

bibliográfico. 

 

Aquis ição de Materia l Bibliográfico com Recursos do Tesouro e Arrecadação Própria 

 2006 2007 2008 2009 

Custeio 128.242,11 788.367,34 664.126,64 19.231,54 

Capital 1.670,91 19.346,99 15.180,27 1.298.130,15 

Total 129.913,02 807.714,33 679.306,91 1.317.361,69 

 

Gráfico 9 

 

 

Além disto, a UFG recebeu por doação mais  de 2.000 títulos de  livros, que corresponderam a mais de  3.000 volumes. Uma  

das metas não alcançadas em 2009 refere-se à compra de periódicos e  merece um comentá rio. A PRRPG não encaminhou 

nenhum pedido de compra de periódicos em 2009, por não ter recebido nenhuma solicitação para tal. A nossa  

constatação é  a de que as versões eletrônicas dos  periódicos, acessíveis pelo Portal de  Periódicos CAPES, tomaram 

definitivamente o lugar de suas versões impressas, com a enorme vantagem de estar acessível a qualquer hora e no local 

de trabalho do pesquisador.  

 

Em relação ao Programa de Incubação de Empresas (PROINE) e ao Núcleo de Inovação Tecnológica  (NIT) da UFG, vale 

destacar que as ações continuadas que foram executadas permitiram o avanço do processo de implementação dos  

mesmos. Foram desenvolvidas ações visando ao depósito de patentes, recebimento de patentes em co-titularida de, 
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recebimento de patentes por transferência do CNPq, elaboração de termo de licença para teste, elaboração de termo de 

cessão e transferência e  registro de programa de computador. Regis tre-se ainda que em 2009, 12 empresas  

encontravam-se incubadas  e seis empresas júnior encontravam-se cadastradas na UFG. A visão é de que neste ano de 

2009, grande e importante passo foi dado em direção ao aprofundamento da relação da UFG com a comunidade 

principalmente no que se refere ao setor produtivo, além da instauração do processo da cultura da proteção intelectual 

dentro da comunidade científ ica da instituição. 

 

As seguintes ações foram desenvolvidas no âmbito da PRPPG: 

 

2.3.5.1.1 - Ação 1375.4006 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Formar profissionais de alta qua lificação para atuar nos diferentes  

setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de 

desenvolvimento na cional, com tra nsferência de conhecimento 

pautada em reg ras curriculares. 

Descrição 

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutençã o e o 

funcionamento dos cursos de pós-graduaçã o nas Instituições  

Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios  com a 

coordenação dos programas de pós-gra duação, abrangendo 

organização das a tividades de ensino, pesquisa e extensão, 

manutenção de serviços terceirizados, pagamento de serviços  

públicos, entre outros, bem como a manutenção de infra-estrutura 

física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam 

ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de 

materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados 

os limites da legis lação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 

A tabela que segue especif ica detalhadamente todos os gastos  efetivados na ação “Funcionamento de Cursos de Pós-

Graduação”: 

Ação 4006 -  Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002216 1073 112 339014 Diárias - Pessoal Civil 8.981,91 

1 002216 1073 112 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 646.567,18 

1 002216 1073 112 339030 Material de Consumo 7.498,22 

1 002216 1073 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

22.663,91 

1 002216 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

8.227,14 
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1 002216 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

90.013,81 

1 002216 1073 112 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 3.125,25 

1 002216 1073 112 339093 Indenizações e Restituições 11.255,66 

1 002216 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 
Intra-Orçamentárias 

1.663,44 

1 002216 1073 250 339014 Diárias - Pessoal Civil 22.366,53 

1 002216 1073 250 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 178.169,43 

1 002216 1073 250 339030 Material de Consumo 123.342,27 

1 002216 1073 250 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

73.887,92 

1 002216 1073 250 339035 Serviços de Consultoria 400,00 

1 002216 1073 250 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

1.743.621,58 

1 002216 1073 250 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

236.174,43 

1 002216 1073 250 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 64.407,22 

1 002216 1073 250 339093 Indenizações e Restituições 7.274,60 

1 002216 1073 250 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 
Intra-Orçamentárias 

136.622,11 

1 002216 1073 250 339192 Despesas de Exercícios Anteriores 12.267,39 

1 002216 1073 250 449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

744.513,42 

1 002216 1073 250 449139 
Outros Serviços de Terceiros PJ - 
Op. Intra-Orçamentárias 

855,00 

TOTAL 4.143.898,42 

 

Metas e resultados da ação no exercício   

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 4.400.000,00 4.143.898,42 94% 

Física 2.500 2.033 81% 

 
 

2.3.5.1.2 - Ação 1375.8667 – Pesquisa Universitária  e Difusão de seus Resultados. 

 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Assegurar a manutenção dos  meios que concorram pa ra o fomento 

da pesquisa científica e tecnológica e  a publicação de sus resultados. 

Descrição Estudos, análises, diagnósticos e  pesquisas e publicações científicas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 
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O quadro 044 explica as principais  ações realizadas pela PRPPG re lacionadas à Pós-Graduação na UFG. 

Quadro 044 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação e da Pesquisa Universitária e  Difusão de seus  resultados 

Metas para 2009 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2009 

Estima-se a formação de 30 
novos docentes efetivos no nível 
doutorado 

Gestão junto a CAPES para obtenção 
de mais bolsas para docentes da  
instituição (Programa Doutoral). 
Incentivo a titulação junto aos  

docentes e  TAEs. 
 

Houve a titulação de 26 servidores nível 
doutorado.  

Estima-se a formação de cinco 

novos servidores no nível 
mestrado 
 

Incentivo a titulação junto aos  

docentes e  TAEs. 
 

Oito servidores se  titularam no nível 

mestrado. 

Estima-se que 840 doutores  
estejam atuando na Pós-
Graduação Stricto sensu  

Incentivo às publicações em 
periódicos  Qualis/CAPES 
 
Credenciamento de doutores nos  

programas 
 

Encontram-se cadastrados nos diferentes  
programas 851 docentes/ pesquisadores  
muito embora parte  destes atuem em 
mais de um programa na instituição. 

 

Estima-se que 2.100 alunos 
estejam matriculados no ano de 
2009 sendo: 
1.450 mestrado 
 650 doutorado 

 

Incentivo ao aumento no número de 
vagas para mestrado e doutorado. 
 

2.542 alunos matricularam-se nos  
diferentes programas. Dentre estes 1879 
e 663 nos cursos de mestrado e  
doutorado, respectivamente. 

Estima-se a formação 450 alunos  

sendo: 
350 mestrado 
100 doutorado 
 

Incentivo à conclusão nos prazos  

previstos 
 

441 alunos se titularam no a no de 2009 

sendo 355 no nível de mestrado e 86 no 
de doutorado. 
 

Estima-se que 2.300 profissionais  
estejam matriculados na Pós-
Graduação Lato Sensu 
 

Apoio à criação de novas turmas e 
novos cursos 

No ano matricularam-se nos diferentes  
cursos 3.369 alunos. 
 

Estima-se que 500 alunos  
concluam a Pós-Graduação Lato 

Sensu 
 

Incentivo à conclusão nos prazos  
previstos 

No ano, 769 alunos concluíram os  
cursos.  

 Estima-se a criação de nove 

novos cursos o que pode elevar 
para 42 o número de Programas, 
com incremento no número de 
cursos de doutorado e  mestrado.   

Foram enviadas nove propostas no 

APCN 2009. 
 

Foi autorizado pela CAPES a criação de 

oito novos cursos sendo que quatro deles  
se constituíram em novos programas:  
Genética e Melhoramento de Plantas-  
Mestrado e Doutorado; Saúde Coletiva-  

Mestrado Profissional; Nanotecnologia  
Farmacêutica- Doutorado e; Ciência da  
Computaçã o- Doutorado. Adicionalmente,  
foram criados em três programas já  
existentes o nível de doutorado:  

Enfermagem, Matemática e Sociologia.  
Assim o número de programas hoje na  
UFG é de 41. O número total de cursos no 
ano de 2009 passou a  56 sendo que 
destes 36 são mestrados  acadêmicos, um 

é mestrado prof issional e 19 são de 



Relatório de Gestão -  2009 

 

121 
 

doutorado. 
 

A estimativa é a de que 58 cursos 
de Pós-Graduaçã o Lato Sensu

estejam em atividade. 
 

Apoio à criação de cursos novos de 
especialização nas diferentes á reas 

No ano, 55 cursos  de especialização foram 
executados  na UFG. 
 

Manutenção dos conceitos  
atuais. 

Visitas semestrais  aos Colegiados  dos  
programas de Pós-Graduação 
 Manutenção da política de fomento 

visando consolidação dos  
Programas. 

No que concerne aos conceitos dos  
cursos, estes ainda permanecem com os  
atuais conceitos desde que apenas para  

2010 ter-se-á o resultado da avaliação 
trienal- 2007-2009. 
 

Estima-se a vinculação de 172 
linhas de pesquisa aos 
Programas 

Agregação de novos doutores aos 
Programas. 

No que se refere às linhas de pesquisa, 
155 linhas vincularam-se aos programas  
hoje existentes. 
 

Estima-se a vinculação de 1.200 
projetos de pesquisa aos  
Programas 

 

Incentivo à criação de novos Núcleos  
de Pesquisa vinculados aos  
Programas. 

Incentivo à aplicação aos Editais de  
fomento. 
 

O numero de projetos de pesquisa  
vinculados aos programas de PG foi de  
1.404. 

 

Estima-se o cadastro de 1.600 
projetos de pesquisa no 
SAAP/PRPPG. 

Incentivo à criação de redes de 
pesquisa. 
Incentivo à aplicação aos Editais de  
fomento. 

 

Em termos da pesquisa observou-se que 
no ano 1.649 projetos de pesquisa  
estavam em andamento na instituição. 

Estima-se que 690 estudantes  

sejam inclusos no Programa de 
Iniciação Científ ica sendo: 
PIBIC- 370 
PIVIC- 320  

Estímulo ao aumento da demanda  

para iniciação científica 
Gestão junto ao CNPq pa ra aumento 
da cota institucional do PIBIC 
Gestão junto a FAPEG para concessão 
de bolsas PIBIC. 

Aumento da concessão da UFG 
 

No ano, 1.024 estudantes tiveram seus  

projetos de pesquisa recomendados   
sendo 459 postula ntes a bolsa e 322 
voluntários. Ao final, 693 alunos 
ingressaram no Programa sendo que 
destes 371 com bolsa-  247 do CNPq e  

124 da UFG. 

Tem-se as seguintes previsões: 

-Realização do VI CONPEEX 
-Realização do XVII Seminário de 
IC 
-Organização do FOPROP Centro 

Oeste- quatro reuniões. 
- Realização do Encontro de 
Drogas 

Incentivo contínuo visando interação 

discente, docente e de pesquisadores  
na UFG, Estado, Região Centro Oeste.  
 
 

 
 

Houve a realização na UFG do VI  

CONPEEX, do XVII Seminário de IC, além 
das quatro reuniões do FOPROP Centro 
Oeste culminando com a formação da  
rede de Pós-Graduação, Pesquisa e  

Inovação- Pró-Centro Oeste. O III Encontro 
de Drogas não foi realizado. Também foi 
realizado o II seminário interno de 
avaliação da Pós-Graduação da UFG. 
 

A previsão é a de compra de 8.000 
livros 
 

Levantamento por meio dos  
conselheiros da Biblioteca das 
necessidades de compra pa ra o 

acervo em cada curso. 
Destinação de recursos pa ra   
atendimento às demandas dos 
novos cursos de Pós-Graduação. 
 

No ano procedeu-se a compra de 8.879 
títulos os quais compreenderam 17.481 
exemplares. 

Ampliação de assinaturas de 
periódicos  científicos para a Pós-

Graduação 
 

Atendimento à demanda, se 
necessária, considerando que não 

esteja contemplada no Portal de  
Periódicos CAPES 
 

Não houve solicitação de novas 
assinaturas de periódicos científ icos por 

parte dos programas de Pós-Gra duação. 
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Estima-se que no ano de 2008 
haja permuta de 250 periódicos. 

Manutenção das permutas hoje  
existentes  e ampliaçã o do sistema. 

No ano houve permuta de 322 periódicos. 
 

Estima-se um número de 900 

doações de teses e dissertações. 

Incentivo ao depósito na Biblioteca 

das dissertações e teses 

 A UFG recebeu por doação 459 

teses/dissertações  e ainda 2.312 títulos  de 
livros com 3.120 exemplares 
 

Estima-se o apoio a 12 periódicos  
da UFG 

Lançamento de Edital de Apoio aos  
Periódicos Científicos da UFG/2009 
Apoio constante aos periódicos com 
vistas a consolidação. 
 

Houve o apoio a 14 periódicos da UFG 
dentro do PROAPUPEC.  

Manutenção do Programa Inclusão do recém-doutores no 
recurso PRPPG. 

Dentro do percentual de 6% oriundo do 
orçamento de custe io líquido da UFG e  

destinado a pesquisa e atividades de 
pesquisa, houve também atendimento a  
recém-doutores inclusos  nas atividades de 
pesquisa.  
 

Manutenção da participação no 
ICLAS 

Pagamento da taxa anual do ICLAS. Foi mantida a participação da UFG no 
ICLAS. 

 

Continuidade ao apoio a  eventos  
científ icos vinculados aos  
Programas 
 

Atendimento à demanda.  Todas as solicitações de apoio a evento 
foram atendidas na forma de passagens 
e hospedagem para os convidados.  

Continuidade ao apoio à compra  
de livros e softwares  necessários  
aos Programas. 

 

Atendimento à demanda. Também dentro do percentual de 6% 
todas as solicitações advindas dos  
diferentes Programas de Pós-Graduaçã o 

foram atendidas compreendendo 
insumos, material permanente, de  
informática e bibliográfico.  
 

Continuidade ao Programa. Atendimento à demanda não 
contemplada no PROAPUPEC 

Dois periódicos que não conseguiram 
apoio dentro do PROAPUPEC, além do 
auxilio a várias solicitações para  

editoração de livros foram apoiados pela  
UFG. Ademais todas as solicitações de 
apoio financeiro para publicação de 
artigos científicos foram apoiadas. 
 

Execução continuada do Projeto 
Interdisciplinar de Diagnóstico e  

Apoio aos animais do Bosque  

Saint Hilaire 

Apoio financeiro e logístico para a 
execução do Programa 

O projeto Apoio aos Animais  do Bosque 
Saint Hilaire,teve continuidade o que 

incluiu a coleta de dados clínicos e de 
monitoramento dos animais os quais  
serviram de subsídios para as ações  
educativas onde uma ampla campanha 
de educação ambienta l foi executada. 

 
Execução continua da do PROINE 

e implementação do NIT. 

Apoio logístico à criação de 

empresas e transferência de  
tecnologia, com também apoio 
financeiro pa ra deposito de 
patentes. 

Em termos do NIT-UFG foram 

executadas diferentes ações: depós ito  
de patentes, recebimento de patentes  
em co-titula ridade, recebimento de  
patentes por transferência do CNPq,  
elaboração de termo de licença pa ra  

teste, elaboração de termo de cessão 
e transferência e registro de programa  
de computador. No contexto do  
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PROINE, encontraram-se incubadas 12  
empresas. Ademais, seis empresas 
júnior foram cadastradas na UFG. 

 

 
A tabela que segue especif ica detalha damente todos os gastos efetivados na ação “Pesquisa Universitária e Difusão de 

seus Resultados”: 

Ação 8667 -  Pesquisa Universitária e Difusão de seus  Resultados 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 002218 1073 112 339014 Serviços de Consultoria 7.163,34 

1 002218 1073 112 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 245.625,81 

1 002218 1073 112 339030 Material de Consumo 4.319,52 

1 002218 1073 112 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

6.472,16 

1 002218 1073 112 339035 Serviços de Consultoria 7.500,00 

1 002218 1073 112 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física 
11.915,73 

1 002218 1073 112 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
60.623,18 

1 002218 1073 112 339093 Indenizações e Restituições 1.827,00 

1 002218 1073 112 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 
Intra-Orçamentárias 

3.553,26 

1 002218 1073 112 449052 
Equipamentos e Materia l 

Permanente 
344.288,94 

1 002218 1073 112 449152 
Equip. e Material Permanente -  

Op.Intra-Orçamentárias. 
5.400,00 

TOTAL 698.688,94 

 
 

 
 
 
 
 

 
Metas e resultados da ação no exercício   

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 700.000,00 698.688,94 100% 

Física 2.500 3.628 145% 

 
Além das ações 1375.4006 e 1375.8667, também foram executadas no Prog rama 1375 – Desenvolvimento do Ens ino da  

Pós-Graduação e da Pesquisa Científica, créditos oriundos de descentralizações, conforme se destaca abaixo. 

 
2.3.5.1.3 - Ação 1375.0487 – Concessão e Manutenção de Bolsas  de Estudos no País 
 

 Tipo Operações Especiais 
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Finalidade 

Promover a formação de recursos humanos de alto nível e a  

coopera ção nacional, no âmbito acadêmico, científico e tecnológico,  

proporcionando aos discentes, docentes e pesquisadores o 

necessário aporte  de recursos financeiros  para as atividades dos  

programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, recomendados  

pela Capes, nos quais eles a tuam. 

Descrição 

Concessão de bolsas de estudo no País, fomento a pesquisa, apoio 

financeiro aos programas de pós-graduação e demais auxílios a esses 

vinculados, tais  como: passagens, taxas escola res, auxílios  

acadêmicos, auxílio instalação e diá rias, além de cobertura para a  

realização de pesquisa e de estudos  acadêmicos necessários à  

formação de alunos e ao aperfe içoamento de professores,  

pesquisadores e especialistas no País, assim como o apoio financeiro 

às instituições de ensino superior e a bols istas para  capacitaçã o em 

cursos de formação pós-graduada. Do mesmo modo, priorizar as  

seguintes ações: implementar inovações visando à melhoria do 

ensino; incentivar a interação entre  áreas do conhecimento e  níveis  

de formação; promover o aprimoramento do pessoal necessário ao 

desenvolvimento de projetos destinados a redução das  

desigualdades regionais; e a promoção de instituições e de áreas de 

conhecimento consideradas prioritá rias para o Pa ís, por meio de 

parcerias institucionais, concessão de bolsas de estudo e demais  

auxílios a esses vinculados. Busca também promover o apoio 

necessário ao desenvolvimento e  ao regis tro de patentes. Os projetos  

apoiados serão selecionados tendo por base os critérios previamente 

definidos em convênios e instrumentos legais próprios entre a CAPES 

e as instituições brasileiras. Essa ação será acompanhada e avaliada  

de forma permanente, com critérios previamente definidos,  

envolvendo visitas "in loco". 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 
 

 

Ação 0487 -  Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 003128 1375 0100915403 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 2.302.800,00 

1 003128 1375 0100915405 339030 Material de Consumo 3.659,40 

1 003128 1375 0112915401 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 135.000,00 

1 003128 1375 0112915401 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

8.550,00 

1 003128 1375 0112915403 339018 Auxílio Financeiro a  Estudantes 4.169.626,02 
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1 003128 1375 0112915405 339014 Diárias - Pessoal Civil 165.928,62 

1 003128 1375 0112915405 339030 Material de Consumo 541.606,44 

1 003128 1375 0112915405 339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoçã o 

534.089,32 

1 003128 1375 0112915405 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 

38.520,43 

1 003128 1375 0112915405 339039 
Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

195.537,12 

1 003128 1375 0112915405 339092 Despesas de Exercícios Anteriores 2.417,46 

1 003128 1375 0112915405 339093 Indenizações e Restituições 132.385,32 

1 003128 1375 0112915405 339147 
Obrig. Tribut. e Contrib. - Op. 

Intra-Orçamentárias 
2.581,82 

TOTAL 8.232.701,95 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 8.232.701,95 8.232.701,95 100,00% 

Física * Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

* A meta física não se aplica por não se tratar de ação pertencente a LOA 2009 da UJ. 
 
 

2.3.5.1.4 - Ação 1375.4019 – Fomento à Pós-Graduação 
 

 Tipo Atividade 

Finalidade 

Promover o desenvolvimento da pós-graduação nacional, mediante a 

melhoria das condições de funcionamento dos programas de pós-

graduação, custeio de atividades de ensino e pesquisa, execução de 

projetos de cooperação entre instituições de ens ino e/ou de 

pesquisa, participação e realização de eventos científ icos nacionais e  

internaciona is. 

Descrição 

Concessão de recursos f inanceiros destinados à melhoria da infra-

estrutura de ens ino e de pesquisa, à aquisição de insumos para  

laboratórios, à melhoria das condições de funcionamento de 

bibliotecas, à promoção e participação em eventos científicos,  

mediante critérios que levem em conta: os méritos acadêmico,  

científ ico ou tecnológico, bem como as especificidades regionais e  

das áreas do conhecimento, a edição de obras científicas e demais 

atividades que contribuam para a qualidade das ações desenvolvidas  

pelos programas de pós-graduação, assim como a manutençã o da  

Casa do Brasil na cidade univers itária, em Paris, que atende a  

estudantes e a pesquisadores brasileiros em missão de estudo.  

Implementação de editais específicos  e indutores  para apoiar ações  

de investimento na modernização da infra-estrutura de equipamento 

de laboratório compa rtilhado de programa de pós-graduação visando 

à formação de recursos humanos e  a melhoria da pesquisa científica. 
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Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 
 

Ação 4019 -  Fomento à Pós-Graduação 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 003133 1375 0112915044   449052 
Equipamentos e Materia l 
Permanente 

958.006,65 

TOTAL 958.006,65 

 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 958.006,65 958.006,65 100,00% 

Física * Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

* A meta física não se aplica por não se tratar de ação pertencente a LOA 2009 da UJ. 
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2.4. Desempenho Operacional (Conteúdo Específicio – Item 8) 

 

Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 - Plenário, ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 - Plenário 

Custo Corrente (incluindo 35% das despesas  do Hospital Universitário) e excluindo funcionários equiva lentes. 

 

 

  

Apresentamos os Indicadores de Gestã o da UFG em cumprimento à Decisão Plenária nº 408/2002 – TCU, elaborados seg undo as orientações  do TCU constantes na “versão 

revisada em janeiro/2009”. Entretanto, como a  UFG nã o realiza exclusivamente o Ensino de Graduação e  Pós-Graduação, ma s também o Ensino Fundamental e Médio, os cálculos desses  

indicadores foram feitos removendo-se os professores ativos e temporários  que se  dedicam a este ens ino. 

 

 

 (1) Custo Corrente com HU 374.529.028,88  

(+)Despesas Correntes da Universidade 603.531.412,09  

(-) 65% Despesas correntes do HC   68.213.597,22  

(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001) 118.594.855,53  

(-) Pensões (conta nº 319003) 19.673.795,90  

(-) Sentenças Judicia is (conta nº 319091) 15.742.719,51  

(-) Despesas com pessoal cedido - docente 345.624,26  

(-) Despesas com pessoal cedido –  técnico-adminis trativo 299.926,11  

(-) Despesas com afastamento País/Exterior -  docente 5.919.827,09  

(-) Despesas com afastamento País/Exterior –  técnico-administrativo 212.037,59  

Fonte: PROAD 
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Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário, ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – Plenário 
Custo Corrente (excluindo as despesas do Hospita l Universitário) e  funcionários equivalentes. 

 
 
 

 
  

Apresentamos os Indicadores de Gestã o da UFG em cumprimento à Decisão Plenária nº 408/2002 – TCU, elaborados seg undo as orientações  do TCU constantes na “versão 
revisada em janeiro/2009”. Entretanto, como a  UFG nã o realiza exclusivamente o Ensino de Graduação e  Pós-Graduação, ma s também o Ensino Fundamental e Médio, os cálculos desses  
indicadores foram feitos removendo-se os professores ativos e temporários  que se  dedicam a este ens ino. 

 
 
 

(1) Custo Corrente sem HU 337.798.630,38  

(+)Despesas Correntes da Universidade 603.531.412,09  

(-)100% das despesas correntes do HC   104.943.995,72  

(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001) 118.594.855,53  

(-) Pensões (conta nº 319003) 19.673.795,90  

(-) Sentenças Judicia is (conta nº 319091) 15.742.719,51  

(-) Despesas com pessoal cedido - docente 345.624,26  

(-) Despesas com pessoal cedido –  técnico-adminis trativo 299.926,11  

(-) Despesas com afastamento País/Exterior -  docente 5.919.827,09  

(-) Despesas com afastamento País/Exterior –  técnico-administrativo 212.037,59  

Fonte: PROAD 
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Cursos de Graduação 
 
 

Município Curso 
Número de 
Diplomado

s (NDI) 

Duração 
Padrão (DPC) 

Fator de 
Retenção 

Número de 
Ingressantes 

Relativos aos que 
se Graduaram no 

Exercício 

Número 
Total de 

Ingressantes 
em 2009 (NI) 

Peso do 
Grupo 

Aluno 
Tempo 

Integral *** 

Alunos 
Equivalentes 

*** 

GOIÂNIA ADMINISTRAÇÃO 20 4 0,120  0 104 1,0  173,6 173,6 

GOIÂNIA AGRONOMIA 105 5 0,050  108 157 2,0  616,25 1232,5 

GOIÂNIA ARQUITETURA E URBANISMO 0 4 0,120  0 35 1,5  35 52,5 

GOIÂNIA ARTES CÊNICAS 16 4 0,115  28 34 1,5  89,36 134,04 

GOIÂNIA ARTES VISUAIS 57 4 0,115  78 103 1,5  300,22 450,33 

GOIÂNIA ARTES VISUAIS - LIC. 19 4 0,115  24 32 1,5  97,74 146,61 

GOIÂNIA BIBLIOTECONOMIA 27 4 0,120  30 50 1,0  143,96 143,96 

GOIÂNIA BIOMEDICINA 27 4 0,125  15 30 2,0  124,5 249 

GOIÂNIA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 68 4 0,125  80 112 2,0  350 700 

GOIÂNIA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 21 4 0,120  0 81 1,0  154,08 154,08 

GOIÂNIA  CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 23 4 0,133  40 94 1,5  175,19 262,785 

GOIÂNIA CIÊNCIAS ECONÔMICAS 22 4 0,120  50 47 1,0  123,56 123,56 

GOIÂNIA CIÊNCIAS GEOAMBIENTAIS 0 4 0,133  0 29 2,0  29 58 

GOIÂNIA CIÊNCIAS SOCIAIS 45 4 0,120  63 124 1,0  280,6 280,6 

GOIÂNIA COM. SOCIAL JORNALISMO 66 4 0,120  49 52 1,0  281,68 281,68 

GOIÂNIA COM. SOCIAL PUBL. PROPAGANDA 36 4 0,120  33 50 1,0  175,28 175,28 

GOIÂNIA COM. SOCIAL RADIALISMO - Extinto 1 4 0,120  0 0 1,0  3,48 3,48 

GOIÂNIA COM. SOCIAL REL. PÚBLICAS 29 4 0,120  35 52 1,0  152,92 152,92 

GOIÂNIA DESIGN DE MODAS 21 4 0,115  25 31 1,5  103,66 155,49 

GOIÂNIA DIREITO 126 5 0,120  131 130 1,0  710,6 710,6 

GOIÂNIA ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL 0 4 0,133  0 41 2,0  41 82 

GOIÂNIA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Extinto 0 4 0,115  0 0 1,5  0 0 
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GOIÂNIA EDUCAÇÃO FÍSICA 88 5 0,066  82 125 1,5  515,29 772,935 

GOIÂNIA EDUCAÇÃO MUSICAL - EM EXTINÇÃO 25 4 0,115  0 0 1,5  86,5 129,75 

GOIÂNIA ENFERMAGEM 41 5 0,066  53 56 1,5  237,28 355,92 

GOIÂNIA ENGENHARIA AMBIENTAL 0 5 0,082  0 46 2,0  57,5 115 

GOIÂNIA ENGENHARIA CIVIL 72 5 0,082  94 97 2,0  420,77 841,54 

GOIÂNIA ENGENHARIA DE ALIMENTOS 27 5 0,133  46 63 2,0  197,8875 395,775 

GOIÂNIA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 13 5 0,082  37 94 2,0  171,58 343,16 

GOIÂNIA ENGENHARIA DE SOFTWARE 0 4 0,133  0 60 1,5  60 90 

GOIÂNIA ENGENHARIA ELÉTRICA 42 5 0,082  72 90 2,0  287,22 574,44 

GOIÂNIA ENGENHARIA FLORESTAL 0 5 0,082  0 40 2,0  50 100 

GOIÂNIA ENGENHARIA MECÂNICA 0 5 0,082  0 41 2,0  51,25 102,5 

GOIÂNIA ENGENHARIA QUÍMICA 0 5 0,082  0 21 2,0  26,25 52,5 

GOIÂNIA ESTATÍSTICA 0 4 0,133  0 50 1,5  50 75 

GOIÂNIA FARMÁCIA 37 5 0,066  71 72 2,0  240,96 481,92 

GOIÂNIA FILOSOFIA 22 4 0,100  45 91 1,0  165,8 165,8 

GOIÂNIA FÍSICA 48 4 0,133  57 89 2,0  258,44 516,88 

GOIÂNIA GEOGRAFIA 82 4 0,120  77 151 1,0  436,36 436,36 

GOIÂNIA HISTÓRIA 74 4 0,120  113 135 1,0  392,52 392,52 

GOIÂNIA INTERCULTURAL, PARA FORMAÇÃO E 
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS 

0 4 0,100  0 35 1,0  35 35 

GOIÂNIA LETRAS 143 4 0,115  152 197 1,0  691,78 691,78 

GOIÂNIA LETRAS-LIBRAS 0 4 0,115  0 40 1,0  40 40 

GOIÂNIA MATEMÁTICA 54 4 0,133  98 106 1,5  296,62 444,93 

GOIÂNIA MEDICINA 112 6 0,065  119 116 4,5  721,68 3247,56 

GOIÂNIA MEDICINA VETERINÁRIA 79 5 0,065  105 102 4,5  449,425 2022,4125 

GOIÂNIA MÚSICA 12 4 0,115  19 81 1,5  122,52 183,78 

GOIÂNIA MUSICOTERAPIA 25 4 0,115  16 24 1,5  110,5 165,75 

GOIÂNIA NUTRIÇÃO 38 5 0,066  41 75 2,0  248,79 497,58 

GOIÂNIA ODONTOLOGIA 60 5 0,065  60 61 4,5  320,75 1443,375 

GOIÂNIA PEDAGOGIA 121 4 0,100  130 144 1,0  555,4 555,4 
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GOIÂNIA PSICOLOGIA 0 5 0,100  0 39 1,0  48,75 48,75 

GOIÂNIA QUÍMICA 38 4 0,133  73 118 2,0  252,14 504,28 

GOIÂNIA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 4 0,133  0 81 1,5  81 121,5 

GOIÂNIA ZOOTECNIA 0 5 0,065  0 41 4,5  51,25 230,625 

Subtotal (A) 1.982     2.349 3.969   11.892,89 21.897,74 

 

CATALÃO ADMINISTRAÇÃO 0 4 0,120  0 50 1 50 50 

CATALÃO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 4 0,125  0 51 2 51 102 

CATALÃO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 10 4 0,135  20 36 1,5 71,4 107,1 

CATALÃO CIÊNCIAS SOCIAIS 0 4 0,100  0 19 1 19 19 

CATALÃO EDUCAÇÃO FÍSICA 43 5 0,066  39 46 1,5 232,94 349,41 

CATALÃO ENFERMAGEM 0 5 0,066  0 40 1,5 50 75 

CATALÃO ENGENHARIA CIVIL 0 5 0,082  0 50 2 62,5 125 

CATALÃO ENGENHARIA DE MINAS 0 5 0,082  0 51 2 63,75 127,5 

CATALÃO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 5 0,082  0 51 2 63,75 127,5 

CATALÃO FÍSICA 0 4 0,133  0 18 2 18 36 

CATALÃO GEOGRAFIA 49 4 0,120  30 41 1 211,52 211,52 

CATALÃO HISTÓRIA 39 4 0,120  41 28 1 163,72 163,72 

CATALÃO LETRAS 36 4 0,115  61 50 1 174,56 174,56 

CATALÃO MATEMÁTICA 24 4 0,133  46 30 1,5 114,72 172,08 

CATALÃO MATEMÁTICA INDUSTRIAL 0 4 0,133  0 50 1,5 50 75 

CATALÃO PEDAGOGIA 41 4 0,100  45 38 1 177,4 177,4 

CATALÃO PSICOLOGIA 0 5 0,100  0 50 1 62,5 62,5 

CATALÃO QUÍMICA 0 4 0,133  0 53 2 53 106 

GOIÁS SERVIÇO SOCIAL 0 4 0,120  0 51 1 51 51 

GOIÁS DIREITO 52 5 0,120  66 63 1 304,95 304,95 

GOIÁS FILOSOFIA 0 4 0,100  0 17 1 17 17 

JATAÍ AGRONOMIA 18 5 0,050  34 67 2 155,75 311,5 

JATAÍ BIOMEDICINA 0 4 0,125  0 40 2 40 80 

JATAÍ CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 31 4 0,125  37 58 2 166,5 333 
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JATAI CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 0 4 0,133  0 50 1,5 50 75 

JATAI DIREITO 0 5 0,120  0 61 1 76,25 76,25 

JATAÍ EDUCAÇÃO FÍSICA 27 5 0,066  41 43 1,5 163,91 245,865 

JATAI ENFERMAGEM 0 5 0,066  0 30 1,5 37,5 56,25 

JATAI ENGENHARIA FLORESTAL 0 5 0,082  0 49 2 61,25 122,5 

JATAÍ FÍSICA 0 4 0,133  0 12 2 12 24 

JATAÍ GEOGRAFIA 27 4 0,120  14 49 1 142,96 142,96 

JATAÍ HISTÓRIA 0 4 0,120  0 50 1 50 50 

JATAÍ LETRAS 20 4 0,115  43 46 1 115,2 115,2 

JATAÍ MATEMÁTICA 7 4 0,133  35 22 1,5 46,71 70,065 

JATAÍ MEDICINA VETERINÁRIA 25 5 0,065  33 45 4,5 158,125 711,5625 

JATAÍ PEDAGOGIA 51 4 0,100  65 62 1 235,4 235,4 

JATAÍ PSICOLOGIA 0 5 0,100  0 41 1 51,25 51,25 

JATAÍ QUÍMICA 0 4 0,133  0 24 2 24 48 

JATAÍ ZOOTECNIA 0 5 0,065  0 36 4,5 45 202,5 

RIALMA MATEMÁTICA – Extinto 0 4 0,133  0 0 1,5 0 0 

Subtotal (B) 500     650 1.668   3.694,52 5.585,54 

Total Alunos Graduação (A + B) 2.482     2.999 5.637   15.587,41 27.483,28 

 
Fonte: PRODIRH 

  Cursos novos 
  Cursos que não apresentaram ingressantes 
*** Metodologia TCU  Nº de ingressantes < Nº Diplomados 
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A Número Total de Alunos (Graduação (AG), Pós-Graduação (APG) e Residência Médica (AR) 19.937 

AG Número Total de Alunos de Graduação 17.684 

APG Número Total de Alunos de Pós-Graduação 2.098 

AR Número Total de Alunos em Residência Médica 155 

AGTI Número Alunos Graduação em Tempo Integral 15.587 

AGE Número Alunos Graduação Equivalentes 27.483 

APGTI Número Alunos Pós-Graduação em Tempo Integral 4.196 

ARTI  Número Alunos Res idência Médica em Tempo Integral 310 

ATI Número Alunos em Tempo Integral 20.093 

NDI NDI - Número de Diplomados 2.482 

Número de ingressantes relativos aos  que se  graduaram no exercício    2.999 

 
Número de Professores e Servidores Técnico-Administrativos 

Número de Docentes 1.745 

 DE 1.463 

40 h 130 

20 h 152 

  

Número de Docentes 1.745 

 Graduado 42 

Especialista 59 

Mestre 550 

Doutor 1.094 

No número de docentes não estão sendo considera dos aqueles lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG, por atuarem exclusivamente no Ensino 
Fundamental e Médio. 
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Pesos  Docentes Temporários 
Docentes Efetivos em Exercício, 
inclusive ocupantes de Funções 

Gratificadas e Cargos Comissionados 

Docentes Afastados para 
Capacitação e mand ato eletivo ou 
cedidos para outros Órgãos e/ou 

entidades da Adm. Pública em 31/12 

Professor Equivalente 

1,0 DE 0 1.376 87 1.376 

1,0 40 h 108 126 4 234 

0,5 20 h 150 149 3 149,5 

  
TOTAL 

258 1.651 94 1.759,5 

Fonte: PRODIRH, DP 

 
 
 
 

 Funcionários com HU 
Funcionários Equivalentes com 

HU 
Funcionários sem HU 

Funcionários Equivalentes sem 
HU 

Pesos 

20 h 64 32,00 3 1,50 0,50 

24 h 43 25,80 16 9,60 0,60 

30 h 16 12,00 15 11,25 0,75 

40 h 2.914 2.14,00 1.968 1.968,00 1,00 

Total 3.037 2.983,80 2.002 1.990,35  

Fonte: PRODIRH, DP 
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 Com HU Sem HU 

I. Custo Corrente / Aluno Equivalente 11.707,95 10.559,74 

II. Aluno Tempo Integral /  Professor Equivalente 11,42 11,42 

III. Aluno Tempo Integral /  Funcionário 6,73 10,10 

IV. Funcionário / Professor 1,70 1,13 

V. Grau de Participaçã o Estudantil 0,88 0,88 

VI. Grau de Envolvimento Pós-Graduação 0,11 0,11 

VII. Conceito CAPES/MEC Pós-Graduação 3,58 3,56 

VIII. Índice Qualificação Corpo Docente 3,90 3,90 

IX. Taxa Sucesso na Graduação 0,83 0,83 

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,78 0,78 

 

Comparação Indicadores TCU  
2005-2009 

 

Com HU 2005 2006 2007 2008 2009 

I. Custo Corrente / Aluno Equivalente 7.069,36 8.827,62 10.446,63  12.535,31 11.707,95 

II. Aluno Tempo Integral /  Professor Equivalente 14,44 12,07 12,85 11,69 11,42 

III. Aluno Tempo Integral /  Funcionário Equivalente 7,70 7,01 6,32 6,30 6,73 

IV. Funcionário Equivalente/ Professor Equivalente 1,87 1,72 2,03  1,86 1,70 

V. Grau de Participaçã o Estudantil 0,97 0,96 0,95 0,90 0,88 

VI. Grau de Envolvimento Pós-Graduação 0,10 0,11 0,11  0,11 0,11 

VII. Conceito CAPES/MEC Pós-Graduação 3,50 3,48 3,52  3,58 3,58 

VIII. Índice Qualificação Corpo Docente 3,90 3,62 3,61  3,87 3,90 

IX. Taxa Sucesso na Graduação 0,67 0,68 0,76  0,76 0,83 

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,51 0,78 0,79 0,78 
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Sem HU 2005 2006 2007 2008 2009 

I. Custo Corrente / Aluno Equivalente 6.775,34 8.534,16 10.156,36 12.210,73 10.559,74 

II. Aluno Tempo Integral /  Professor Equivalente 14,44 12,07 12,85 11,69 11,42 

III. Aluno Tempo Integral /  Funcionário Equivalente 14,75 12,35 10,12 9,84 10,10 

IV. Funcionário Equivalente/ Professor Equivalente 0,97 0,98 1,27  1,19 1,13 

V. Grau de Participaçã o Estudantil 0,97 0,96 0,95 0,90 0,88 

VI. Grau de Envolvimento Pós-Graduação 0,10 0,11 0,11  0,11 0,11 

VII. Conceito CAPES/MEC Pós-Graduação 3,50 3,48 3,52  3,58 3,56 

VIII. Índice Qualificação Corpo Docente 3,90 3,62 3,61  3,87 3,90 

IX. Taxa Sucesso na Graduação 0,67 0,68 0,76  0,76 0,83 

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,51 0,78 0,79 0,78 
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Análise Crítica dos Indicadores de Gestão do TCU 

 
Os indicadores de Gestã o do TCU, estabelecidos pela Decisão TCU 408/2002, visam fornecer, de forma objetiva e  

sucinta, alguns parâmetros indica tivos da ef iciência das Instituições Federais de Nível Superior (IFES). Embora estes  

indicadores nã o contemplem toda a complexidade das atividades desenvolvidas pelas IFES, eles fornecem alguns  

importantes parâmetros de avaliação da gestão. Pretende-se  com eles “...a construção de uma série histórica para  

acompanhar a evolução de aspectos relevantes do desempenho das IFES... não havendo a intenção de estabelecer uma  

classificação hierá rquica entre as IFES...” (Orientações pa ra o cálculo dos indicadores de Gestão, TCU, janeiro/2007). 

 

Os indicadores do TCU relativos à UFG, apresentados nas tabelas anteriores, dão uma clara medida do custo 

médio do estudante, do estágio de desenvolvimento aca dêmico da instituição, da re lação aluno professor, do conceito 

CAPES, dentre outros, utilizando-se  a metodologia do TCU. No tocante ao custo corrente do estudante equivalente  

apurou-se em 2009 um custo de R$11.707,95, incluindo-se o HU, e R$ 10.559,74, excluindo-se o HU. Compara ndo-se  

estes valores com os valores correspondentes da UFG em 2008 observa-se um decréscimo no valor do custo aluno, 

reflexo do express ivo incremento no número de estuda ntes na instituição.  

 

Como pode ser observado nos quadros acima, a relação a luno em tempo integral/professor equivalente de 2009,  

que foi da ordem de 11,42, está um pouco abaixo dos valores encontrados em anos anteriores. A razão para esta queda 

reside no fato da UFG ter tido em 2009 uma importante recomposição em seu quadro docente de forma ainda mais 

significativa do que o a umento no número de alunos matriculados no ano. Pode-se observar pelos números apresentados  

acima que, em 2009, o número de alunos em tempo integral aumentou em 14% enquanto que o número de docentes  

teve um acréscimo de 28%. No programa de reestruturação e expansão das Univers idades Federais  (REUNI), a UFG se  

comprometeu a aumenta r significa tivamente o número de estudantes matriculados em seus cursos, ficando autorizada, 

em contrapa rtida, a abrir concursos para contratar novos docentes e servidores técnico-administrativos. Ressalte-se que 

as variáveis, número de estudantes, número de docentes e número de servidores da instituição, são muito dinâmicas  

nesta situação, e tem sofrido fortes oscilações nos últimos anos. A comparação entre os valores destas variáveis em anos 

diferentes fica, portanto, sujeita a oscilações, que tornam mais complexa a sua análise. Até uma maior esta bilização do 

sistema, o que acontecerá com a entrada de estudantes de todos os anos de todos os cursos novos e a contratação de 

todos os professores  e servidores, estas oscilações esta rão presentes.  

 

Igualmente importante é o índice “taxa de sucesso na graduação”, que fornece uma medida da eficiência da  

instituição no cumprimento do um dos seus objetivos centrais, que é o de formar pessoas. Os dados de 2009 indicam uma  

taxa de sucesso de 0,83 que, comparada à taxa de 0,76 obtida em 2008, mostra um importante  aumento. Ressalte-se  

ainda que no âmbito do Projeto REUNI, a UFG se comprometeu a  ampliar esta taxa, até o final do ano de 2012, pa ra 0,90. 

Mesmo com o aumento observado nesta taxa em 2009, deve-se destacar que esta é uma meta ambiciosa que irá exigir 

ações permanentes da UFG visando à redução da evasão escolar e a permanência do estudante na instituição até a sua  

formatura. 
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O conceito CAPES que, para programas de pós-graduação no nível de  mestrado apenas, varia em uma escala de 0 

a 5, reflete a qualidade dos programas, em termos de vários fatores, mas sobretudo na publicaçã o de artigos em revistas 

especializadas, indexadas e de alto nível. No caso da UFG, onde predominam os prog ramas de mestrado, a nota máxima 

possível seria 5. Ao se analisar o conceito médio CAPES da UFG em 2009 no patamar de 3,56, fica evidenciada uma 

discreta diminuição em relação ao índice regis trado no ano anterior.  A melhoria nos valores deste índice, mesmo se 

constituindo em objetivo central e permanente da UFG não é trivial e não acontece em pouco tempo. Em primeiro lugar 

deve-se destacar que a pós-graduação na UFG é re lativamente recente, tendo se consolidado de forma mais acentuada  

somente na última  década. Segundo, os investimentos em recursos humanos, no nível de doutorado e pós-doutorado, 

têm uma maturação lenta, e seus  reflexos não se fazem sentir de  forma  imedia ta. Finalmente vale destacar a  carência em 

anos anteriores de recursos financeiros em volume suficiente pa ra a instalação de adequadas condições de pesquisa na  

UFG. Com a melhoria de nossas condições de infra-estrutura e humanas, acreditamos que este conceito possa também, 

gradativamente, ir melhorando ao longo dos  próximos  anos.  

 

O indicador de envolvimento de alunos com a pós-graduação fornece uma medida do número de alunos da pós-

graduação em comparação com o universo de alunos  da UFG. Embora a pós-graduação da UFG tenha crescido 

consideravelmente nos últimos anos o valor constante deste indicador em 0,11 nos últimos anos, indica que quase 90% 

dos alunos da  UFG estão matriculados em cursos de gradua ção. Significa a inda, que a UFG possui um grande potencial de  

crescimento no nível de pós-graduação, que deve ser melhor explorado nos próximos anos.  

 

Um outro indicador calculado, que guarda uma estreita conexão com os indicadores de pesquisa e pós-

graduação, é o índice de qualificação do corpo docente, que varia numa escala de 0 a 5. Se todos os docentes da UFG 

fossem doutores o índice seria igual a 5. Como ainda temos um contingente apreciável de docentes com a titulação de 

mestre, o índice da UFG alcançou o valor de 3,90. Embora este indicador tenha aumentado de forma discreta em 2009 é 

natural supor-se que este indicador também vá evoluir na direção do valor 5, ao longo dos próximos anos, já que as novas 

contratações de docentes estão ocorrendo, de forma majoritária, no nível de doutorado.  

 

Consultando os bancos de dados de outras IFES e considerando diversos tra balhos comparativos realizados por 

professores da área de educação, podemos afirmar que os indicadores da UFG apresentam valores que são compatíveis  

com universidades  do mesmo porte e mesma  idade. Um desta que especial deve ser dado a os valores  apresentados pelos  

indicadores de pós-graduação, que indicam a necessidade de uma atuação ainda mais incisiva nesta área pela UFG, 

visando ao crescimento mais ace lerado nesta área  de atuação. 
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 Quadro Detalhado de Recursos Humanos à Disposição da IFES 

 

Composição do Quadro de Recursos  Humanos 

 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 4.059 148 5.426 

Próprios 4.056 148 5.426 

Requisitados 3 0 0 

Celetistas 1 0 1 

Cargos de livre provimento 11   

Estatutários 11 0 0 

Não Estatutários -- 0 0 

Terceirizados 986 0 986 

Total 5.057 148 6.413 

    

    

Composição do Quadro de Recursos  Humanos 

Sem Hospita l das Clínicas 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva 
Lotação Autorizada 

(2009) 
Lotação Ideal 

Estatutários 3.024 148 3.684 

Próprios 3.021 148 3.684 

Requisitados 3 0 0 

Celetistas 1 0 1 

Cargos de livre provimento 11 0 0 

Estatutários 11 0 0 

Não Estatutários -- 0 0 

Terceirizados 730 0 730 

Total 3.766 148 4.415 

 

 Quantitativo Pessoal Terceirizado - UFG 

 

Conservação e Vigilância Apoio Administrativo Estagiários 
Ano 

Qtd. Qtd. Qtd. 

2007 578 56 165 

2008 649 56 217 

2009 680 138 281 
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 Quantitativo Pessoal Terceirizado - HC 

 

Conservação e Vigilância Apoio Administrativo Estagiários 
Ano 

Qtd. Qtd. Qtd. 

2007 241 01 289 

2008 251 11 295 

2009 237 11 296 

 

 Relação dos Projetos  Desenv olvidos pelas Fundações 

 

1.     TELESSAÚDE BRASIL – NÚCLEO GOIÁS - FASE II 
Número do contrato: 005/2008 - FUND 
Número do Processo: 23070.024899/2008-93 
Coordenador: Alexandre Chater Taleb 

Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 
Objeto: Concluir a implantação do Projeto Piloto de Te lessaúde em Apoio à Atenção Primá ria atuando na qualidade do 
atendimento da atenção básica do SUS, por meio da ampliação da capacita ção das equipes de saúde da família, através 
de tecnologia capaz de promover a teleducação e a telemedicina, com resultados pos itivos na resolutividade do nível 
primário e na saúde da população. 

Valor: R$ 2.300.000,00 (dois  milhões e trezentos mil reais). 
Vigência: 31 de dezembro de 2008 a  31 de dezembro de 2010.  
Valor Executado em 2009: R$ 282.200,00 (duzentos e oitenta e dois mil e duzentos reais). 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Instalações da Faculdade de Medicina 

Recursos humanos da UFG: T rês docentes e  um Técnico Adminis trativo da Faculdade de Medicina. 
 
 
2.    PROJETO CONEXÃO DE SABERES – DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADES E COMUNIDADES POPULARES 
Número do contrato: 002/2008 – UFG/FUNAPE 

Número do Processo: 23070.022222/2008-11 
Coordenador: Angelita Ferreira de Lima 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Desenvolvimento de projetos educacionais para acesso e  permanência na Universidade de estudantes de baixa  
renda e grupos socialmente discriminados; apoio ao desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de laser em 

Escolas Abertas nos finais de semana 
Valor: R$ 242.298,00 (duzentos  e qua renta e dois mil e  duzentos e noventa e oito reais)  
Vigência:  17 de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2009. 
Valor Executado em 2009: R$ 183.098,00 (cento e oitenta e três mil e noventa  e oito reais.). 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 

Recursos materiais da UFG: Instalações do Instituto de Ciências Biológicas 
Recursos humanos da UFG: Um docente da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, um docente da Faculdade de 
Letras, um docente  da Faculdade de Educação e um discente de pós-graduação. 
 

 
3.    AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
Número do contrato: 003/2008 – UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.023552/2008-23 
Coordenador: Luiz  Fernandes Doura do 

Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Realização de pesquisas envolvendo equipe de pesquisadores especialis tas, com vistas a consolidação do 
acompanhamento e avaliações  do Plano Nacional de Educação/PNE, e  ainda, a elaboração de documentos  referências  
para o processo de debate educacional entre os segmentos sociais, que contribua para a construção de documento 
referência para a Conferência Nacional da  Educação e  para uma proposta de atualização do PNE 
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Valor: R$544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais). 
Vigência: 09 de dezembro de 2008 a  30 de dezembro de 2009  
Valor Executado em 2009: R$384.000,00 (trezentos e oitenta e qua tro  mil reais) 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 

Recursos materiais da UFG: Instalações da Faculdade de Educação 
Recursos humanos da UFG: Seis docentes da UFG. A equipe é complementada por dois docentes da UFPE, um da UNB e  
um da UFMG. 
 
4.     LICENCIATURA EM FÍSICA – CONSÓRCIO SETENTRIONAL 

Número do contrato: 004/2008 – FUNAPE 
Número do Processo: 23070.024861/2008-11 
Coordenador: Itamar José Moraes 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Implementação e manutenção dos  Pólos do Curso de Pro Licenciatura em Física  e oferta dos 3º e 4º semestres do 

mesmo. 
Valor: R$ 265.102,40 (duzentos  e sessenta e cinco mil, cento e dois reais  e qua renta centavos)  
Vigência: 31 de dezembro de 2008 a  31 de dezembro de 2009 
Valor Executado em 2009: R$ 43.830,00 (quarenta e três mil e oitocentos  e trinta  reais). 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 

Recursos materiais da UFG: Laboratórios e equipamentos da UFG. Devido a participação de outras IES – Universidade 
Federal do Pará, Universidade Estadual de Santa Cruz  (BA), Universidade Estadual de Goiás e Universidade Ca tólica de 
Goiás, também serão utilizados  seus laboratórios  e equipamentos. 
Recursos humanos da  UFG: Três  docentes do Instituto de Física da UFG. A equipe é  complementada  por dois docentes da  
Universidade Católica de Goiás e qua tro da Universidade Estadual de Goiás. 

 
5.   CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO BLOCO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 
Número do contrato: 001/2006 - FUNDA HC 
Número do Processo: 23070.011927/2006-41 

Coordenador: Orlando Afonso Valle  do Amaral 
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 
Objeto: Construção da 2ª  etapa do bloco de internações do HC da UFG 
Valor: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
V igência: 31/12/2009 

Valor Executado em 2009: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 
Recursos f inanceiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Centro Gestor do Espaço Físico da UFG - CEGEF. 
Recursos humanos da UFG: Equipe Técnica (engenheiros e a rquitetos) do CEGEF 
 

6.  FUNDAHC  - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
Número do contrato: 001/2006 – UFG/FUNDAHC 
Número do Processo: 23070.011927/2006-41 
Objeto:  

 Apoio e gerenciamento a projetos de ensino e pesquisa, ensino e de desenvolvimento institucional de  

programas, ações, projetos e  atividades, inclusive aqueles de natureza infra-estrutural, científ ico e  
tecnológico, para o cumprimento da missão institucional, devidamente consignados em plano institucional 
aprovado pelo órgão superior da instituiçã o; 

 Apoio e  consultoria  técnica pa ra implementação e desenvolvimento de atividades visando a melhoria da 
gestão acadêmica, da produção científica e tecnológica; 

 Apoio ao desenvolvimento das ações e  serviços  para assistência integral à saúde da comunidade; 
 O aprimoramento e  expansão da capacidade operacional do HC/ UFG; 
 A execução de ações de apoio a vigilância sanitá ria e epidemiologia. 

Valor: R$ 45.000.000,00 
Vigência:  31/12/2009 

Valor Executado em 2009:  
UG 153052 - R$ 1.189.603,94 (um milhão, cento e  oitenta e nove mil , seiscentos  e três reais  e  

noventa e quatro centavos). 
UG 153054 – R$ 15.454.039,98 (quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, trinta  

e nove reais e noventa e oito centavos). 
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7.  FUNAPE – FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 
Número do contrato: 063/2003  –   UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.011026/2003-14 

Objeto:  Serviços técnicos de apoio à pesquisa, ensino, extensão e de consultoria técnica para implementação e  
desenvolvimento de atividades visando a melhoria da  gestão acadêmica, da Produção Científica, Tecnológica  de Extensão 
Artística e Desenvolvimento Institucional. 
Valor: R$ 105.000.000,00 
Vigência: 31/12/2009 

Valor Executado em 2009: R$ 1.519.828,50 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais e  
cinqüenta centavos). 
 
8.    PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FORMADORES, SUPERVIDORES E TUTORES DO 
PROINFANTIL: EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO – GRUPO 2, MÓDULOS III E I,  NOS ESTADOS DE GOIÁS E 

MARANHÃO 
Número do contrato: 002/2009 – UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.0013426/2009-41 
Coordenadora: Ivone Garcia Barbosa 
Fundação de Apoio a Pesquisa 

Objeto: Apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas na Ação Nº 8429, PFD13I52C61, com a 
formação de Agências Formadoras e Tutores, na operacionalização dos  Módulos  III e IV do PROINFANTIL no Grupo 2 . 
Valor: R$ 277.615,00 (duzentos  e setenta e sete mil e se iscentos e quinze reais). 
Vigência:  25 de agosto de 2009 a 25 de agosto de 2010. 
Valor Executado em 2009: R$ 124.788,00 (cento e vinte  e qua tro mil e  setecentos e oitenta reais). 

Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos Materiais da UFG: Instalações  da Faculdade de Educação. 
Recursos Humanos da UFG:  
 

9.    PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FORMADORES, SUPERVIDORES E TUTORES DO 
PROINFANTIL: EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO – GRUPO 3, MÓDULO I E II, NO ESTADO DE GOIÁS. 
Número do contrato: 003/2009 – UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.0013427/2009-96 
Coordenador: Marcos Antônio Soares 

Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas na Ação Nº 8429, PFD13I52C61, com a 
formação de Agências Formadoras e Tutores, na operacionalização dos  Módulos  I e II do PROINFANTIL no Grupo 3. 
Valor: R$ 173.211,00 (Cento e setenta e três mil e duzentos e  onze reais).  
Vigência:  25 de agosto de 2009 a 25 de agosto de 2010. 

Valor Executado em 2009: R$ 124.436,00 (cento e vinte  e qua tro mil e  quatrocentos e  trinta e  seis reais). 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos Materiais da UFG: Instalações  da Faculdade de Educação. 
Recursos Humanos da UFG:  
 

10.   PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FORMADORES, SUPERVIDORES E TUTORES DO 
PROINFANTIL: EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO – GRUPO 2, MÓDULO IV, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, 
BAHIA E SERGIPE E GRUPO 3 E MÓDULOS I E II, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E MATO GROSSO DO SUL 
Número do contrato: 004/2009 – UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.020118/2009-72 

Coordenadora:  Nancy Nonato de Lima Alves 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas na Ação Nº 8429, PFD13I52C61, com a 
formação de Agências Formadoras e  Tutores, na operacionalização do Módulo IV, nos Estados de Alagoas, Bahia e  
Sergipe, do PROINFANTIL no Grupo 2 e Módulos I e II, nos estados de Alagoas, Sergipe e Mato Grosso do Sul, do 

PROINFANTIL no Grupo 3. 
Valor: R$ 488.801,20 (Quatrocentos e oitenta e oito mil e oitocentos e um reais  e vinte  centavos). 
Vigência: 18 de novembro de 2009 a 18 novembro de 2010. 
Valor Executado em 2009: R$ 176.688,48 (cento e setenta e seis mil e seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos). 



Relatório de Gestão -  2009 

 

143 
 

Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos Materiais da UFG: Instalações  da Faculdade de Educação. 
Recursos Humanos da UFG:  
 

11. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL – PROGRAMA BRASIL 
QUILOMBOLA 
Número do contrato: 001/2009 – UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.008405/2009-12 
Coordenador: Alecsandro José Prudêncio Ratts 

Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Desenvolver ações e projetos voltados para o forta lecimento institucional e organizacional das comunidades  
quilombolas no Brasil. 
Valor: R$ 1.001.126,39 (um milhão e um mil, cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos). Esclarecemos que a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoçã o da Igualdade Racial (SEPPIR) optou por interromper este convênio em 2009. 

V igência: 19 de junho de 2009 a 31 de dezembro de 2009  
Valor Executado em 2009: R$ 973.647,81 (novecentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e 
um centavos) 
Recursos financeiros da UFG: R$ 64.284,71 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e um 
centavos 

Recursos materiais da UFG: Instalações do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-raciais e Especialidades do Instituto 
de Estudos Sócio-ambientais da UFG - IESA/UFG. 
Recursos humanos da UFG: Um docente do IESA/UFG. 
 
12. PROJETO  PROSPECÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE SISEMAS DE INFORMAÇÃO 

EDUCACINAIS INTERATIVOS 
Número do contrato: 005/2009– UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.020119/2009-17 
Coordenador:Gilson Oliveira Barreto  

Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto:  Apoio na implementação e no desenvolvimento de atividades prevista no projeto de pesquisa  como 
planejamento e execução de atividades para Prospecção de soluções de integração de ambiente de educação a distância   
aos padrões e  soluções da TV pública e  ou Web (2.0)  
Valor: R$ 1.200.000,00 (um milhão e  duzentos mil reais)   

Vigência: 17 de dezembro de 2009 a  31 de dezembro de 2010. 
Valor Executado em 2009: Sem execução em 2009. 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Instalações do Instituto de Ciências Biológicas 
Recursos humanos da UFG: Conforme Projeto de Pesquisa. 

 
13. PROJETO  PROSPECÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS INTERATIVAS 
Número do contrato: 006/2009– UFG/FUNAPE 
Número do Processo: 23070.020120/2009-41 
Coordenador:Gilson Oliveira Barreto  

Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto:  Apoio na implementação e no desenvolvimento de atividades prevista no projeto de pesquisa  como 
planejamento de a tividades pa ra prospecta r tecnologias digitais interativas que tenham uma aplicação potencial no 
desenvolvimento de soluções inovadoras, com código livre, que permitam facilitar processos de educação, comunicação e  
mídias  

Valor: R$ 439.200,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos reais)   
Vigência: 17 de dezembro de 2009 a  31 de dezembro de 2010. 
Valor Executado em 2009: Sem execução em 2009. 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Instalações do Instituto de Ciências Biológicas 

Recursos humanos da UFG: Conforme Projeto de Pesquisa. 
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2.4.1 - Programação Orçamentária 

 

Identificação da Unidade Orçamentária 

Denominação das Unidades Orçamentárias Códig o da UO Códig o SIAFI da UGO 

Universidade Federal de Goiás 26235 153052 

 

 

Programação das Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Socia is 2 – Juros e  Encargos da  Dív ida 3- Outras Despesas  Correntes 

Exercícios Origem dos Créditos  Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta  pela  UO      317.975.116,00       268.377.435,00           53.322.684,00       65.835.176,00  

PLOA      318.459.707,00       270.479.398,00                           -                            -        53.322.684,00       63.735.663,00  LO
A

 

LOA      318.459.707,00       270.479.398,00                           -                            -        53.322.684,00       60.727.527,00  

Suplementares        59.439.594,00       148.751.884,00             3.800.086,00         7.583.072,00  

Abertos                            -                              -                            -                            -                 10.000,00  
Especiais 

Reabertos                            -                              -                            -                            -                            -                            -   

Abertos                            -                              -                            -                            -                            -                            -   
Extraordinários 

Reabertos                            -                              -                            -                            -                            -                            -   

CR
ÉD

IT
O

S 

Créditos Cancelados               30.055,00                49.104,00                           -                            -          4.725.972,00         2.844.371,00  

Outras Operações             

Total   377.869.246,00    419.182.178,00                           -                            -     52.396.798,00    65.476.228,00  
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Programação das Despesas de Capital 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6- Outras Despesas  de Capital 

Exercícios Origem dos Créditos  Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta  pela  UO        16.046.000,00         41.016.048,00          

PLOA        16.046.000,00         40.642.079,00                           -                            -                            -                            -   LO
A

 

LOA        32.184.895,00         62.655.685,00                           -                            -                            -                            -   

Suplementares             897.742,00         11.328.303,00         1.100.000,00                           -                            -     

Abertos               10.000,00                             -                            -                            -                            -                            -   
Especiais 

Reabertos                            -                              -                            -                            -                            -                            -   

Abertos                            -                              -                            -                            -                            -                            -   
Extraordinários 

Reabertos                            -                              -                            -                            -                            -                            -   

CR
ÉD

IT
O

S 

Créditos Cancelados                            -          17.807.245,00            100.000,00                           -                           -                            -   

Outras Operações                            -                              -                            -                            -                            -                            -   

Total     33.092.637,00      56.176.743,00      1.000.000,00                           -                            -                            -   

 

Quadro Resumo da Prog ramação das Despesas e reserva de Contingência 

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência 

Exercícios Origem dos Créditos  Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta  pela  UO      371.297.800,00       334.212.611,00       16.046.000,00       41.016.048,00      

PLOA      371.782.391,00       334.215.061,00       16.046.000,00       40.642.079,00                           -                            -   LO
A

 

LOA      371.782.391,00       331.206.925,00       32.184.895,00       62.655.685,00      

Suplementares        63.239.680,00       156.334.956,00         1.997.742,00       11.328.303,00      

Abertos                            -                 10.000,00              10.000,00                           -       
Especiais 

Reabertos                            -                              -                            -                            -       

Abertos                            -                              -                            -                            -       CR
ÉD

IT
O

S 

Extraordinários 
Reabertos                            -                              -                            -                            -       
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Créditos Cancelados          4.756.027,00           2.893.475,00            100.000,00       17.807.245,00      

Outras Operações             

Total   430.266.044,00    484.658.406,00    34.092.637,00    56.176.743,00                           -                            -   

 

Os valores alocados para a UFG pela LOA 2009 foram superiores aos valores previstos no PLOA em R$ 19.005.470,00, ou seja, aproximadamente 5,07% e juntamente com os créditos  

suplementa res foram suficientes para a execução das a tividades acadêmicas e administrativas previstas pa ra o ano de 2009. 

A UFG recebeu o valor de R$ 106.576.388,26 (cento e seis milhões  de reais, quinhentos e setenta e  seis mil, trezentos  e oitenta  e oito reais e  vinte  e seis centavos) de  créditos  

originais  e suplementares de OCC pelo MEC provenientes da LOA 2009. 

 

Os créditos suplementa res liberados no grupo de despesa 1 “Pessoal e  Encargos  Sociais” foram necessários para complementar as despesas da folha de pagamento, fa to que ocorreu  

devido as alterações salaria is oriundas do plano de carreira e ingresso de novos servidores como fruto da expansão da universidade. Os créditos suplementares do grupo 3 “Outras  

Despesas Correntes” referem-se a complementação de benefícios da folha, recomposição das dota ções do PLOA 2009 que foram objeto de corte e recomposição de saldos  

orçamentá rios não empenhados no exercício de 2008. Os créditos  suplementares do grupo 4 “Investimentos” são referentes a reprogramação da dotação de bancada pa rlamenta r de 

2008 que não foi executada no devido  ano por falhas técnicas no sis tema. 

 

Movimentação Orçamentá ria por Grupo de Despesa 

Despesas Correntes 

Natureza de Movimentação de Crédito 

UG 
Concedente 

ou 
Recebedora 

UO 
Classificação da Ação - 
Programa de Trabalho 1 - Pessoal e 

Encargos Sociais 
2 - Juros  e Encargos 

da Dív ida 
3 - Outras Despesas 

Correntes 

Concedidos       Movimentação 

Interna Recebidos        

153052 26235 10302122085850052   1.363.600,57 

153052 26235 10301121485770052   3.768,40 Concedidos 

153052 26235 10305144420AL0052    1.500,00 

150011 26101 123641073009E0001            42.380,00 

Movimentação 

Externa 

Recebidos 

150011 26101 12122107322720001          111.336,10 
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150011 26101 12364107385510001       2.000.000,00 

150011 26101 1236413772C680001              2.752,48 

150014 26101 12122106722720001            34.665,00 

150016 26101 12363106263800001            77.797,65 

153173 26101 1236413772C680001          477.802,98 

153173 26291 12128106184290001       3.058.965,29 

153173 26298 12126106163720001       1.810.000,00 

153173 26298 12128106184290001       3.356.492,59 

153173 26298 12243007389540001          475.987,46 

153173 26298 12361137787500001          482.266,30 

153173 26298 12361144886840001            87.997,22 

153173 26298 12362137787410001          130.000,00 

153173 26298 12813137787420001          973.883,46 

153173 26298 12847144805090001       2.335.644,75 

154003 26101 12364107385510001          128.000,00 

154003 26291 12364137504870001       8.232.701,95 

180082 51101 27812125024260001          104.607,56 

180082 51101 27812125024480001            37.125,00 

200016 20121 14128015287930001          268.255,15 

200016 20121 14422015488040001            83.285,74 

200016 20121 14422015488100001            18.041,90 

238012 20126 14422133664400001          973.647,81 

240101 24101 195711421200B0001            69.937,58 

257001 36901 10301121485770052              3.733,22 

257001 36901 10301121487300001            71.138,31 

257001 36901 10302122085850052       13.732,22 

257001 36901 10305144461850001          100.000,00 

257001 36901 10305144686960001          109.550,00 

257001 36901 10364143686280001          786.396,72 

257001 36901 10422001687070001            42.805,85 
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373001 49201 21363135083700001          205.534,40 

420010 42101 13392114247960001            44.000,00 

Despesas de Capital 

Natureza de Movimentação de Crédito 

UG 
Concedente 

ou 
Recebedora 

UO 
Classificação da Ação - 
Programa de Trabalho 

4 - Investimentos 
5 - Inversões 
Financeiras 

6 - Outras Despesas 
de Capita l 

Concedidos       Movimentação 

Interna Recebidos       

Concedidos       

150010 26101 12128106184340001        299.973,00     

150011 26101 12364107382820001   10.063.366,00     

150011 26101 1236413772C680001            8.736,55     

153173 26291 12128106184290001        859.511,39     

153173 26298 12126106163720001        149.938,24     

153173 26298 12128106184290001     1.169.163,90     

153173 26298 12361137787500001        759.464,96     

153173 26298 12847144805090001          52.361,00     

154003 26101 1236413772C680001          31.893,73     

154003 26291 12571137540190001        958.006,65     

Movimentação 

Externa Recebidos 

180082 51101 27812125024260001          16.576,00     

 
 

Além dos créditos provenientes da LOA, a universidade adota a política de captação de recursos externos em órgãos de financiamento e fomento à pesquisa para o desenvolvimento 

de projetos  específ icos. 

 

Legalmente amparada por porta rias, termos de cooperação, convênios e outros, a UFG executou créditos orçamentários recebidos por meio de descentralizações do próprio MEC e  

de outros  minis térios, o que representou 7,25% do orçamento total executado. Se excluirmos  os recursos executados com pessoal, este percentual sobe para aproximadamente 

24,84%. Do total das descentralizações recebidas, R$ 26.746.130,74 foi executado na rubrica Outras Despesas Correntes e R$ 14.368.991,42 na rubrica de Investimentos. Constata-se  

assim, que as descentralizações  têm contribuído de forma re levante para o desenvolvimento do ens ino, pesquisa e extensão da universidade, financia ndo inúmeros projetos. 
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2.4.2 – Execução Orçamentária 

 
Despesas por Moda lidade de Contratação 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

Exercícios Modalidade de Contratação 

2008 2009 2008 2009 

Licitação        59.882.352,27             101.002.859,57      59.882.352,27     101.002.859,57 

Convite           1.667.355,76                1.068.151,63       1.667.355,76        1.068.151,63 

Tomada de Preços        11.733.998,21              15.914.025,23     11.733.998,21      15.914.025,23 

Concorrência        16.654.269,23              41.938.210,27     16.654.269,23      41.938.210,27 

Pregão         29.826.729,07              42.082.472,44     29.826.729,07      42.082.472,44 

Concurso         

Consulta         

Contratações Diretas        32.975.531,78               20.728.083,12      32.975.531,78       20.728.083,12 

Dispensa        30.798.401,58              17.187.674,62     30.798.401,58      17.187.674,62 

Inexigibilidade           2.177.130,20                 3.540.408,50       2.177.130,20         3.540.408,50 

Regime de Execução Especial                87.086,67                       90.955,25              87.086,67               90.955,25 

Suprimento de Fundos                87.086,67                       90.955,25              87.086,67               90.955,25 

Pagamento de Pessoal     391.314.326,51            412.482.896,30   391.314.326,51            412.482.896,30 

Pagamento em Folha     390.417.423,33 411.001.611,46   390.417.423,33    411.001.611,46 

Diárias             896.903,18                1.481.284,84           896.903,18        1.481.284,84 

Outros        43.290.353,52 32.356.914,22      43.290.353,52 32.356.914,22 
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Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 
Grupos de 
Despesa 

2008 2009 2008 2009  2008 2009 2008 

1 – Despesas de 
Pessoal 

  376.098.673,77 411.001.611,46  376.098.673,77  411.001.611,46     1.244.203,86                         -        372.264.233,91  410.969.528,94 

319001 105.528.767,33 118.498.770,07       105.528.767,33 118.498.770,07                38.172,06   105.528.489,01 118.467.182,06 

319003 16.608.299,73 19.655.786,87         16.608.299,73 19.655.786,87                             -      16.608.299,73 19.655.492,08 

319004 5.404.601,72 7.769.531,33           5.404.601,72 7.769.531,33                             -      5.404.601,72            7.769.531,33 

319008 175.810,44 261.986,87              175.810,44 261.986,87                  5.791,29   175.810,44               261.986,87 

319011 187.575.063,55 205.604.614,50       187.575.063,55 205.604.614,50           1.200.240,51   187.575.063,55 205.604.614,50 

319013 2.295,02 2.539,80                  2.295,02 2.539,80                             -      1.877,59                   2.340,08 

319016 948.271,79 624.757,65              948.271,79 624.757,65                             -      948.271,79               624.757,65 

319091  15.909.536,41 15.646.767,30         15.909.536,41 15.646.767,30                             -      15.909.536,41 15.646.767,30 

319092 3.555.111,91 71.570,15           3.555.111,91 71.570,15                             -      3.555.111,91                 71.570,15 

319113 40.390.915,87 42.865.286,92         40.390.915,87 42.865.286,92                             -      36.557.171,76 42.865.286,92 

319192 470.844,19 -                470.844,19                              -                               -      470.844,19                              -   

2 – Juros e  
Encargos da Dívida 

        

1º elemento de 

despesa 
                

2º elemento de 
despesa 

                

3º elemento de 
despesa 

                

Demais elementos  
do grupo 

                

3- Outras 
Despesas 
Correntes 

    92.062.602,68 
         

87.585.804,91 
  92.062.602,68    68.746.323,62   27.398.774,44 

       
20.034.116,80 

      93.370.763,14    67.431.739,50 

335039 -   787.905,00                             -    722.905,00                             -                                       -                 722.905,00 
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339004 3.396.669,57 -             3.396.669,57                              -                               -      3.396.669,57                              -   

339008 395.472,16 313.296,42              395.472,16 313.296,42              127.693,25   395.472,16               313.296,42 

339014 896.903,18 1.481.284,84              896.903,18 1.481.284,84                             -      895.532,23            1.481.284,84 

339018 7.462.114,03 11.250.633,32           7.462.114,03 11.107.475,65              440.755,50 49.044,68 8.798.291,03 10.434.759,48 

339020 83.640,00 -                  83.640,00                              -                  10.500,00   83.640,00   

339030 7.239.503,70 7.180.446,93           7.239.503,70 4.687.929,91           2.496.412,74 1.847.228,28 15.940.911,90            4.625.222,26 

339033 2.175.837,96 3.714.650,66           2.175.837,96 3.394.961,50                23.424,24 14.751,84 2.072.223,83            3.323.305,05 

339035 7.800,00 40.665,00                  7.800,00 30.775,00                94.600,00 -   7.800,00                 30.775,00 

339036 8.107.024,98 11.537.016,87           8.107.024,98 8.947.811,86              911.674,08 2.369.063,99 5.852.320,13            8.947.811,86 

339037 11.456.354,62 13.404.571,35         11.456.354,62 11.590.575,47              850.038,39 1.009.106,89 14.897.845,27 11.590.575,47 

339039 41.058.373,50 27.883.773,04         41.058.373,50 17.185.655,96         21.409.124,53 14.557.622,71 27.211.631,29 16.685.717,61 

339046 5.588.934,99 4.519.168,09           5.588.934,99 4.519.168,09                     126,00 364,00 5.588.934,99            4.519.168,09 

339047 5.305,44 18.886,64                  5.305,44 18.841,81                             -    -   4.941,44                 18.841,81 

339049 1.856.710,83 1.059.913,96           1.856.710,83 1.059.913,96                             -    -   1.856.710,83            1.059.913,96 

339092 201.250,30 964.667,83              201.250,30 964.640,25                             -    -   4.344.741,11               964.640,25 

339093 336.083,74 1.574.032,02              336.083,74 1.573.006,73              898.988,09 2.562,91 332.955,33            1.572.819,23 

339130 650,00 -                       650,00 -                               -    650,00 -     

339139 444.499,31 376.126,39              444.499,31 344.385,76                14.096,08 39.583,20 483.168,79 344.385,76 

339147 1.328.329,03 1.459.212,59           1.328.329,03 784.141,45              121.341,54 144.138,30 1.173.143,58 776.763,45 

339192 21.145,34 19.553,96                21.145,34 19.553,96                             -    -   33.829,66 19.553,96 

                 

Demais elementos 
do grupo 
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Despesas Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 
Grupos de 
Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

4 - Investimentos     30.965.415,90        68.074.292,09     30.965.415,90    11.148.363,03    25.021.264,24                          -            9.677.181,13     10.938.584,86 

449051        18.306.074,21        48.725.969,46 18.306.074,21 5.262.059,76  16.260.266,80    2.846.486,70  5.262.059,76 

449052 12.519.118,38 19.327.717,63 12.519.118,38 5.871.098,27  8.760.997,44    6.690.471,12  5.661.320,10 

449092 140.168,31 14.350,00              140.168,31 14.350,00                              -      140.168,31                  14.350,00 

449139 55,00 855,00                       55,00 855,00                              -      55,00                       855,00 

449152                               -   5.400,00                             -                                 -                               -      -                                -   

5 - Inversões 
Financeiras 

      1.000.000,00                           -       1.000.000,00                     -                       -                           -            1.000.000,00                      -    

459061          1.000.000,00 -           1.000.000,00                              -                               -               1.000.000,00                               -   

2º elemento de 

despesa 
                

3º elemento de 

despesa 
                

Demais elementos 
do grupo 

                

6 - Amortização da 
Dívida 

        

1º elemento de 
despesa 

                

2º elemento de 
despesa 

                

3º elemento de 
despesa 

                

Demais elementos 
do grupo 

                

 

Do ponto de vista orçamentá rio, deve-se destacar que a Lei Orçamentária de 2009 destinou originalmente à UFG um montante de recursos, do Tesouro e da arrecadação própria, no 

valor de R$ 393.862.610,00. Suplementações a esse valor efetuadas ao longo do ano, incluindo-se os recursos de emendas parlamentares e descentra lizações, possibilita ram à UFG 

uma execução orçamentá ria de R$ 566.661.708,46 . Deve-se ressaltar que do valor executado pela UFG, R$ 418.970.198,04 (quatrocentos e dezoito milhões, novecentos e setenta  
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mil, cento e noventa e oito reais e quatro centavos), foram destinados ao pagamento de pessoal e ao pagamento de benefícios, o que, conjuntamente, representou aproximadamente 

73,93%  da execução orçamentá ria total de 2009.  

 

 

Execução Orçamentária  por Programa de Governo 

 

 Não se aplica 

 

Execução Física das  Ações  Realizadas pela UJ 

Função 4200Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade 
Unidade de 

Medida 
Meta prevista Meta realizada 

Meta a ser realizada 
em 2010 

09 272 0089 0181 OP  3  Unida de  1 2.469 2.385 

12 301 0750 2004 A  3 Unidade 16.606 3.655 9.687 

12 365 0750 2010 A  3 Unidade 250 392 392 

12 331 0750 2011 A  3 Unidade 1.071 1.636 1.331 

12 306 0750 2012 A  3 Unidade 2.551 3.228 3.103 

28 846 0901 0005 OP  3                        -                           -                          -   - 

12 362 1061 2991 A  3 Unidade 700 698 700 

12 364 1073 2E14 A  3 Unidade 16 2 - 

12 364 1073 2E14 A  3 Unidade 1 1 - 

12 364 1073 2E14 A  3 Unidade 1 1 - 

12 364 1073 4002 A  3 Unidade 3.000 2.592 4.000 

12 364 1073 4004 A  3 Unidade 200.000 265.316 200.000 

12 364 1073 4009 A  3 Unidade 17.001 16.207 17.500 

12 364 1073 6328 A  3 Unidade 2.425 851 5.000 

12 364 1073 8282 A  3 Unidade 1.902 *1.555 5.861 

12 364 1073 1H63 P  3 Unidade 500 950 950 

12 364 1073 1H64 P  3 Unidade 385 880 880 

12 364 1073 11GD P  3 Unidade 2.032  *1.555 5.861 

12 364 1073 7L83 P  3 Unidade 1 1 - 
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12 122 1073 09HB OP  3                        -                           -                          -   - 

12 364 1375 4006 A  3 Unidade 2.500 2.033 2.000 

12 571 1375 8667 A  3 Unidade 2.500 3.628 1.500 

  *  No SIMEC foi considerado apenas 1211 por se trata r de meta não cumula tiva 

 

2.4.3 – Evolução dos Gastos Gerais  

 

Tabela com valores atualizados  pelo IGP-DI-FVG - índice Janeiro/2010 

ANO 
Descrição 

2006 2007 2008 2009 

1. PASSAGENS              1.293.836,04                 1.354.272,28                 1.991.021,05  2.270.564,50  

2. DIÁRIAS                 651.476,17                     725.166,42                     918.545,13               1.490.330,33  

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              8.973.371,52               13.416.916,89               16.431.209,59            13.462.519,45  

3.1 Publicidade                                  -                                        -                                         -                                      -    

3.2 Vigilância, Limpeza e Conservação              7.515.951,37               10.268.978,62               13.119.570,20            11.964.636,70  

3.3 Tecnologia da Informação              1.328.925,90                 3.132.931,52                 3.311.639,39               1.347.209,62  

3.4 Outras Terceirizações                                  -                                        -                                         -                     150.673,13  

3.5 Suprimento de Fundos                 128.494,25                       15.006,75                                      -     -    

4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO                                  -                         72.975,76                       89.113,49  92.284,40        

TOTAIS           10.918.683,73               15.569.331,35               19.429.889,26  17.315.698,68 

 

Na apresentação da evolução de gastos gerais da UFG optamos por apresentar os dados atualizados por um índice consagrado pela sua confiabilidade e largo uso que é o índice IGP-
DI da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Justificamos esta opção por entendermos que a comparação entre os valores históricos ganha assim maior significado. O importante neste tipo 

de análise é a escolha de uma referência comum para atualização dos valores. Neste caso a nossa escolha, que tem sido utilizado em nossos relatórios desde 2006, foi atualizarmos  
todos os valores em relação ao mês seguinte do fina l do exercício.  
 
Em nosso entendimento, a não atualização dos valores pode distorcer a análise dos valores históricos. Mesmo considerando uma inflação nos níveis atuais (em torno de 5% ao ano), 
em um período de quatro anos, a correção a ser feita seria superior a 20%, o que é considerável para qualquer análise comparativa. No entanto, atendendo a sugestão da equipe de 

auditoria da CGU, apresentamos também este mesmo quadro com os  valores nominais de cada ano.  
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Tabela com valores nominais 

ANO 
Descrição 

2006 2007 2008 2009 

1. PASSAGENS              1.080.857,19                 1.188.836,58                 1.944.110,37               2.256.783,41  

2. DIÁRIAS                 544.236,43                     636.581,27                     896.903,18               1.481.284,84  

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              7.496.261,40               11.777.928,15               16.044.071,90            13.380.809,31  

3.1 Publicidade                                  -                                        -                                         -                                      -    

3.2 Vigilância, Limpeza e Conservação              6.278.747,74                 9.014.536,90               12.810.458,44            11.892.017,89  

3.3 Tecnologia da Informação              1.110.170,90                 2.750.217,70                 3.233.613,46               1.339.032,79  

3.4 Outras Terceirizações                                  -                                        -                                         -                     149.758,63  

3.5 Suprimento de Fundos                 107.342,76                       13.173,55                                      -                                      -    

4 CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO                                  -                         64.061,16                       87.013,88                    91.724,28  

TOTAIS              9.121.355,02               13.667.407,16               18.972.099,33            17.210.601,84  
  Os valores acima referem-se a despesa liquidada no SIAFI, retirada do balancete  nas respectivas contas contábeis (33903301, 33901400, etc) . 
 
 
Apresentamos na  seqüência os índices  oficiais da FGV utilizados pa ra a atualização dos  valores nominais de cada ano.  

 
 

Ano 
Índice IGP-DI/FVG – 

Jan/2010 

2006 1,19704624399 

2007 1,1391576447 

2008 1,0241296404 

2009 1,0061065172 
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2.4.4 – Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ 

 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta Financeira 
Prevista 

Meta Financeira 
Executada 

Meta a ser 
realizada em 2010 

09 272 089 0181 OP 3 Unidade 1 2.469       151.375.695,00   151.258.193,67 2.385 

12 301 0750 2004 A 3 Unidade 16.606 3.655            5.669.345,00   2.082.275,77 9.687 

12 365 0750 2010 A 3 Unidade 250 392               316.680,00               312.776,50 392 

12 331 0750 2011 A 3 Unidade 1.071 1.636            1.060.812,00            1.054.413,80 1.331 

12 306 0750 2012 A 3 Unidade 2.551 3.228            4.520.882,00            4.519.120,51 3.103 

28 846 0901 *0005 OP 3 - -                      -           2.053.882,00 - - 

12 362 1061 2991 A 3 Unidade 700 698               221.958,00               221.219,83 700 

12 364 1073 2E14 A 3 Unidade 16 2            2.900.000,00            1.900.000,00 - 

12 364 1073 2E14 A 3 Unidade 1 1               150.000,00               150.000,00 - 

12 364 1073 2E14 A 3 Unidade 1 1               100.000,00               100.000,00 - 

12 364 1073 4002 A 3 Unidade 3.000 2.592            6.230.759,00            6.230.718,01 4.000 

12 364 1073 4004 A 3 Unidade 200.000 265.316               440.000,00               439.697,60 200.000 

12 364 1073 4009 A 3 Unidade 17.001 16.207       264.037.263,00       260.708.635,33 17.500 

12 364 1073 6328 A 3 Unidade 2.425 851               220.000,00               217.845,20 5.000 

12 364 1073 8282 A 3 Unidade 1.902 **1.555            4.390.266,00            4.390.266,00 5.861 

12 364 1073 1H63 P 3 Unidade 500 950            7.969.688,00            7.966.712,54 950 

12 364 1073 1H64 P 3 Unidade 385 880            8.017.726,00            8.002.938,75 880 

12 364 1073 11GD P 3 Unidade 2.032 **1.555         17.045.048,00         17.045.003,51 5.861 

12 364 1073 7L83 P 3 Unidade 1 1         12.995.256,00         11.238.895,00 - 

12 122 1073 09HB OP 3 - -                      -           46.009.889,00         42.865.286,92 - 

12 364 1375 4006 A 3 Unidade 2.500 2.033            4.400.000,00            4.143.898,42 2.000 

12 571 1375 8667 A 3 Unidade 2.500 3.628               700.000,00               698.688,94 1.500 

* Os créditos orçamentá rios desta ação são automaticamente descentralizados para os Tribunais.  

* *  No SIMEC foi considerado apenas 1211 por se tratar de meta não cumulativa 
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De forma geral, as ações executadas no decorrer do exercício de 2009 contemplaram as metas previstas.  

 

As ações que se referem a benefícios da folha (2010, 2011, e 2012) sofreram suplementação de créditos, pois a dotação 

inicial era insuf iciente para suprir as demandas. As metas físicas previstas destas ações ficaram aquém da execução, pois 

foram contra tados novos servidores acima do previsto. 

Já a ação da  assistência médica (2004)  não atingiu a meta f ísica e  financeira  previstas  tendo em vista que o Ministério do 

Planejamento só autorizou o ressarcimento de planos  de saúde não conveniados com a UJ, a partir de setembro de 2009. 

 

A ação Universida de Aberta e a Distância (6328) executou pequena parte da meta física prevista porque alguns cursos  

tinham previsão de abertura de novas vagas, fato este que não ocorreu. Já no que se refere  a execução da meta  

financeira, quase que na totalidade, ocorreu devido as demandas, principalmente de material de consumo, do grande 

número de alunos matriculados nos cursos de g raduação a distância. Porta nto, embora não tenha sido ofertado o 

número de vagas inicialmente previsto, os recursos  desta ação foram utilizados  para compra  de material de consumo 

para atender os alunos que já se encontram regula rmente ma triculados  nos cursos  da UA B. 

 

A meta física apontada na LOA 2009 das ações do REUNI (8282 e 11GD) foi lançada indevidamente. Como pode ser 

observado pela planilha síntese do projeto REUNI da UFG (ANEXO II – página 264), o acréscimo de vagas oferecidas em 

2009 em comparação com o ano de 2008 deveria ser de 1.292 vagas (passando de 4.193 vagas em 2008 para 5.845 vagas 

em 2009). Portando a meta física realizada de 1.555 foi superior àquela projetada inicialmente. Isso se deveu ao fato de 

que alguns cursos  que deveriam ter seu início em 2008 foram postergados para 2009. 

 

Nas ações do Campus  de Ca talão e de Jataí (1H63 e 1H64) a e levada execução da meta f ísica se justif ica pelo fato de 

estarem inseridas na execução tanto as vagas já existentes quanto as vagas ofertadas decorrentes  da implantação do 

REUNI. 

 

Na ação “Funcionamento da Pós-Graduação” a meta física  executada ficou abaixo da prevista em função da não abertura  

de cursos de pós-gra duação previstos inicialmente. Vale destacar que a criação dos cursos de pós-g raduação stricto 

sensu, depois de aprovados no âmbito da UFG, depende de aprovação da Coordenaçã o de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Ensino Superior (CAPES) o que nem sempre acontece de acordo com o planejamento da UFG. Ressalte-se ainda que o 

número de novos alunos matriculados nos cursos de pós-graduação é  calculado com base em estima tivas que nem 

sempre são confirmadas após os  processos seletivos de cada curso. 
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3. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 

 
 

Composição do Quadro de Recursos  Humanos 

 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 4.059 148 5.426 

Próprios 4.056 148 5.426 

Requisitados 3 0 0 

Celetistas 1 0 1 

Cargos de livre provimento 11   

Estatutários 11 0 0 

Não Estatutários -- 0 0 

Terceirizados 986 0 986 

Total 5.057 148 6.413 

    

    

Composição do Quadro de Recursos  Humanos 

Sem Hospita l das Clínicas 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva 
Lotação Autorizada 

(2009) 
Lotação Ideal 

Estatutários 3.024 148 3.684 

Próprios 3.021 148 3.684 

Requisitados 3 0 0 

Celetistas 1 0 1 

Cargos de livre provimento 11 0 0 

Estatutários 11 0 0 

Não Estatutários -- 0 0 

Terceirizados 730 0 730 

Total 3.766 148 4.415 
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UFG – HC  
 

QUADRO PRÓPRIO 

Tipologia Qtd. 
Vencimentos e 
vantagens fixas 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 3.527                   76.521.711,83 NA    78.476.001,99   5.323.925,45           8.361,76 

2008 3.701 90.614.875,75 NA 105.744.430,33 6.060.692,81 23.384,58 

2009 4.067               146.642.030,38 NA 124.885.812,77 8.631.216.62 25.790,80 

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 

  CLT CDT   

2007 1 394                     4.092.231,62 NA         361.255,09        64.913,65  NA 

2008 1 384                     4.974.057,64 NA         366.525,57        64.018,51  NA 

2009 1 256                     7.989.662,02 NA         762.342,89        81.564,34  NA 

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) 

2007 6                        187.265,70  NA           26.741,24  NA NA 

2008 8                        248.933,29  NA           34.446,89  NA NA 

2009 11                        680.312,29  NA           57.781,89  NA NA 

Requisitados com ônus para a UJ 

2007 3                                       -    NA             2.625,86  NA NA 

2008 2                               210,89  NA             2.873,85  NA NA 

2009 3                               149,51  NA             6.131,68  NA NA 

Requisitados sem ônus para a UJ 

2007 0 NA NA NA NA NA 

2008 0 NA NA NA NA NA 

2009 0 NA NA NA NA NA 

 
 

QUADRO TERCEIRIZADO 

Conservação e Vigilância Apoio Administrativo 
Ativid ades 
de área-fim 

Estagiários 
Ano 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 

2007  578 8.397.938,58 56 1.415.363,74      165  580.432,35  

2008  649 10.542.596,36 56   1.562.323,37      217  1.189.879,84 

2009 680  10.332.615,27  138 1.709.161.27      281 2.124.393,55  

 

 
O quadro de recursos  humanos  da UFG apresenta  um problema crônico que vem se agravando ao longo dos  

últimos anos em relação ao quadro de servidores técnico-administrativos. Se, por um lado, no caso dos docentes, a 

ocupação das vacâncias geradas por aposentadorias e mortes, entre outros, é feita automaticamente por meio do banco 

de professor equivalente, por outro lado, no caso dos técnico-administrativos não exis te ainda um mecanismo 

equivalente de recompos ição do quadro. Em função disso e da não liberação de vagas de concursos  para técnico-

administrativos, este quadro de servidores vem decrescendo sistematicamente ao longo dos últimos anos. Neste  

momento o MEC trabalha na perspectiva de se resolver este problema com a edição de uma portaria def inindo um 
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quadro de referência de servidores técnico-administrativos para cada IFES, o que irá permitir, após sua aprovação, a 

recompos ição automática das vacâncias ocorridas também neste quadro de pessoal. 

 

A tabela abaixo mostra a evolução histórica do quadro de servidores técnico-adminis trativos e docentes da UFG. 

A análise desta tabela mostra claramente o aumento no número de docentes da instituição em função, principalmente, 

das contratações previstas no programa REUNI. O mesmo não se observa em re lação à evolução do número de servidores  

técnico-administrativos no período. Destacamos que, a relação aluno/técnico-adminis trativo da UFG que era em 2006 de 

12, em 2009 foi de 15. Nessa mesma linha de raciocínio, vale destacar que a relação técnico-a dminis trativo/docente, 

excluindo os técnico-administrativos do HC, que era em 2006 de 0,85 foi em 2009, de 0,68. Ressaltamos ainda que a 

média nacional pa ra essa relação, em 2009, foi de 1,29 demonstrando claramente a defasagem da UFG em relação às  

outras IFES. Vale a pena ainda mencionar que a pequena recomposição de técnico-administrativos ocorrida nos anos  

recentes  não acompanhou as crescentes necessidades de pessoal especializado em áreas cruciais da universidade. Em 

particular na área de tecnologia da informação a UFG vive hoje  uma enorme crise por nã o possuir em seu quadro 

servidores em número suficiente e  nem com a qualif icação necessária para o desenvolvimento dos inúmeros sistemas  

hoje demandados em praticamente todas as áreas administrativas e acadêmicas. Não poderíamos deixar de mencionar 

um problema adicional que agrava ainda mais a situação, trata-se do nível salarial praticado nas IFES para remunerar os  

servidores técnico-administrativos de nível superior.  Em algumas áreas de atuação, tecnologia da informaçã o, 

engenharias, etc. têm s ido impossível segurar os  poucos servidores concursados, especialmente os mais bem qualificados, 

pela pouca competitividade dos salários pagos pela UFG em comparação com o mercado.  

 
 

Histórico –  Servidores da UFG 

2006 - 2009 

Ano 
Categoria 

2006 2007 2008 2009 

Docentes 1.356 1.307 1.394 1.792 

Técnicos-Administrativos  (UFG) 1.151 1.115 1.237 1.226 

Técnicos-Administrativos  (HC) 1.108 1.077 1.044 1.035 

Técnicos-Administrativos  - UFG/Docentes 0,849 0,853 0,887 0,684 

Técnicos-Administrativos  - UFG+HC/Docentes 1,666 1,677 1,636 1,262 

Fonte: PRODIRH/UFG 

 
 

 

4. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

 

 Não se Aplica 
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5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

UFG 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição 

Inscritos 
Cancelados 

2008 
Cancelados 

2009 
Total 

Cancelados 
Pago 2008 Pago 2009 

Total 
Pagamentos 

A Pagar 

2009 1.524.362,29       1.524.362,29 

2008 286.269,17    343,70 343,70    284.417,47 284.417,47 1.508,00  

2007 4.524.182,78  1.943,39  1.590,00 3.533,39  1.289.650,21 3.226.599,38 4.516.249,59 4.399,80  

TOTAL 6.334.814,24 1.943,39  1.933,70 3.877,09  1.289.650,21 3.511.016,85 4.800.667,06 1.530.270,09 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição 

Inscritos 
Cancelados 

2008 
Cancelados 

2009 
Total 

Cancelados 
Pago 2008 Pago 2009 

Total 
Pagamentos 

A Pagar 

2009 75.765.410,35       75.765.410,35 

2008 41.401.669,57      554.120,44 554.120,44    28.908.054,52 28.908.054,52 11.939.494,61  

2007 53.081.206,49  136.761,09    160.559,91 297.321,00  40.701.570,21   8.174.365,19 48.875.935,40   3.907.950,09  

TOTAL 170.248.286,41  136.761,09  714.680,35 851.441,44  40.701.570,21 37.082.419,71 77.783.989,92 91.612.855,05  

Dados extraídos  do SIAFI – Conta 2.9.5.0.0.00.00 

 

 

A UFG adota com critério o sistema de Restos a Pagar e estritamente de acordo com a lei 4.320/64. Não há 

impactos  na gestão financeira da UFG provocados pelo pagamento de RAP no exercício de 2009, pois  os recursos  

financeiros já  estavam assegurados pelos  órgãos concedentes, nos respectivos anos.  

 

Muitos dos empenhos de capital foram inscritos em RAP pelo fato das licitações  terem sido conclusas apenas nas  

proximidades do f im do exercício, fato este que imposs ibilitou a entrega dos  bens e/ou obras e conseqüentemente os  

devidos pagamentos dentro do próprio ano. 

 

Os decretos  que determina ram o cancelamento dos RAP’s nã o processados  foram acatados pela UFG, tendo sido 

os Restos  a Pagar dos  exercício 2003, 2004 e  2005 cancelados em 2010. 
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6. Informações sobre transferências (Recebidas e Realizadas) no Exercício 

 

Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 

SEPPIR 238012 CV 

43/2007 
Processo SEPPIR 

23070.018847/2007-05 
Fort. e Prom. Política Igualdade 

Racial - Brasil Quilombola 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

980.000,00 
(6.352,19) 

- 973.647,81 973.647,81 
12/12/2007 

 a 
31/12/2010 

Objeto sendo 
cumprido de 

acordo com o 
proposto 

SPOA/ME 180002 DSC 

Práticas corporais em 
comunidade s quilombolas 

Processo SPOA/ME 
58701.000811/2009-30 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

105.608,20 
(19.249,34) - 86.358,86 86.358,86 

03/06/2009 
a 

03/06/2010 

Objeto sendo 
cumprido de 

acordo com o 
proposto 

SESU 150010 DSC 

Port. 141 - SESU 
Processo 

23000.000770/2009-02 
PROMISAES 2009 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

43.340,00 
(960,00) 

- 42.380,00 42.380,00 
01/01/2009 

a 
31/12/2009 

Objetivos 
alcançados com o 

pagamento aos 
bolsistas 

CAPES 154003 DSC 

Programa Institucional de 
Capacitação de Docentes 

e Técnicos 
PICDT 2008/2009 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

145.300,00 
(1.750,00) 

- 143.550,00 143.550,00 
01/03/2009 

a 
28/02/2010 

Objetivos 
alcançados com o 

pagamento dos 
bolsistas 

CAPES 154003 DSC 
Programa de Demanda  Social 

DS 2008/2009 
Universidade Federal de Goiás  

01.567.601/0001-43 
6.478.200,00 

(5.854,11) 
- 6.472.426,02 6.472.426,02 

01/03/2009  
a  

28/02/2010 

Objetivos 
alcançados com o 

pagamento dos 
bolsistas 

CAPES 154003 DSC 
Programa de Apoio à Pós-

Graduação 
PROAP 2008/2009 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

1.622.587,30 
(5.861,37) 

- 1.616.725,93 1.616.725,93 
01/03/2009  

a 
28/02/2010 

Objeto sendo 
cumprido de 

acordo com o 
proposto 

FNDE 153173 DSC 

Conferências Muni cipais da 
Educação 

Processo FNDE 
23400.000098/2009-34 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 744.000,00 - 744.000,00 744.000,00 

01/02/2009 
a 

31/12/2009 

Objeto cumprido 
de acordo com o 

PT 

FNDE 153173 DSC 
Novas Práticas Educacionais 

Processo 23400.000564 /2008-
09 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

233.400,00 
(2.006,77) 

- 231.393,23 231.393,23 
01/03/2009 

a 
28/02/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Apoio ao Desenvolvimento 
Educação Básica II 

Processo FNDE 
23400.004888/2009-99 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

293.565,77 
(4,45) 

- 293.561,32 293.561,32 
01/02/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado  
de acordo com o 

PT 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 

FNDE 153173 DSC 

PROINFANTIL-FORMACAO DE 
PROF. 2009 GRUPO 2 

Processo FNDE 
23400.003982/2009-21 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

607.136,00 
(46.569,34) 

- 560.566,66 560.566,66 
01/04/2009 

a 
31/03/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

PROINFANTIL-FORMACAO DE 
PROF. 2009 GRUPO 3 

Processo FNDE 
23400.003984/2009-10 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

288.533,00 
(14.660,29) 

- 273.872,71 273.872,71 
01/04/2009 

a 
31/03/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 
PROINFANTIL-UFG/UFMS 

Processo FNDE 
23400.013369/2009-11 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

704.134,20 
(0,05) - 704.134,15 704.134,15 

01/09/2009 
a 

30/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Curso Formação Orientador e 
Tutor Pólo 2009 
Processo FNDE 

23400.007388/2009-17 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

46.256,24 
(2.262,86) 

- 43.993,38 43.993,38 
01/04/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Curso Formação Orientador e 
Tutor Pólo e Professor 

Formador 
Processo FNDE 

23400.013565/2009-96 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

72.720,00 - 72.720,00 72.720,00 
01/04/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Fórum de Coord. de Cursos das 
Áreas de Artes, Musica  e 

Educação Física 
UAB/EAD 2009 
Processo FNDE 

23400.007390/2009-88 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

170.963,74 
(19.218,16) 

- 151.745,58 151.745,58 

01/04/2009 
a 

31/12/2009 
 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Artes Visuais e Física - 3 e 4 
Semestres 2009 
Processo FNDE 

23400.007386/2009-10 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

304.714,30 
(30.481,15) 

- 274.233,75 274.233,75 
01/04/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Implementação e Oferta do 6 e 
7 semestres no âmbito do 

Sistema UAB-UFG 
Processo FNDE 

23400.010554/2009-54 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

345.355,36 - 345.355,36 345.355,36 
01/04/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Capacitação Auxiliares 
Biblioteca 2009 
UAB/EAD 2009 
Processo FNDE 

23400.007373/2009-41 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

32.165,00 
(14.604) - 17.561,00 17.561,00 

01/04/2009 
a 

31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC Formação inicial e continuada Universidade Federal de Goiás  505.204,65 - 491.513,03 491.513,03 01/06/2009 Em andamento e 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 
a distância 

Prolicenciatura em Física Fase 
II 5 e 6 Semestres 

Processo FNDE 
23400.008910/2009-70 

01.567.601/0001-43 (13.691,62) a 
30/05/2010 

o objeto sendo 
cumprido de 

acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Formação inicial e continuada 
a distância 

Artes Visuais Física e Núcleo 5 
E 6 Semestres 
Processo FNDE 

23400.009554/2009-10 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

391.554,90 
(26.575,53) - 364.979,37 364.979,37 

01/07/2009 
a 

31/12/2010 

Objeto sendo 
executado de 

acordo com PT -R$ 
360,00 Crédito 

disponível. 

SEDH 200016 DSC 

Realizar mapeamento sobre 
políticas públicas para 

população LG BT no Brasil 
Processo SEDH 

00008.000410.2009-27 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

27.383,71 
(9.341,81) 

- 18.041,90 18.041,90 
01/08/2009 

a 
31/03/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

1 e 2 Semestres-Artes Visuais 
AD pólos GO. Cidade GO, 

Ceres... 
Processo FNDE 

23400.007363/2009-13 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

373.719,60 
(40,32)  373.679,28 373.679,28 

01/04/2009 
a 

30/03/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Formação inicial e continuada 
a distância 

4º e 5º Semestres do curso de 
Administração- UAB 

Processo FNDE 
23400.010273/2009-00 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

301.195,36 - 301.195,36 301.195,36 
01/07/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Prolicenciatura em Biologia 
Fase I /AD 2009 
Processo FNDE 

23400.013229/2009-43 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

529.771,00 
(75.766,66) 

- 454.004,34 454.004,34 
01/09/2009 

a 
30/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Prolicenciatura em Ciências 
Biológicas - Fase II - Custeio 

Processo FNDE 
23400.013233/2009-10 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

542.782,23 
(109.732,45) 

- 433.049,78 433.049,78 
01/09/2009 

a 
30/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

CAPES 154003 DSC 

PRODOCÊNCIA 2008 
Complementação para o 

Funcionamento das 
instituições Federais de Ensino 

Superior-Nacional 
Processo CAPES 

23038/033057/2008-29 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

160.000,00 
(106,27) 

- 159.893,73 159.893,73 
01/11/2008 

a 
30/10/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 

FNDE 153173 DSC 

Formação inicial e continuada 
a distância 

Capacitação  de Auxiliares de 
Bibliotecas-2°Oferta 2009 

Processo FNDE 
23400.013492/2009-32 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

20.880,00 - 20.880,00 20.880,00 
01/09/2009 

a 
30/09/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Prolicenciatura em biologia 
2009 Fase II 

Processo FNDE 
23400.013325/2009-91 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

294.572,00 
(5,24) 

- 294.566,76 294.566,76 
01/09/2009 

a 
30/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

FNDE 153173 DSC 

Formação inicial e continuada 
AD 

Processo FNDE 
23400.013567/2009-85 

Impl. e Exec. dos C. de Grad. 
UAB 1 E 2 Sem.Educ. Física 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

103.263,00 
(10.928,66) 

- 92.334,34 92.334,34 
01/10/2009 

a 
31/10/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

FNDE 153173 DSC 

PROINFO 
INTEGRADO/Formação de 

Professores 
Pesquisa e Desenvolvimento 

de Mídias 
Processo FNDE 

23400.000690/2009-36 
 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

1.613.440,00 
(7.610,53) - 1.605.829,47 1.605.829,47 

01/12/2008 
a 

30/06/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

PROINFO URBANO/Pesquisas e 
Projetos 

Processo FNDE 
23400.004640/2009-28 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

1.960.000,00 
(61,76) 

- 1.959.938,24 
1.959.938,24 

 

01/12/2008 
a 

31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

SEDH 200016 DSC 

Asses.Jur. Popular  Comum. 
Assent. e Acamp.  Reg. NO GO 

Processo SEDH 
00008.000185/2009-29 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

99.963,15 
(16.677,41) 

- 83.285,74 83.285,74 
01/05/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

SEED 150010 DSC 

Aquisição de Equipamentos 
Para Prospecção,Pesquisa e 
Desenvolvimento de Mídias 

Educacionais Interativas 
Processo SEED 

23000.001128/2009-32 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

300.000,00 
(27,00) 

- 299.973,00 299.973,00 
01/10/2009 

a 
31/10/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 
Programa Escola Ativa 2009 

Processo FNDE 
23400.011435/2009-19 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

502.618,50 
(20.352,20) 

 482.266,30 482.266,30 

01/09/2009 
a 

31/08/2010 
 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 

FNDE 153173 DSC 

Formação inicial e continuada 
a distância 

Prolicenciatura em Física Fase 
II 5 e 6 Semestres 

Processo FNDE 
23400.008903/2009-78 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

80.298,00 
(55,67) 

- 80.242,33 80.242,33 
01/06/2009 

a 
30/05/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Monitoramento PAR 
PTA Guarda-Chuva 

Processo FNDE 
23002.000061/2009-07 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

1.100.023,00 
(3.078,57) 

- 1.096.944,43 1.096.944,43 
01/07/2009 

a 
31/03/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 
Conferências Estaduais 

Processo FNDE 
23400.012440/2009-49 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

253.500,00 - 253.500,00 253.500,00 
01/07/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Formação inicial e continuada 
a distância 

Bens Para Implantação de 
Serviço de Conferência -Web 

Processo FNDE 
23400.013013/2009-88 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

854.911,48 
(0,09) 

- 854.911,39 854.911,39 
01/08/2009 

a 
31/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Prolicenciatura em Biologia 
Fase I 

Processo FNDE 
23400.013323/2009-01 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

632.768,00 
(2,87) - 632.765,13 632.765,13 

01/09/2009 
a 

31/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

SPOA/ME 180002 DSC 
Revista Pensar Pratica 2009 

Processo SPOA/ME 
58701.000754/2009-99 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

37.125,00  37.125,00 37.125,00 
01/07/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

SPO 150014 DSC 
Evento SPO/MEC 2009 

II Jornada de cap. Exec. Orc. 
Universidade Federal de Goiás  

01.567.601/0001-43 
45.800,00 

(11.135,00) 
 34.665,00 34.665,00 

01/09/2009 
a 

31/10/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Apoio ao Desenvolvimento 
Curricular, Práticas e Recursos 

Pedagógicos para o Ensino 
Fundamental. 

Conae-Material Gráfico 
Processo FNDE 

23400.011736/2009-42 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

88.003,30 
(6,08)  87.997,22 87.997,22 

01/07/2009 
a 

31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

SESU 150010 DSC 
REUNI 2009 

Processo SESU 
23000.011507/2009-31 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 3.559.359,37  3.559.359,37 3.559.359,37 

01/10/2009 
a 

31/12/ 
2009 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SESU 150010 DSC REUNI 2009 
Processo SESU 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

3.639.079,34  3.639.079,34 3.639.079,34 01/10/2009 
a 

Em andamento e 
o objeto sendo 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 
23000.011508/2009-85 31/12/ 

2009 
cumprido de 

acordo com PT. 

SESU 150010 DSC 

REUNI 2009 
Processo SESU 

23000.011502/2009-16 
 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

2.864.927,29  2.864.927,29 2.864.927,29 

01/10/2009  
a 

31/12/ 
2009 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SESU 150010 DSC 

II Jornada Cap. Em Exec. 
Orçamentária e Financeira.-2ª 

Etapa 
Processo SESU 

23000.012848/2009-23 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

111.343,00 
(6,90) 

 111.336,10 111.336,10 
01/07/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 
Escola que Protege 2009 

Processo FNDE 
23400.013207/2009-83 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

249.660,43 
(5.066,20)  244.594,23 244.594,23 

01/04/2009 
a 

28/02/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

CAPES 154003 DSC 
Pro- Equipamento Institucional 

2009 
CAPES 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

959.231,00 
(1.224,35)  958.006,65 958.006,65 

01/10/2009 
a 

30/04/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

FNDE 153173 DSC 

Fomento à inclusão social e 
étnico-racial na Educação 

Superior. 
Processo FNDE 

23400.012968/2009-18 
PROLIND 2009 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

480.000,00 
(2.197,02) 

 477.802,98 477.802,98 
01/11/2008 

a 
30/11/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 
Processo FNDE 

23400.013704/2009-81 
PRÉDIO PROLIND 2009 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 759.464,96  759.464,96 759.464,96 

28/10/2009 
a 

31/10/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

FNDE 153173 DSC 

Fomento à inclusão social e 
étnico-racial na Educação 

Superior. 
Processo FNDE 

23400.012968/2009-18 
PROLIND– Licenciatura Indígena 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 130.000,00  130.000,00 130.000,00 

01/04/2009 
a 

30/11/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

SETEC 150016 DSC 
II Jornada CEOFC 3 Etapa 

Processo SETEC 
23000.014046/2009-58 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

77.800,00 
(2,35) 

 77.797,65 77.797,65 
01/11/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

CGRL 240101 DSC 

Curso de Monitoramento 
Meteorológico 2009 

Processo CGRL 
01200.004104/2009-46 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

70.000,00 
(62,42) 

 69.937,58 69.937,58 
01/11/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 

FNDE 153173 DSC 

Integração da Comunidade no 
Espaço Escolar 
Processo FNDE 

23400.013006/2009-86 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

70.000,00 
(408,68) 

 69.591,32 69.591,32 

01/11/2009 
a 

31/12/2009 
 

Objeto executado 
de acordo com 

PT. 

SE/MINC 420010 DSC 

I ENCONTRO DE CULTURA 
NEGRA KALUNGA 
Processo SE/MINC 

01400.026561/2009-38 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

44.000,00  44.000,00 44.000,00 
01/11/2009 

a 
31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

INCRA 373001 DSC 
Pronera 

Processo INCRA 
N.54150.002538/2005 -87 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

207.000,00 
(1.465,60)  205.534,40 205.534,40 

11/03/2009 
a 

31/12/2009 

Objeto executado 
de acordo com PT 

FNDE 153173 DSC 

Impressão e Dist. de Material  
Educação do Campo Secad 

Processo FNDE 
23400.013778/2009-18 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

937.576,25 
(33.284,11)  904.292,14 904.292,14 

10/12/2009 
a 

10/12/2010 

0Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SESU 150010 DSC 

Cooperativas de Catadores de 
Lixo em Goiania-PROEXT 

Processo SESU 
23000.014823/2009-64 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

10.620,00 
(63,45)  10.556,55 10.556,55 

01/11 2009 
a 

01/11/ 
2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SESU 150010 DSC 

Torneio de Jogos Matemáticos 
- Proext 

Processo SESU 
23000.014776/2009-59 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

1.000,00 
(67,52) 

 932,48 932,48 

01/11 2009 
a 

01/11/ 
2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SEDH 200016 DSC 

Curso para Adolescentes 
Autores de Ato Infracional 

Processo SEDH 
00004.001659/2009-90 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

277.971,85 
(9.716,70) 

 268.255,15 268.255,15 
27/11/2009 

a 
31/08/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SESU 150010 DSC 

Complementação do 
Orçamento da UFG 2009 

Processo SESU 
23000.015321/2009-51 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

2.000.000,00  2.000.000,00 2.000.000,00 
18/12/2009 

a 
31/12/2009 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

SPOA/ME 180002 DSC 
Lazer e Cultura em Goiânia 

Processo SPOA/ME 
58701.001261/2009-76 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

34.844,00 
(19,30) 

 34.824,70 34.824,70 
19/12/2009 

a 
19/12/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

FNS 257001 CV 

654359 
Produção do Teste Ml Flow 

(Termo Coop. 107 /2009) 
Processo FNS 

25000.638904/2009-80 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 100.000,00  100.000,00 100.000,00 

17/12/2009 
a 

12/12/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT. 

FNS 257001 CV 636382 
Port.310/08 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

249.690,00 
(140.140,00) 

 109.550,00 109.550,00 24/11/2008 
a 

Em andamento e 
o objeto sendo 
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Concedente 
UG da 

Concedente Tipo 1 Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contra
partida 
Pactua

da 

Repasse total 
até o exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigência 
Início/Fim 

Situação da 
Avença (alcance 

de objetivos e 
metas, prestação, 

sindicância) 
Processo FNS 

25000.107367/2008-40 
19/11/2010 cumprido de 

acordo com PT. 

FNS 257001 CV 

636873 
Port. 485/08 
Processo FNS 

25000.145205/2008-18 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

269.881,21 
(208.783,21) 

 61.098,00 61.098,00 
28/11/2008 

a 
23/11/2010 

Objeto sendo 
cumprido de 

acordo com o 
proposto. 

FNS 257001 CV 

6636870 
Port. 591/08 – 
Processo FNS 

25000.178292/2008-81 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

100.991,50 
(29.853,19) 

 71.138,31 71.138,31 
16/12/2008 

a 
22/06/2010 

Devolvido ao 
concede nte pela 

não utilização 

FNS 257001 CV 
Port. 639/07- FNS 

Promoção da Saúde 
25000.215850/2007-16 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

66.350,00 
(66.350,00) 

 0,00 0,00 
17/12/2007 

a 
01/03/2010 

Não executado 
(devolvido ao 
concede nte) 

FNS 257001 DSC 
Port. 674/2007 
Processo FNS 

25.000.219470/2007-5 1 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

47.805,85 
(5.000,00) 

 42.805,85 42.805,85 
31/12/2008 

a 
31/08/2010 

Em andamento e 
objeto sendo 
cumprido de 

acordo com o 
proposto. 

FNS 257001 CV 

637342 
Port. 729/08 
Processo FNS 

25000.021850/2008-45 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 276.618,72  276.618,72 276.618,72 

18/12/2008 
a 

08/12/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNS 257001 CV 

638152 
Port. 777/08 
Processo FNS 

25000.021887/2008-64 

Universidade Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

524.516,00 
(75.836,00) 

 448.680,00 448.680,00 
26/12/2008 

a 
23/03/2010 

Em andamento e 
o objeto sendo 

cumprido de 
acordo com PT 

FNS 257001  Acordo SUS/FNS/UFG 
Universidade Federal de Goiás  

01.567.601/0001-43 
3.733,22  3.733,22 3.733,22  

Não executado. 
Ficou em Crédito 

disponível. 

FNS 257001  Acordo SUS/FNS/UFG 
Universidade Federal de Goiás  

01.567.601/0001-43 
13.732,09  13.732,09 13.732,09  

Apoiou a 
manutenção do 

HC no 
atendimento aos 
usuários do SUS. 

R$ 240,10 Crédito 
disponível. 

TOTAL 43.541.861,64 
(1.053.536,69) 

 41.119.455,98 41.119.455,98   

1 DSC – Descentralização de Créditos / CV – Convênios /  TC – Termo de Cooperação. 
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As transferências por meio de descentralizações, portarias e  convênios têm contribuindo de forma satisfatória a o 

fomento do ens ino, pesquisa e extensão na  UFG. Os valores recebidos tem s ido relevantes.  

 

As transferências efetuadas durante o exercício de 2009 são provenientes dos convênios vigentes firmados pela  

UFG, cujos instrumentos já se encontravam e/ou foram formalizados até 31 de dezembro de 2009, em atendimento ao 

Decreto 6.752/09, art. 12, parágrafo 1º, com a redação dada pelo Decreto 6.993/09. Não foi registrada situação de 

inadimplência. Os empenhos correspondentes, que eventualmente apresentem saldo ao final de cada exercício, 

cumprem o disposto no a rt.35 da Lei 4.320/64, ou seja, permanecem com saldo pelo prazo necessário ao cumprimento 

do objeto pactuado. 

 

Dos créditos recebidos por transferências, R$ 26.746.130,74 (vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e seis  

mil, cento e trinta reais e setenta e quatro centavos), foram executados na rubrica: Outras Despesas Correntes e R$ 

14.368.991,42 (catorze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois  

centavos), na rubrica: Investimentos. 

 

7. Previdência Complementar Patrocinada 

 

 Não se Aplica 

 

8. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos 

 

 Não se Aplica 

 

9. Renúncias tributárias 

 

 Não se Aplica 

 

10. Operações de Fundo 

 

 Não se Aplica 
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11 A. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 

 
 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 
 
 
Relatório de Auditoria/Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224780 
 

 
 

1. Item nº: 2.1.4.4   
 

Parecer pela ilegalidade em admissão efetuada  em 2008 

 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG não admitir candidatos aprovados em uma determinada área, remanejando-os pa ra 
outra área diferente, posteriormente à realização de um concurso, em atendimento aos princípios constitucionais da  

legalidade, impessoalidade e publicidade aos quais  estão sujeitos a Administração Pública. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Pessoal 
 
Providências a serem Implementadas: Reiteramos as informações prestadas no Ofício 0774/GAB/UFG e 0492/GAB/ UFG, 

que demonstram, segundo nosso entendimento, a legalidade da admissão da docente  Marina Clare Vinaud, ao quadro 
docente da UFG, após realização de concurso público no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública desta  
Universidade. O Procurador da República, Dr. Cláudio Drewes José de Siqueira,  decidiu pelo arquivamento do processo 
de apuração de denúncia em relação ao caso em tela. Aguardamos o pronunciamento do TCU pa ra, se for esta a  
determinação, a adoção de providências cabíveis. 

 
Prazo: após o pronunciamento do TCU 
 
 

2. ITEM Nº: 2.1.5.1 
 

Pendências nas providências quanto à apuração sobre as acumulações constantes dos cruzamentos RAIS x 
SIAPE e na efetivação dos ressa rcimentos quando confirmado o descumprimento ao regime Dedicação Exclusiva. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001  
         
Recomendamos à UFG, concluir as apurações ainda pendentes e efetivar a providência  indicada em resposta 

ao Relatório Pre liminar  desta  auditoria,  quanto  a  tomar  medidas  para o ressarcimento dos  valores  recebidos   
indevidamente, pelos servidores que descumpriram o  regime  DE,  abstendo-se de suspender ou  perdoa r os descontos  

sem  fundamentação. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Pessoal  
 

Providências a serem implementadas: Foram encaminhados despachos aos servidores ocupantes de DE, conforme 

abaixo descrito: 
 
“......... 
.......... 
2º – Determinar ao Diretor do Departamento de Pessoal que expeça comunicação escrita ao interessado, pelo 

meio mais eficaz possível, de modo a possibilitar a conf irmação inequívoca do seu recebimento pelo destinatário, que, por 

força do acórdão n.º 672/2009 –  TCU – Plenário, proferido em 08.04.2009, no Processo TC 017.050/2005-9, do T ribunal de  

Contas da União, e, ainda, da Recomendação 0002, da Controladoria Geral da União, deverá promove r o pagamento 

integral do valor apurado em Planilha, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 46, da Lei n.° 8.112, de 
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11.12.1990; ou, se do seu interesse, requerer o parcelamento do referido valor apurado, em parcelas não inferiores a 10% 

(dez por cento) da sua remuneração (ou provento), nos termos da parte final do mencionado artigo 46 e respectivo § 1º, 

da mesma Lei; 

 

3º – Não ocorrendo pagamento nem pedido de parcelamento por parte do interessado, no prazo legal fixado, 

determinar ao mesmo Diretor do Departamento que of icie ao Tribunal de Contas da União – com cópia para CGU-

Regional –, informando o resultado das diligências adotadas pela Reitoria, na convicção de que aquela Corte terá 

mecanismos legais e regimentais para a execução do seu julgado, o que se deduz  dos arts. 28, inc. II, 61 e 81, inc. III, da Lei 

n.º 8.443, de 16.07.1992, c.c. 209, § 6°, Resolução 155, de 4.12.2992 – Regimento Interno daquele Tribunal. Cumpre  

ponderar, ademais, que o crédito pertence ao erário – e não à Universidade -, além do que, na hipótese, o desconto 

integral ultrapassa o limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no § 4º, do art. 9º, do Decreto n.º 6.386, de 

29.2.2008, o que inviabiliza a aplicação do art. 219, inc. I, do RI-TCU; 

 

4º – Na comunicação ao interessado, o mesmo deverá também ser informado de que, tendo em vista que a 

decisão condenatória para a res tituição do valor recebido a título de DE, class ificado como ilícito, foi dada no acórdão 

referenciado, e confirmado pe los Auditores da CGU, escapa à Unive rsidade competência para apreciar eventuais  

manifestações recursais, já que, nesse sentido, não houve decisão do Reitor, nem dos seus órgãos colegiados. 

 

Remeta-se cópia de inte iro teor desta ao interessado, juntamente com a Planilha do valor atualizado.” 

 

Prazo: 30 dias após o recebimento do ofício pelos servidores e sua manifestação, iniciará os descontos em folha ou 
ressarcimento.  
 
Servidores matrículas:  

. 
 1245673 – Recolhido meses de janeiro e fevereiro de 2009 e  janeiro de 2010. Suspenso o recolhimento ao erá rio por 

força de decisão judicial constante nos autos do processo 2010.35.00.001509-9. 
 

 0300244 – recolhido de dezembro de 2008 a agosto de 2009 - Suspenso por determinação da Administração 
Superior, aguardando ma nifestação do ofício 324/2009, encaminhado a CGU/Brasília. 

 
 2221643 – Parecer da Comissão Permanente de Acumulação de Ca rgos da UFG, de 03/07/2008, opinou pela  

regularidade da situação funcional – Processo 23070.009644/2008-09. 

 
 1127630 – Reposição ao Erá rio no valor mensal de R$ 475,25 – Processo: 23070.009639/2008-98. 

 
 1461235 – Reposição ao Erário competência novembro/2008 (valor R$ 408,38) e a partir da competência  

maio/2009, no valor mensal de R$ 456,90. Processo 23070.019159/2006-73, montante da dívida é R$ 13.654,99, 

ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da parce la relativa à DE, durante o período em que ocorreu o 
desempenho de outra atividade concomitantemente com o regime de Dedicação Exclusiva, ou seja  de 09/08/2004 a  
17/07/2005. 

 6302319 – reposição ao Erá rio a partir de novembro/2009, no valor mensal de R$ 512,12 e tota l de R$ 119.748,54. 
Processo nº 23070.000296/2004-72, ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da pa rcela relativa à DE,  

durante o período em que ocorreu o desempenho de outra atividade concomitantemente com o regime de 
Dedicação Exclusiva, ou se ja de 01/03/2001 a 01/12/2009.  

 6300530 - Reposição ao Erário no valor de R$ 500,69, monta nte de R$ 10.502,00 a partir da competência abril/2010.  
Processo nº 23070.019172/2006-22 a análise do processo em referência somente foi totalmente concluída no início 
do ano de 2010, do qual estão sendo efetuados os ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da parcela  

relativa à DE, durante o período em que ocorreu o desempenho de outra ativida de concomitantemente com o 
regime de Dedicação Exclus iva, ou seja de 01/08/2002 a 14/04/2005. 

 0300387 - Repos ição ao Erário no valor de  R$ 505,06, montante de R$ 6.264,79 a partir da competência  
março/2010. Processo nº 23070.015774/2007-91. A análise do processo em referência somente foi totalmente 
concluída, em 2010, os valores estão sendo cobrados no contracheque deste servidor referem-se ao ressarcimento 

dos valores recebidos indevidamente da parcela relativa à DE, durante o período em que ocorreu o desempenho de 
outra a tividade concomitantemente com o regime de Dedica ção Exclusiva, ou seja de  01/08 a 31/12/2005, sendo 
que o requerente  solicitou que fosse descontado a partir de ma rço/2010. 
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 3192339 –Reposiçã o ao Erário a partir da competência dezembro/2009, no valor mensal de R$ 456,90 e total de R$ 
37.295,30. Processo nº 23070.009637/2008-07, ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da parcela  
relativa à DE, durante o período em que ocorreu o desempenho de outra ativida de concomitantemente com o 
regime de Dedicação Exclus iva, de 01/09/2002 a 31/05/2005 

 2307069 – Reposição ao Erário  a partir da competência dezembro/2009, no valor mensal de  R$ 704,67 e total de R$ 
74.308,50. Processo nº 23070.003616/2000-14, ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da parcela  
relativa à DE, durante o período em que ocorreu o desempenho de outra ativida de concomitantemente com o 
regime de Dedicação Exclus iva, ou seja de 01/01/2005 a 30/05/2009.  

 1436922 – Processo está em fase de análise pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos. Processo 

23070.012559/2003-13 

 1127597 – Reposição ao Erário nos meses de maio e junho/2009 - Suspenso por determinação da Administração 
Superior, aguardando ma nifestação do ofício 324/2009, encaminhado a CGU/Brasília. 

 6302124 – Reposiçã o ao Erário efetuados a partir da competência setembro/2009, no valor mensal de R$ 463,62 e  
total de R$ 8.072,34. Processo nº 23070.019175/2006-66, ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da  

parcela relativa à DE, durante  o período em que ocorreu o desempenho de outra atividade concomitantemente com 
o regime de Dedicação Exclusiva, ou seja de 01/09/2003 a 31/07/2004. 

 1127258 – Reposição a o Erário efetuados a pa rtir de setembro/2009, no valor mensal de  R$ 709,13 e tota l de R$ 
14.364,85. Processo nº 23070.003495/00-00 ressarcimento dos valores recebidos indevidamente da parcela relativa  
à DE, durante o período em que ocorreu o desempenho de outra atividade concomitantemente com o regime de 

Dedicação Exclusiva, ou se ja de 01/07/2003 a 01/07/2004.  
 

RECOMENDAÇÃO: 002  
 
Mantemos assim, o mesmo entendimento  já  recomendado em  exercícios  anteriores de, para todos os servidores  

indicados nas duas  diligências, proceder à regularização das situações em que se comprove  as seguintes  ocorrências: 
 
a. servidores com dedicação  exclusiva  mantendo  outro  vínculo  empregatício  -  o  ocupante  do  cargo  deverá  

ressarcir ao erário a  parcela  relativa  à  DE  -  e  o  dirigente  responde  pelas  medidas  institucionais  necessárias  à 

devolução - e, também, ser instado a se  manifesta r sobre as seguintes opções: 
  

a.1. permanência no cargo ocupado na Instituição - a continuidade do  servidor  na  Instituição, com DE, está  
condicionada à  apresenta ção de  documentos  que comprovem o des ligamento do outro vínculo; 

a.2.  permanência  no  outro emprego - o titular do ca rgo poderá optar  por  alterar  o  seu  regime de trabalho ou ser 

exonerado do cargo que  a tualmente ocupa. 
 
b. servidores  docentes  em  regime de dedicação exclusiva que tenham  exercido atividade de colaboração esporádica, 

remunerada  ou não: 
 

 b.1. o dirigente será responsável por apresenta r os documentos que  comprovem a legalidade da situação em 
relação às normas aprovadas pelo  conselho superior competente. 

  
c. servidores com jornada de trabalho superior a 60 horas: 
 

c.1. acumulação  ilegal  de cargos, empregos ou funções públicas com  mais  de 60 horas - o dirigente deverá  
proceder a apuração do fato e o  servidor  deverá  ser orientado a reestrutura r sua jornada de trabalho  de   
forma compatível com a condição humana, de acordo com o Parecer GQ  145, da Advocacia-Gera l da União -  
AGU, de 30.3.1998, itens  17 e  18; e  dentro  do limite  máximo de 60 horas semanais -  (...) a jurisprudência  tem  
admitido  como  limite  máximo em casos de acumula ção de cargos  ou  empregos  públicos   a   jornada   de   

trabalho  de   60  (sessenta) horas  semanais   (Acórdãos   533/2003,   2.047/2004,  2.860/2004,  155/2005,  
933/2005, 2.133/2005 e 544/2006, todos da 1ª  Câmara). 

 
Complementarmente, ao dirigente, também, poderá ser solicitada comprovação  de  que  detém  o  controle   
da  jornada  de trabalho dos  servidores na Instituição; 
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 c.2. jornada  de  trabalho  semanal  na  RAIS superior a 60 horas – o  dirigente  será  responsável  por solicita r ao 
servidor documentos que  comprovem  a  legalidade da situação, ou se ja, deverá ser ratificada a  
compatibilidade  de  horário  entre  as  atividades  desenvolvidas  na  Instituição  e  no  outro  vínculo.  
Complementarmente, ao dirigente, também, poderá  ser solicitada comprovação de que detém o controle da  

jornada  de trabalho dos servidores na Instituição. 
 
Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Pessoal  
 
Providências a serem implementadas: Informamos que referente aos  servidores: 

 
 matricula SIAPE 1038187, encaminhamos o processo 23070.011134/2009-91, para nova análise junto a  

Comissão de Acumulação de Ca rgos, conforme documento anexado.  
 

 matrícula SIAPE 1436922, foi encaminhado o Ofício DP/UFG 287 à Secretaria Municipal de  Adminis tração e  

Recursos Humanos e Ofício/DP/UFG 288 à AGEPEL/GO, solicitando informações complementares para  
proceder novas análises. 

 
Foram encaminhados despachos aos servidores  ocupantes de DE, conforme abaixo descrito: 
 

“......... 
.......... 
2º – Determinar ao Diretor do Departamento de Pessoal que expeça comunicação escrita ao interessado, pelo 

meio mais eficaz possível, de modo a possibilitar a conf irmação inequívoca do seu recebimento pelo destinatário, que, por 

força do Acórdão n.º 672/2009 – TCU – Plenário, profe rido em 08.04.2009, no Processo TC 017.050/2005-9, do T ribunal de  

Contas da União, e, ainda, da Recomendação 002, da Controladoria Geral da União, deverá promover o pagamento 

integral do valor apurado em Planilha, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do A rt. 46, da Lei n.° 8.112, de 

11.12.1990; ou, se do seu interesse, requerer o parcelamento do referido valor apurado, em parcelas não inferiores a 10% 

(dez por cento) da sua remuneração (ou provento), nos termos da parte final do mencionado Artigo 46 e respectivo § 1º, 

da mesma Lei; 

 

3º – Não ocorrendo pagamento nem pedido de parcelamento por parte do interessado, no prazo legal fixado, 

determinar ao mesmo Diretor do Departamento que oficie ao Tribunal de Contas da União – com cópia para CGU -  

Regional –, informando o resultado das diligências adotadas pela Reitoria, na convicção de que aquela Corte terá 

mecanismos legais e regimentais para a execução do seu julgado, o que se deduz dos A rts. 28, Inc. II, 61 e 81, Inc. III, da Lei 

n.º 8.443, de 16.07.1992, c.c. 209, § 6°, Resolução 155, de 4.12.2992 – Regimento Interno daquele Tribunal. Cumpre  

ponderar, ademais, que o crédito pertence ao erário – e não à Universidade -, além do que, na hipótese, o desconto 

integral ultrapassa o limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no § 4º, do art. 9º, do Decreto n.º 6.386, de 

29.2.2008, o que inviabiliza a aplicação do art. 219, inc. I, do RI-TCU; 

 

4º – Na comunicação ao interessado, o mesmo deverá também ser informado de que, tendo em vista que a 

decisão condenatória para a restituição do valor recebido a título de  DE, classificado como ilícito, foi dada no Acórdão 

referenciado, e confirmado pe los Auditores da CGU, escapa à Unive rsidade competência para apreciar eventuais  

manifestações recursais, já que, nesse sentido, não houve decisão do Reitor, nem dos seus órgãos colegiados. 

 

Remeta-se cópia de inte iro teor desta ao interessado, juntamente com a Planilha do valor atualizado.” 

 
Prazo: Após o recebimento das documentações solicitadas, serão analisados novamente pela Comissão de Acumulação 
de Cargos e a pós prazos de acordo com o despacho. 

 
RECOMENDAÇÃO: 003  
 

Recomendamos ainda, à Unidade de Auditoria Interna que mantenha, no exercício   de   2009,  o 
acompanhamento  sobre  essa  a puração,  confirmando   para   todos  os  servidores  constantes  das  listagens   

encaminhadas por esta CGU-Regional/GO, se a apuração foi realizada; se  está a tualizada e  é procedente; e se foi 
providenciado o ressarcimento  para  os  casos  em  que  houve  descumprimento  do  regime  dedicação  exclusiva  ou  
providenciada a adequação para os casos em que faltar a  comprovação de compatibilidade de horários. 
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Registramos que, até então, os relatórios encaminhados pela AUDIN foram apenas informativos, cabendo-lhes 
serem conclusivos, exprimindo avaliação sobre  as apurações. 

 
Para tanto, caso necessário, readeque seu PAINT/2009, dando prioridade a esta análise, e encaminhe, ao final 

dos meses de setembro e  novembro/2009, rela tórios sobre  a atividade em questão, discriminando a situação de cada  
servidor e  as providências tomadas  nos casos em que couberem. 
 
Setor Responsável pela  implementação: Auditoria  Interna/UFG 
 

Providências a serem implementadas: Os relatórios encaminhados pela AUDIN demonstraram as conclusões da  
Comissão Permanente que é designada pelo Reitor através de porta ria para apuração das acumulações de cargos. 
Verificamos que os documentos comproba tórios rela tados pela comissão que embasaram as conclusões estão anexados  
nos respectivos processos, e não cabe a está auditoria julgar o parecer emitido pela comissão. Enviaremos re latório nas  
datas solicitados, das novas apurações. 

 
Prazo: encaminhamento de rela tórios em setembro e novembro/2009 dos servidores ainda não rela tados. 
 
 
3. ITEM Nº: 2.1.6.1  

 
Fragilidades no pagamento, controle e prestaçã o de contas nas  concessões de diárias. 

 
RECOMENDAÇÃO: 001 
 

Diante do exposto, recomendamos à UFG que exerça melhor controle nas concessões, pagamentos e 
prestações de contas de diárias, de forma a e liminar  as  falhas  verif icadas,  sem  prejuízo de observar o que  segue: 

 
a)  Cumprir o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.992/2006, no sentido  do pagamento antecipado das diá rias; 

 
 b)  Apurar  os motivos do não pagamento de horas-extras aos servidores  que se deslocaram da sede pa ra exercerem 

atividades inerentes  ao ca rgo  no  final  de   semana  e/ ou abster-se de conceder diá rias a servidores   como  forma   de   
remuneraçã o  de  atividades  em final de semana sem a  retribuição legal pertinente, sob pena da apuração de  
responsabilidade. 

 
 d)  Abster-se de conceder diárias a servidores fora da função para que  foram  contratados,  por  infringir  o art. 117, 

inciso XVII, da Lei nº  8.112/90. 
 
 e)  Proceder ao recolhimento ao erário dos valores pagos indevidamente  a os servidores cita dos, na forma do que 

estabelece o art. 46 da Lei nº  8.112/90. 
 
 f)  Observar  o  prazo  def inido  no  art.  7º do Decreto nº 5.992, de  19/12/2006, quando da restituição de diá rias não 

utilizadas; 
 

 g)  Anexar  nas  prestações  de  Contas de Diárias os comprovantes das  participação  de  servidores  em eventos, tais  
como folders, convites,  certif icados e outros. 

 
 h) Efetua r os pagamentos de adicionais de  deslocamento de acordo com a  legislação vigente, bem como observar os  

descontos devidos do auxílio- alimentação. 

 
 gg)  Adotar providências no sentido de que os deslocamentos com veículo  oficial  sejam  registrados  com os dados do 

retorno à sede, tais como  da tas, horários e quilometragens dos veículos utilizados. 
 
 hh)  Providenciar  para   que  os  servidores  que  viajam com passagens  aéreas,  entreguem  os respectivos comprovantes  

dos deslocamentos, por  meio dos bilhetes  ou tickets de  embarque. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad 
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Providências a serem implementadas em relação aos itens “a”, “g” e “hh” da recomendação 001: 
  

Para atendimento destes itens foi emitida a Circula r nº 015/PROAD/UFG,  em  11 de maio de 2009, da qual 
transcrevemos parte: 

 

“Em função das ressalvas apontadas pela CGU e pelas exigências impostas pelo Sistema de Concessão de 

Diárias  e Passagens (SCDP), em implantação na UFG, informamos  a todos que  orientamos o DCF a não receber, a partir de  

01/06, solicitações de diárias e passagens, sem a observância da antecedência mínima de 10 dias da realização da 

viagem, como exigido pe la legislação apontada acima e também pela Portaria MEC n
o
 403 de 23/04/09.  As solicitações  

encaminhadas com prazo inferior a dez dias, mas com data anterior à realização da viagem, poderão ser aceitas em 

caráter excepcional, desde que acompanhadas de jus tificativa fundamentada, encaminhada e aprovada pela autoridade  

competente da unidade/órgão. Além disto, informamos ainda que os pedidos de diárias e passagens deve rão ser 

acompanhados, obrigatoriamente, da justificativa das mesmas (folder do evento, convite, convocação, memorando da 

autoridade competente justificando a viagem, entre outros).  

 

Relembramos finalmente que após a viagem os beneficiários de diárias concedidas pela UFG devem, também 

de forma obrigatória, apresentar ao DCF os seguintes documentos: 

 

a. caso de diárias concedidas para viagens por meio de companhia de transporte aéreo ou te rrestre: bilhete  

de passagem; 

b. caso de diárias  concedidas para viagens por meio de carro próprio: comprovante de consumo em 

estabelecimento do destino ou Nota Fiscal de diária em hotel; 

c. caso de diárias concedidas para viagens por meio oficial: anexar comprovante de viagem em carro of icial 

disponíve l na página da PROAD (no ícone “formulários”), devidamente identificado e assinado; 

d. caso de diárias concedidas para colaboradores externos: fica a cargo da unidade solicitante o 

encaminhamento ao DCF da documentação comprobatória da viagem.” 

 

 Com a Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, os descontos e os pagamentos 

dos adicionais  são gerados  automaticamente, evitando assim registros indevidos. A  despeito dos avanços decorrentes da  
implantação do SCDP, registramos que este sistema ainda deve ser aprimorado, pois constantemente são registradas  
incons istências, como por exemplo, a não permissão de acesso para o registro de diá rias, pagamentos e comprovações, 
gerando atrasos nos la nçamentos. Informamos ainda que o sistema  SCDP a té a data de 17/08/2009, não havia atualizado 
a tabela com os novos valores das diá rias. Em função deste a traso, e visando evitar as constantes reclamações dos  

beneficiá rios das diárias, optamos por, provisoriamente e até que o SCDP atualize os valores, voltar a emitir de diárias no 
sistema próprio da UFG, com os  valores devidamente corrigidos. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad 
 

Providências a serem implementadas em relação ao item “b” da recomendação 001: 
  

Entendemos  que os pagamentos  de serviços extra ordinários não está vinculado aos controles de concessão, 
pagamento e prestação de contas  de diárias, porém,  conforme a “Lei 8.112/90-   Art. 74  - somente será permitido serviço 

extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por 

jornada” e o “ Decreto 948/93 – Art. 3º A duração do serviço e xtraordinário não excederá a duas horas por jornada de  

trabalho, obedecidos aos limites de quarenta e quatro horas mensais e noventa horas anuais, consecutivas ou não.”, não 
entendemos  o questionamento e não temos conhecimento dos procedimentos para quantificar as horas extras em 
viagens em finais de semana questionadas e nas futuras concessões. 
 

Solicitamos, portanto, orientações dos  procedimentos quanto aos PCDs indicados, por exemplo: 
PCDs 955, 1038, 1079, 1315 -  Motorista e função de motorista, com saída na sexta  e retorno no sábado, 
PCDs 997 e  1695 -  Pedreiro com saída no sábado e retorno no domingo. 
PCDs  1131, 1132, 1208 – Motorista viagem sábado 
Em referência ao PCD 885 - O proposto não é servidor desta Instituição, é um colaborador eventual. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad 
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Providências a serem implementadas em relação ao item “d” da recomendação 001: 
  

Baseado na Lei nº 8112/90, Art. 117 - ao servidor é proibido: “XVII - cometer a outro servidor atribuições 

estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias”, e Lei nº 9.327/96, “A rt. 1º - Os 

servidores públicos federais, dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, no interesse do serviço ...... quando houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Motorista 

Oficial, poderão dirigir veículos oficiais, ..........., desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e  

devidamente autorizados pelo dirigente  máximo do órgão ou entidade a que pertençam”, não consideramos  que os  
servidores estejam fora da função para que foram contratados. 

 
Providências a serem implementadas em relação aos itens “e” e “h” da  recomendação 001: 
  
Foram restituídas as diárias:  

PCD 0944/2008 – 2009NS006494 de 12/05/2009 

PCD 1307/2008 – 2009NS006497 de 12/05/2009 
PCD 1571/2008 – 2009NS006499 de 12/05/2009  
PCD 2050/2008 – 2009NS006500 de 12/05/2009 
PCD 1159/2008, 1495/2008 e 1386/2008 – Não são servidores desta instituição. O programa de concessão de 

diárias utilizado por esta instituição recebe a rquivos do Departamento de Pessoal/UFG gerados pelo SIAPE. Quando os  

propostos não são servidores da UFG não há proceder aos  descontos devidos. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad 
 
Providências a serem implementadas em relação ao item “f” da recomendação 001: 

 
Nos pedidos  de concessões  de diárias estão sendo observados os recolhimentos das diá rias não utilizadas e  

impedindo novas concessões até  a regula rização pelo proposto. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad 
 
Providências a serem implementadas em relação ao item “gg” da recomendação 001: 
  

Foi encaminhado o Memorando/PROAD nº 098/2009 à Divisão de Transporte, solicitando maior rigor no 

controle  das informações exigidas quando do retorno de viagens com veículos oficiais, uma vez que foi detectada falta de  
algumas informações tais como: datas, horários e quilometragem dos veículos utilizados.  

 
Prazo: a partir de  20 de agosto de 2009 
 

 
4. ITEM Nº: 2.1.7.2  
 

Falta de caracterização da situação emergencial na aquisição de gêneros alimentícios pa ra a creche da 
Universidade e contratação sem licitação de empresa da qual servidora da UFG é sócia, totalizando R$  27.639,48 no 

exercício. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG providenciar o devido processo licitatório nas aquisições de gêneros alimentícios para a 

creche da Universidade ou outras aquisições semelhantes que  possam  ser  previstas  com  a ntecedência. 
 
Setor Responsável pela  implementação: Departamento de Material e Patrimônio/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Foi realizado para o exercício de 2009 o Pregão 87/2008 – Processo:  

23070.006022/08-11, para aquisição de gêneros alimentícios (carnes, laticínios, grãos etc.) conforme notas de empenho 
2009NE901995 e 2009NE901996. Pa ra as aquisições de gêneros alimentícios perecíveis (verduras e frutas) foi realizada  
dispensa, com base inciso 2 do artigo 24 da lei 8.666 (Processo: 23070. 011329/2009-14). 
 

Prazo: implantado a pa rtir de abril de 2009 
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 RECOMENDAÇÃO: 002  
 

Recomendamos  ainda, evitar contra tar empresas das quais seus  servidores são acionistas, principalmente  
quando se trata r de dispensa de licitação. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Conforme Lei nº 11.784 de 2008,  
Art. 117, Inciso X, - “participar de gerência ou adminis tração de sociedade privada, personificada ou não personificada, 

exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotis ta ou comanditário”, não há impedimento de servidores  
serem acionistas, portanto entendemos que não há como se evitar contrataçã o de empresas com estas caracterís ticas. 

 

No entanto, visando atender a recomendação e aprimorar os nossos controles, enviaremos aos setores 
competentes circular solicitando inclusão nos próximos editais a vedação de contratação de empresas que tenha em seu 

quadro servidores da UFG, de acordo com a Le i nº 11.784/2008. 
 

Prazo: outubro/2009 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003  

 
Por fim, recomendamos à Unidade, fundamentar corretamente as dispensas de  licitação  embasadas  no  

inciso  IV  do art. 24 da Lei  8.666/1993,  demonstrando  a  situação  de emergência que justifique a  dispensa, conforme 
previsto no inciso I, do Parágrafo Único do art. 26  da  Lei 8.666/1993, submetendo ainda, o processo, à apreciação jurídica   
prévia. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Nas próximas aquis ições por dispensa embasadas no Inciso IV do Art. 24 da Lei nº 

8.666/1993, estaremos fundamentando corretamente a  s ituação  de emergência. 
 
Prazo: a partir de  setembro 2009 
 
 

5. ITEM Nº: 2.1.7.3  
 

Exigência, nos editais  de pregões pa ra contra tação de serviços de vigilância, de certidões que extrapolam as 
estabelecidas na Lei 8.666/1993, em especial as constantes dos a rtigos 28 a 31. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos  à UFG, levar a efeito a  providência  indicada de não  incluir  em  seus   editais  de  licitação 
exigência de apresentação de  certidões não previstas na  Lei  8.666/1993,  atendo-se   ao  que  estabelecem os  artigos  28 
a 31. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Após  o conhecimento do A CORDÃO 36 do TCU, foram adotadas as providências no 
sentido de adequar os editais  às recomendações. Nos  pregões  que ocorreram no presente  ano realizados pelo 

CEGEF/UFG para contratação de mão-de-obra, foram contempladas as exigências em referência. 
 
Prazo: Já implantado desde junho de 2009. 
 
 

6. ITEM Nº: 2.1.7.4  
 
Desclassificação de empresas na contratação de serviços de vigilância sem demonstração da  inexequibilidade 

da  proposta  apresentada. 
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RECOMENDAÇÃO: 001  
          

Recomendamos à UFG demonstra r, de  forma  fundamentada, a  inexequibilidade  de  uma  proposta  

apresentada  em  licitação quando  desclassificá- la;  bem  como  evitar,  por  rigor  formal,  inabilitar  propostas  devido a 
falhas possíveis de serem sanadas, sob pena de, ao  afrontar a le i, tenha o procedimento licitatório que ser anulado. 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Foram reavaliados os critérios de análise das documentações e julgamento de 

propostas apresentadas por ocasião dos pregões realizados pelo CEGEF/UFG no que se refere à contratação de serviço 
continuo (mão-de-obra), afastando o excesso de rigor nas fases de julgamento das propostas e habilitação, sem perder de 
vista os princípios norteadores da licitaçã o. 
 
Prazo: Já implantado desde junho de 2009. 

 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 

Recomendamos ainda, atendimento ao inciso II, § 2º do art. 40 da Lei 8.666/1993  quanto a anexar ao Edital o 
orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários, combinado com o disposto  no inc. II, § 2º do a rt. 7º. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Fazer consta r nos  processos a serem licitados as planilhas de custos e  formação de 
preços com o quantitativo unitário a ser contratado por ca tegoria de mão-de-obra. 

 
Prazo: Já implantado desde junho de 2009. 
 
 

7. ITEM Nº: 2.1.8.4  
 

Contratação de serviços de vigilância por dispensa de licitação  em caráter emergencial dura nte todo o ano de 
2008. 

 

Verificamos que a UG 153052-UFG dispôs, de acordo com os dados levantados até outubro, de 14 contratos 
para serviços de vigilância em 2008. Verificamos que 5 desses  contratos deram-se por dispensa de  licitação em  caráter 
emergencial,  art.  24,  inciso  IV  da  Lei  8.666/1993. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001  

 
Recomendamos à UFG adequar o planejamento das contratações para serviços de vigilância, evitando 

necessitar da contrataçã o em ca ráter emergencial enquanto aguarda a finalização de uma licitação. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 

 
Providências a  serem implementadas:  Otimização do planejamento do quantitativo de postos  de serviços a  serem 
acrescidos nos contratos de vigilância, em decorrência do aumento da área física da instituiçã o, prevendo nova licitaçã o, 
se for o caso, para se evitar contratos emergenciais. Tais medidas terão o envolvimento dos diretores das diversas  
unidades/órgãos da UFG. Ainda, está  em fase de contratação uma Consultoria especia lizada na  área de Segurança  

Patrimonial. 
 
Prazo: Em implantação. 
 
 

8. ITEM Nº: 2.3.4.3  
 

Indicação, nas planilhas orçamentárias e cadernos de especificações, das marcas,  modelos  e fabricantes dos 
bens a serem  adquiridos. 
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RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG que se abstenha de indicar preferência por marcas, por  contraria r a Lei nº 8.666/93, e 
na hipótese de se  tra tar  de   objeto   com   características  e  especif icações exclus ivas, a justifica tiva  para  a  indicação de 

marca, para fins de padronização,  deverá ser fundamentada em razões de ordem técnica, as quais precisam,  
necessariamente, constar no processo respectivo. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 

Providências a serem implementadas: Está  sendo considerada a  decisão do T CU, do julgamento de representação em 
desfavor da UFMG, que orienta  no sentido de: quando se refere  à necessidade de indicação de marca como referência de  
qualidade ou facilitação da descrição do objeto, acrescendo as expressões “ou equivalente; ou similar; ou de melhor 

qualidade”. No caso de material para reposição, a aquisição será precedida de fundamentação técnica da área específica  
que deverá justifica r a necessidade do material padronizado. Nesse sentido, foram repassadas orientações a os técnicos  

responsáveis pelos orçamentos  e especificações técnicas, a necessidade de atendimento das recomendações. 
 
Prazo: Já implantado 
 
 

9. ITEM Nº: 2.3.4.4  
 

Aditivo contratual sem detalhamento dos custos indiretos, impossibilitando a aferição de pagamentos em 
duplicidade. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001  
 
Recomendamos  à UFG que exija claramente dos  licitantes  que explicitem a  composição  do BDI que está sendo 

utilizado na  formação  dos preços, conforme o disposto no art. 7º, inciso II, § 2º, da Lei nº  8.666/93, bem como que 

analise os pleitos  criteriosamente para que não  haja pagamento em duplicidade de custos indiretos (BDI). 
 

Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Os editais de licitação estão sendo elaborados com a solicitação do detalhamento 

de todos os itens que compõem o BDI. Para a efetivação dos a ditivos, este critério também será observado. 
 
Prazo: Já implantado no 2º semestre de 2009 
 
 

10. ITEM Nº: 2.3.4.6  
 

Desclassificação de empresa  cuja proposta era mais vantajosa  para  a adminis tração, sem a justif icativa dos 
motivos re levantes. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG justifica r, fundamentadamente, os motivos relevantes que levarem  a desclassificar 
empresas cuja proposta seja  mais   vantajosa  para   a  adminis tração,  abstendo-se  de  inabilita r  empresas  sem  a   
verificação  de se a gravidade do vício é insanável,  especialmente em face  da dimensão do interesse público. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Estão sendo reavaliados os critérios de análise e julgamento de propostas no que 
tange às exigências do edital, que possam ser relevadas, sem contudo causa r prejuízo aos demais licita ntes, resguardando 

o interesse público e  sem perder de vista os princípios  norteadores da licitação. No caso de desclassificação serão 
apresentadas as fundamentações  necessárias. 
 
Prazo: Já implantado 
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 RECOMENDAÇÃO: 002  
  
Recomendamos, ainda, formaliza r  no  processo todos  os atos  e  fatos  rela tivos  a  licitação, adotando toda 

diligência no sentido de  questiona r os  motivos da não apreciação pelo órgão técnico de todas as   propostas das  

empresas, de forma que não haja induçã o no julgamento da  comissão de licitação. 
 

Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 
 
Providências a serem implementadas: Estão sendo regis trados todos os atos e fatos ocorridos nas licitações e adotadas  

as diligências necessárias para sanar as dúvidas relativas às propostas no sentido de aproveita r a proposta de menor 
preço, desde que respeitados os critérios objetivos constantes no EDITAL. Ainda, foi orientado ao depa rtamento técnico 
sobre a necessidade de analise de todas as propostas válidas. 
 
Prazo: Já implantado 

  
11. ITEM Nº: 2.3.4.7  
 

Previsão editalícia e contratual de subcontratações  de pa rcelas  da obra ou serviços sem o estabelecimento dos 
limites admitidos. 

 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG  adotar  providências  no  sentido de pré- def inir,  nos  futuros  editais  de  licitaçã o e 
contratos, os limites  admitidos  das  pa rtes  de  obras/serviços  que  poderão ser objeto de  subcontrataçã o,  de  forma  a   

não  ferir  o  princípios  que regem as  aquisições  no âmbito da administração pública, bem como o disposto no  art. 72 da  
Lei nº 8.666/93. 

 
Setor Responsável pela  implementação: Centro de Gestão do Espaço Físico/Proad 

 
Providências a serem Implementadas: Foi implantado nos edita is atuais um percentual re lativo à subcontrataçã o, 
conforme recomendação de percentual def inido pela área técnica. 
 
Prazo: Já implantado no 2º semestre de 2009. 

 
 
12. ITEM Nº:  3.1.2.1  

 
Produtos apresentados insuficientes para comprovar  se os  objetivos do programa "Brasil Quilombola" foram 

alcançados. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  

 
Recomendamos à UFG, atuar junto à FUNAPE, no acompanhamento da execução dos  recursos do Convênio, 

no tocante aos  produtos esperados  em cada fase de execução. 
 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 

Providências a serem implementadas: Encaminhamos à SEPPIR a prestação de contas do Convênio em 03/04/2009 e o 
relatório de a tividades do período de 12/12/2007 a 31/01/2009. Esclarecemos  que em todos  os convênios  assinados  pela  
UFG a análise do cumprimento do objeto é fe ita pelo órgão concedente.  
 
Prazo: Estamos aguardando manifestação do órgão concedente. 
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13. ITEM Nº: 3.1.3.2  
 

Falhas no controle  de acompanhamento de recursos de  convênio repassados  à  FUNAPE,  e  na  demonstração 
da vinculação das despesas  efetuadas com o objeto do convênio. 

 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG, atuar junto à FUNAPE, exercendo o acompanhamento da execução do Convênio 
2007CV000043, principalmente no tocante   à  confirmação da finalidade das  despesas e  sua vinculação a o  objeto do 

convênio. 
 

Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 

 

Providências a serem implementadas: Após o recebimento das recomendações constantes do rela tório da equipe de 
auditoria da CGU, passamos a exercer um controle mais rigoroso das despesas efetuadas dentro do convênio, não sendo 
observadas, a partir de então, segundo o nosso entendimento, nenhuma despesa fora do objeto do convênio.  
Informamos ainda que, de comum acordo entre as partes, o convênio em tela está sendo encerrado, restando apenas os 
pagamentos referentes às rescisões trabalhistas.  

 
Prazo: setembro/2009 
 
 
14. ITEM Nº: 3.1.3.3  

 
Falhas no acompanhamento das despesas com viagem a serviço, realizadas pela FUNAPE, sem a devida 

comprovação de estarem vinculadas  ao objeto do convênio. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001 
 

Recomendamos à UFG, atuar junto a FUNAPE, exercendo as gestões  necessárias  ao acompanhamento da 
execução do programa, verifica ndo se  as viagens à serviço estão vinculadas ao objeto do convênio. 

 

Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 
Providências a serem implementadas: Analisamos as diárias concedidas no exercício de 2009, e constatamos que as 
mesmas estão vinculadas ao objeto do convênio. 

Prazo: Até o encerramento do convênio 
 
 
15. ITEM Nº:  3.1.3.4  
         

Falhas no acompanhamento por parte da UFG, da execução de convênio, com  recursos repassados à FUNAPE, 
resultando na realização de despesas não previstas no Plano de Trabalho. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG, que gerencie o acompanhamento da execução do convênio,  verificando  se as 
aquisições realizadas estã o previstas no  plano de trabalho. 

 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 

 
Providências a serem implementadas: Após o recebimento das recomendações constantes do rela tório da equipe de 
auditoria da CGU, passamos a exercer um controle mais rigoroso sobre as despesas efetuadas no convênio, não tendo 
sido observadas situações de aquisições  não vinculadas ao Plano de Trabalho.  
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Prazo: Não haverá mais aquisições no âmbito deste convênio. 
 
 
16. ITEM Nº:  3.1.3.5  

 
Aquisição de passagens aéreas, por parte da FUNAPE, com recursos de convênio  repassados pela UFG, sem 

apresentar processo licita tório  ou  procedimento  análogo,  contratando  ainda,  empresa de parente  de  dirigente da  
Fundação. 
 

RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG, que exerça o acompanhamento da execução do convênio, junto a FUNAPE, com vistas 
a certifica r-se do cumprimento à obrigatoriedade de adota r  procedimentos  licitatórios  análogos aos  estabelecidos  na  
Lei  nº 8.666/93, quando se tratar de aquis ições de   bens  e contra tações de serviços. 

 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 
Providências a serem implementadas: Após o recebimento das recomendações constantes do rela tório da equipe de 

auditoria da CGU, houve a conclusão do processo licita tório pa ra contra tação de empresa de turismo para o fornecimento 
de passagens aéreas, por meio do Pregão Eletrônico 018/2009, realizado pela FUNAPE. Informamos ainda que após esta  
constatação não houve nenhuma aquisição de passagens no âmbito do convênio em tela.   
 
Prazo: Imediato 

 
 
17. ITEM Nº: 3.1.3.6  
 

Pagamento antecipado de despesa pela FUNAPE com recursos de  convênio repassados pela UFG. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos  à UFG, que gerencie o acompanhamento da execuçã o do convênio, junto a  FUNAPE, no 

sentido de abster-se de realiza r pagamento antecipado de despesas. 
 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 

Providências a serem implementadas: Após o recebimento das recomendações constantes do rela tório da equipe de 
auditoria da CGU, não foram efetuados novos pagamentos antecipados. 
 
Prazo: Imediato 
 

 
18. ITEM Nº:  3.1.3.7  
 

Bens adquiridos ou produz idos com recursos provenientes da contrapartida não localizados e/ou em desacordo 
com o previsto. 

 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG, demonstrar a disponibilização dos recursos da contrapa rtida na forma estabelecida no 
Plano de Trabalho. 

 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
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Providências a serem implementadas: O valor total do convênio incluía uma parcela de R$ 9.933.768,72, repassado pelo 
concedente/proponente (SEPPIR), e uma parcela de R$ 450.000,00 a título de contrapartida da convenente (UFG). O 
percentual da contrapa rtida é portanto de 4,53%. No âmbito do convênio a UFG recebeu duas parcelas: uma de R$ 
1.419.109,81, o que implica numa contrapa rtida de R$ 64.285,71, e uma segunda pa rcela, no valor de R$ 980.000,00, que 

implica em uma contrapa rtida de R$ 44.394,00. Portanto, somadas as duas parcelas de contrapartida da UFG, obtêm-se 
um valor de contrapartida no valor de  R$ 108.679,71. Os equipamentos adquiridos para o desenvolvimento das  
atividades previstas no convênio, tais como, filmadoras, máquinas fotog ráficas, computadores, mobiliário, GPS, data-
show, note-book, televisor, ar condicionado, entre outros, foram efetivamente utilizados nas atividades do convênio.  
Alguns destes equipamentos, por razões de segurança, ficam guardados em ambientes  mais reservados, como, por 

exemplo, na secretaria da unidade acadêmica. Nos períodos em que estes equipamentos estavam ociosos, alguns deles  
foram compartilhados  com outros setores  da unidade acadêmica que abriga a coordenação do projeto, tendo sido 
efetivamente utilizados, sem prejuízo das atividades previstas no convênio. É nosso entendimento que este  
procedimento, otimiza a utilização dos recursos públicos, evitando que os equipamentos fiquem desnecessariamente 
guardados e subutilizados, correndo o risco inclusive de tornarem-se obsoletos.   A soma dos valores dos equipamentos  

adquiridos pela UFG, como contrapa rtida no convênio, totalizou R$ 149.032,32. Além deste valor a UFG autorizou a  
transferência, em 09/03/09, do Centro de Custo do Fundo Institucional (14.002) da UFG existente na FUNAPE, o valor de 
R$ 71.633,10 como contrapa rtida para o pagamento de folha de pagamentos e  outros encargos trabalhistas e, em 
13/08/2009, autorizou a transferência no valor de R$ 50.325,00.  

 

 

Especificação Tombamento  Valor R$  

GPS ETREX VISTA 304273      734,99  

Cadeira f ixa sem braço 305801 a 305804, 305805, 305810 e 305814 1.846,67  

Televisor 29” –  Philips 305896 674,00  

Câmara Fotográfica  – Sony 316087 576,93  

Câmara Fotográfica  – Sony 316088 76,93  

Tela P/ projetor de   Slides 322855 85,00  

Filmadora Digital 324465 90,00  

Filmadora Digital 325607 1.000,00  

Microcomputador 250 GB SATA 364471 1.200,00  

Monitor de Vídeo 17" 325860 50,00  

Gravador Digital Portátil 326723 79,97  

Câmara Fotográfica  –7.2 MP 330968 50,00  

Notebook Infoway 2 G –  Itautec 333294 3.872,00  

Projetor Multimídia BENQ MP622 333356 4.000,00  

Microcomputador Infoway  333452 1.500,00  

Microcomputador Infoway  333453 1.500,00  

Microcomputador Infoway  333454 1.500,00  

Microcomputador Infoway  333455 1.500,00  

Microcomputador Infoway  333456 1.500,00  

Monitor de Vídeo 15" 333459 a 333462 1.000,00  

Teclado p/ microcomputador 333466 a 333470 50,00  

Switch 24 portas 333509 89,00  

Estabilizadores 333511 a 333512 52,48  

CPU Microcomputador 333514 1.906,17  

Ar Condicionado 333522 2.100,00  

Ar Condicion. 1.200 BT U´S, GREE 340760 39,99  

Total Equipamentos/2008 27.074,13 

Depósito/2009  121.958,19  

Total da Contrapartida 149.032,32  

 
Prazo: Imediato 
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19. ITEM Nº: 3.1.3.8  
 

Contratação de estagiários, pela FUNAPE, com recursos do convênio, para exercer atividades genéricas e sem 
demonstra r sua total  vinculação aos objetivos do projeto. 

 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG, junto a FUNAPE, verificar se as contratações de estagiários  estão  sendo voltadas para 
as atividades do objeto do  convênio,  coibindo  eventuais  distorções e respeitando o princípio da  segregação de funções. 

 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 
Providências a serem implementadas: Após o recebimento das recomendações constantes do rela tório da equipe de 

auditoria da  CGU, recomendamos à FUNAPE a desvinculação da estagiária Iara Nunes da Cunha. Segundo nossa análise os  
demais estagiários  desenvolvem atividades vinculadas ao convênio, incluindo-se aí aquelas de natureza adminis trativa.  
 
Prazo: Imediato 
 

 
20. ITEM Nº: 3.1.3.9  
 

Apresentação intempestiva das prestações de contas re lativas às despesas  com  adiantamentos e falta de 
demonstra ção de sua  vinculação  ao objeto do convênio. 

 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos à UFG, atuar junto a FUNAPE, verificando os procedimentos relativos às despesas com 

adiantamentos, mediante mecanismos transparentes de  prestação de contas. 
 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 

Providências a serem implementadas: Após o recebimento das recomendações constantes do rela tório da equipe de 
auditoria da CGU, decidimos pela e laboração conjunta UFG/FUNAPE de um documento normatizando as concessões de 
adiantamentos    
 
Prazo: dezembro/2009 

 
 
21. ITEM Nº:  3.1.3.10 
 

Ausência de Relatórios, pareceres ou outros documentos relativos ao acompanhamento da execução do 

convênio por parte  da UFG. 
 
 
RECOMENDAÇÃO: 001  
 

Recomendamos  à UFG, atuar junto a FUNAPE, no gerenciamento e no acompanhamento da execução do 
Convênio 2007CV000043 nos termos da Cláusula Oitava, item "c", do Contrato nº 063/2003, celebrado entre a  UFG e a 
FUNAPE, a qual estabelece que compete à contratante acompanhar  e  avaliar  os  serviços  prestados  pela  contratada,  
referentes  ao  desenvolvimento e execução  das  atividades previstas nos Planos de  Trabalho, bem como da Supervisão 
dos Serviços. 
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RECOMENDAÇÃO: 002  
 
Recomendamos  ainda, à UFG, a adoção de medidas indutoras de controle e transpa rência na execução de seus 

projetos, que lhe  permita  desempenhar, plenamente,  os   papéis  e  a tividades  realizados  por  intermédio das  

Fundações de Apoio. 
 
Setor Responsável pela implementação: Departamento de Contabilidade e Finanças/Proad – Instituto de Estudos Sociais  
e Ambientais. 
 

Providências a serem implementadas: Informamos que à luz das recomendações constantes do relatório da auditoria da 
CGU e do Acórdão TCU 2731/2008, estamos trabalhando no sentido de aprimorar os mecanismos e instrumentos de 
controle e acompanhamento das atividades desenvolvidas em parceria com a FUNAPE. Estamos ainda aguardando as 
orientações do Minis tério da Educação em relação às determinações do referido acórdão.  
 

Prazo: dezembro/2009 
 
 

11 B. Determinações e Recomendações do TCU 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo ASSUNTO 

1   028.143/2008-2 0123/2009-2 3.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

2 028.145/2008-7 0225/2009-2 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 
3 028.148/2008-9 0226/2009-2 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

4 011.884/2004-5 0436/2009-2 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

5 033.204/2008-0 1105/2009-2 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

6 033.203/2008-3 1106/2009-2 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 
7 028.147/2008-1 1523/2009-2 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

8 033.359/2008-4 1527/2009-2 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

9 001.587/2009-8 1776/2009-1 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 
10 000.776/2009-0 1802/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

11 005.563/2009-4 2188/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

12 007.338/2009-0 2465/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 
13 008.329/2009-5 2646/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

14 008.333/2009-8 2647/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

15 008.167/2009-5 2817/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

16 008.338/2009-4 2818/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 
17 003.303/2005-3 3434/2009-2 1.1 CI Pensão cons iderada legal 

18 017.172/2003-5 3574/2009-2 1.1 CI Aposentadoria prejudicada por perda de objeto  

19 012.476/2004-6 3578/2009-2 4.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

20 003.305/2005-8 3613/2009-2 1.1 CI 
Aposentadoria prejudicada por perda de objeto 

Aposentadorias consideradas legais  
21 010.168/2009-0 3634/2009-0 1.1 CI Aposentadoria prejudicada por perda de objeto 

22 008.334/2009-5 3640/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

23 011.387/2009-0 3644/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 
24 009.949/2009-5 3642/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

25 006.860/2009-3 3639/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

26 009.950/2009-6 3643/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

27 086.276/2009-0 3984/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 
28 019.323/2003-0 3999/2009-2 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

29 008.327/2009-0 4265/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

30 008.336/2009-0 4292/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 
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31 003.302/2005-6 4335/2009-2 1.1 CI Pensão cons iderada legal 
32 003.304/2005-0 4677/2009-2 1.1 CI Pensão cons iderada legal 

33 008.327/2009-0 4965/2009-1 1-1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

34 003.307/2005-2 5325/2009-2 1.1 CI Pensão cons iderada legal 

35 008.169/2009-0 5431/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

36 014.986/2009-0 5713/2009-1 1.1 CI 
Aposentadoria prejudicada por perda de objeto 
Aposentadorias consideradas legais 

37 007.056/2009-1 5880/2009-1 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

38 008.328/2009-8 5896/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

39 022.262/2009-4 6519/2009-1 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 
40 007.563/2009-3 6528/2009-1 1.1 CI Pensão cons iderada legal 

41 021.681/2009-7 6529/2009-1 1.1 CI Pensão cons iderada legal 

42 005.135/2009-8 7027/2009-1 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 
43 021.666/2009-0 7053/2009-1 1.1 CI Aposentadorias prejudicadas por perda de objeto 

44 022.263/2009-1 7059/2009-1 1.1 CI Aposentadorias consideradas legais 

45 012.054/2009-8 7103/2009-1 1.1 CI Atos de Admissão de pessoal cons iderados legais 

46 021.667/2009-8 7145/2009-1 1.1 CI Pensão cons iderada legal 
47 022.549/2009-9 7341/2009-1 9.1 CI Aposentadorias prejudicadas por perda de objeto 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
 

Não há recomendações ou determinações à Instituição. 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

48 017.177/2008-2 510-11/2009-P 9.1 E 9.2 CI 06/04/2009 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 
Encaminha cópia do Acórdão 510/2009 que alterou o item 9.4.1 do Acórdão 2731/2008 TCU – Plenário. Fiscalização de 

Orientação Centralizada (FOC)  
9.1. conceder o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para início do cumprimento do disposto no subitem 9.4.1 do 
Acórdão 2731/2008-Plenário, contados a partir desta deliberação; 
9.2. dar ciência do presente acórdão, acompanha ndo do relatório e voto que o fundamentam, aos Ministros de Estado 

da Ciência e Tecnologia; da Educação; do Planejamento, Orçamento e Gestão; e à Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais  de Ensino Superior (Andifes) 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
A UFG, dentro das recomendações, foi providenciado contratos específ icos a cada repasse às Fundações de Apoio 

desta Instituição. 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

49 018.650/2007-2 1229/2009-2 1.4.1 DE 07/04/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Prestação de Contas exercício de 2006 –  Regular com Ressalvas 
1.4. Determinações: 
1.4.1. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 
1.4.1.1. adote, em suas licitações, procedimentos que demonstrem as razões de escolha do fornecedor e assegurem a observância 
dos preceitos e princípios da Lei 8.666/93, como os da isonomia, da competitividade, da escolha da melhor proposta, bem como 
assegurem e demonstrem a efet iva ex ecução do objeto contratado, evitando o observado nos Convênios/Portarias nº 1 e 439/2006; 
1.4.1.2. agilize o cadastro e envio dos atos de admissão até agora pendentes, no SISACNet; 
1.4.1.3. promova, tempestivamente, as cobranças dos ressarcimentos relativos às cessões de servidores, sem ônus para a 
instituição, fazendo retornar o servidor à universidade no caso de insucesso na cobrança; 
reveja os procedimentos de controle das concessões de aposentadorias e pensões, de modo a obedecer o prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da publicação do ato, para o seu envio ao controle interno, conforme previsto no art. 8º da IN/TCU 44/2002; 
1.4.1.4. envie à CGU, à medida em que forem sendo concluídas, as apurações sobre a acumulação d e cargos públicos por 
professores submetidos ao regime de dedicação exclusiva, detalhando a situação de cada servidor e as providências tomadas para 
cada caso; 
1.4.1.5. na contratação dos serviços de telefonia, realize o devido procedimento licitatório; 
1.4.1.6. faça constar, no próximo relatório de gestão, as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento das metas, bem como as 
medidas implementadas para saneá-las, de acordo com o estabelecido na DN/TCU nº 81/2006; 
1.4.1.7. planeje melhor suas licitações, de modo a evitar  a contratação em caráter emergencial, fundamentada incorretamente, bem 
como a ocorrência de pagamento realizado sem a d evida cobertura contratual, como o ocorrido no processo 23.070.007375/2004-
12; 
1.4.1.8. faça constar dos processos de pagamento as vias originais dos documentos fiscais comprobatórios da despesa, de modo a 
evitar o ocorrido no processo 23070.070197/2000-71, referente ao contrato nº 08/2001, além da não obediência ao disposto nos 
arts. 36 e 42 do Decreto 93872/1986; 
1.4.1.9. na aquisição e recebimento de equipamentos sofisticados e de alta tecnologia, proceda conforme estabelece o art . 73 da Lei 
8.663/92, inciso II; 
1.4.1.10. aprimore os mecanismos de controle, de modo a exigi r a freqüência de todos os alunos bolsistas, fazendo constar todas as 
informações pertinentes ao cumprimento do programa pelos mesmos, de forma a não incorrer nas impropriedades apontadas pelo 
controle interno na anál ise do convênio 124/00, tais como exigência da freqüência, inclusão e exclusão de alunos na listagem, 
trancamento de matrículas, titulação antecipada, afastamento temporário, estágio no exterior etc; 
1.4.1.11. envide esforços no sentido de aprimorar a atuação da auditoria interna, cujo relatório d eve evidenciar  melhor e de forma 
mais precisa a abrangência de suas análises, as conclusões emitidas, as recomendações propostas, até o acompanhamento final de 
suas implementações, conforme orientação constante do Capítulo X, Seções I e I I da IN SFC 01/2001, devendo prover a auditoria de 
melhores condições de trabalho, inclusive suprindo a carência de servidores na área. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

50 020.528/2008-1     

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Ofício 338, 340, 836, 837, 838, 932/2009 SECEX-GO – Ofício 162/2010-SECEX-GO 
 Apresenta r justificativas quanto às ocorrências no Processo de Prestação de Contas.  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Centro de Gestão do Espaço Físico/ UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Encaminhamento de Ofício nº 143 UFG/MEC. 
Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, expressa no of ício n.º 340/2009-TCU/SECEX – GO, apresentamos a  

seguir informações adicionais  acerca  dos contratos  01 e  02/2006, referente  a obras de expansão nos Câmpus Catalão e  
Jataí. 

a) Solicitamos  à Coordenação de Administração da Pró-Reitoria de  Administraçã o e Finanças (PROAD) e 

técnicos do Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) da UFG, uma reanálise minuciosa de todos os procedimentos  
administrativos envolvidos na condução das licitações, nas medições  e pagamentos dos referidos contratos, pa ra 
identif icação de possíveis irregula ridades. Constatou-se que os  procedimentos  administrativos transcorreram dentro 
da norma lidade, atendendo a le i de  licitações  8.666/93, sem a detecção de ocorrência de  negligência ou má fé por 
parte dos técnicos desta Instituição. A ação dos profissionais envolvidos nesse processo demonstrou o total 

comprometimento dos mesmos para com os recursos públicos. São técnicos que desempenham suas funções, com 
competência e desprendimento, e tem fe ito g randes esforços pa ra que dezenas de contratos sob a responsabilidade 
deles tenham pleno êxito neste momento de crescimento sem igual pe lo qual passa a UFG, na ampliação de sua 
estrutura fís ica e na oferta de cursos de graduaçã o e pós-graduação.  
 

 Ressaltamos que a UFG rompeu, a bem do serviço público, os contratos que havia assinado com a empresa  
responsável pelas obras, GRAU Empreendimentos Ltda., após a clara constatação de que a mesma não teria condições  
de dar continuidade às obras sem com isto, aí sim, causa r, além de danos  financeiros, danos  acadêmicos, pe la não 
conclusão das obras em tempo hábil. Isto ocorreu após inúmeras reuniões, cobranças e advertências feitas à empresa, 
devidamente documenta dos nos  processos, que não resulta ram em nenhum efeito prático.  

 
Nos relatórios já apresentados às auditorias da CGU, esclarecemos que as duas licitações (a de Catalão e a de 

Jataí) foram realizadas por empreitada  global, sendo declarada vencedora a proposta ma is vantajosa pa ra a UFG e pa ra 
o Serviço Público Federal. Os preços globais da empresa GRAU Empreendimentos Ltda. - vencedora dos dois certames, 

bem como os das segundas colocadas eram relativamente próximos e exeqüíveis, pois estavam dentro da margem 
percentual aceita pela Lei n.º 8.666/93. O fato de alguns itens estarem acima ou abaixo dos preços médios da planilha 
de preços do CEGEF ou de outros concorrentes, não significa, a priori, comprometimento da execução do objeto do 
contrato. As propostas vencedoras dos dois certames eram vantajosas pa ra a UFG e por isto os contratos foram 
assinados. Do ponto de vista técnico, de engenharia, a empresa demonstrou competência em seu trabalho e, não fosse 

a sua caracterizada incapacidade gerencial, a execução das obras teria andamento normal. Em função deste problema 
a empresa perdeu o crédito junto a fornecedores, passou a descumprir o cronograma pré-estabelecido e passou a não 
honra r compromissos trabalhis tas.  

 
A UFG viu-se assim compelida a  rescindir os  contra tos assinados com a referida empresa  e a coteja r os  valores  

pagos com o percentual da obra efetivamente executado pela empresa, como é praxe em contratações por empreitada 
global. Os valores reivindicados pela UFG pa ra ressarcimento, no total de R$ 271.911,07, surgiram em função da 
rescisão do contrato antes do término da empreitada: a fisca lização do CEGEF analisou com rigor o estágio de execução 
da obra no momento da rescisão do contra to, baseando-se nos mesmos parâmetros que havia utilizado na análise das 
propostas no decorrer do processo licitatório, ou seja, avaliou a obra como um todo e não como um conjunto de 

serviços isolados. Assim, a medição f inal para acerto da rescisão se deu considerando a obra com base nos  percentuais  
dos itens executados pela empresa Grau em comparação com os percentuais que cada um destes itens representa no 
custo global de uma obra. Esta relação é  a que def ine o equilíbrio do contrato:  o percentual do custo executado com o 
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custo a ser pago e não somente o percentual físico de obra. Esse acerto culminou em um saldo em favor da UFG, que 
está sendo cobra do judicialmente.  

 
Esclarecemos que após anos de a tuação do CEGEF, e de centenas de licitações realizadas e de obras  

concluídas, esta é  a primeira ocorrência desta  natureza na  UFG, que resultou na  rescisão do contrato e na  necessidade 
de cobrança judicial do acerto entre  as partes. A origem do problema está no descumprimento dos contratos por meio 
da empresa GRAU, cuja incapacidade em executar as  obras pelos valores  orçados/contratados, que levou à  rescisão do 
contrato, ficou ca racterizada apenas no decorrer da obra. A empresa entrou nas licitações com orçamentos com 
descontos, em relação aos valores  estimados  pela UFG, de 16,98% para a obra de Catalão e 21,51% pa ra a obra de 

Jataí. Mesmo com estes descontos os preços eram exeqüíveis e, na prática, o que se constatou é que a empresa não 
teve a competência necessá ria para a  conclusão das obras.  

 
Não resta dúvida  de que, caso a empresa tivesse concluído as obras conforme os contra tos assinados e dentro 

dos prazos acordados, teria sido melhor pa ra a UFG. No entanto, os problemas causados pela rescisão dos contratos, 

alheios à nossa vontade, e a necessidade de rea lização de novas licitações, foram devidamente equacionados, como 
bem demonstram as documentações constantes nos dois processos. Quanto ao suposto prejuízo aos cofres públicos, 
acreditamos que a análise do quadro abaixo é elucidativa. Ao compararmos os orçamentos feitos pela UFG e pela 
empresa GRAU, com os percentuais de obras executados, constatamos que, baseando-nos orçamentos originais  
elaborados  pela UFG, não ficou ca racterizado um prejuízo financeiro à UFG: 

 

Obra Campus Catalão Valor total da obra (R$) % Obra Executado Valor Executado (R$) 

Orçamento UFG 3.426.916,41 58,02% 1.988.183,21 

Orçamento GRAU 2.844.933,70 58,02% 1.650.536,15 

 

Obra Campus de Jataí Valor total da obra (R$) % Obra Executado Valor Executado (R$) 

Orçamento UFG 3.487.336,04 41,66% 1.452.933,79 

Orçamento GRAU 2.737.129,97 41,66% 1.140.374,37 

 
O quadro resumo acima demonstra tanto na 2.ª Coluna (valor total qua ndo da contrataçã o da obra) quanto na  

4.ª Coluna (valores executados) que tínhamos, no momento de rescisão de contrato, o monitoramento dos valores 

pagos dos mesmos, com uma margem de recursos financeiros pos itiva, suficiente para terminar as duas obras 
contratadas sem a necessidade de complementação de recursos financeiros do convênio SESu/MEC e a UFG, o que de 
fato ocorreu. As obras foram finalizadas, com a realização de uma nova licitação e a contratação de uma outra 
empresa, sem a necessidade de valores extras ao convênio – ver fotos em folhas anexas. 

 

O terceiro dado, e de fundamenta l informação pa ra esclarecimento dos fatos, é a consideração sobre os  
custos finais das obras dos contratos em questão. Mesmo considerando os transtornos causados pela rescisão dos  
contratos, a contra tação de uma nova empresa para conclusão das obras, os aditivos surgidos para atendimento de 
novas necessidades dos edif ícios (caso específ ico pa ra o Câmpus Jataí), os preços finais por metro quadrado ficaram 

abaixo dos valores médios contratados pela UFG nos últimos 03 anos, como segue aba ixo: 
 
1 – Obras Câmpus Cata lão:  

 Objeto: Construção de Edif ício para o Centro de Aulas com 3.230,06 m2.; Construção de Edifício de 
Laboratórios  com 1281,16 m2.; Construção de Piscina Semi-Olímpica com 441,51 m2. 

 Área total de construção: 4.878,53 m2. 
 Valor final: R$ 4.008.969,39. 
 Custo da obra por metro quadrado com aditivos: R$ 821,76. 
 Custo da obra por metro quadrado sem aditivos: não houve aditivos. 

 

2 – Obras Câmpus Jataí:  
 Objeto: Construção de Edif ício para o Centro de Aulas com 2026,00 m2.; Edifício para Laboratórios de 

Exatas com 694,84 m2.; Edifício de Laboratórios de Saúde com 694,84 m2. 
 Área total de construção: 3.416,64 m2. 
 Valor final: R$ 3.786.120,88. 

 Custo da obra por metro quadrado com aditivos: R$ 1.108,14. 
 Custo da obra por metro quadrado sem aditivos: R$ 993,02. 
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 Para se comparar os custos dessas obras com outras executadas no mesmo período e com as mesmas 
características na UFG, apontamos os seguintes valores por metro quadrado de construçã o: 
 

1. Centro de Aulas Câmpus  Samambaia: R$ 962,12/m2. 
2. Edifício para os cursos de Administração, Contábeis e Economia: R$ 1.076,00/m2. 
3. Centro de Recursos Computaciona is – CERCOMP: R$ 1.243,78/m2. 

  
Estes dados mostram que não houve prejuízo aos cofres públicos no caso destas duas licitações e que, a 

despeito dos transtornos e atrasos causados  pela rescisão dos dois contratos, as obras foram finalizadas a um custo por 
m2 inferior aos praticados na UFG. As obras, objeto dos dois contra tos assinados  inicialmente com a Empresa Grau, 
foram todas concluídas e estão cumprindo o seu fundamental papel de oferecer melhores condições de ensino e  
pesquisa às comunidades  acadêmicas de Catalão e  Jataí (Veja  fotos  anexas).  

b) A data de ocorrência, onde se averiguou que o valor de R$ 271.911,07 era devido pela empresa GRAU, 

coincide com a data que ensejou a rescisão unilatera l dos contratos pela UFG, efetivada por meio da Portaria 
PROAD/UFG N.º 1179/2007, em 18/06/2007. 

c) A ação de execução de título extrajudicia l movida pela UFG em desfavor da empresa contratada, processo 
número 2007.35.00.022830-1, autuado em 22/10/07, encontra-se em tramitação na Décima Vara Federal. 

d) Cópias dos contra tos: em anexo. 

 Concluindo, esperamos  ter demonstrado com os dados e  informações  aqui apresentados, a não ocorrência  de  
falhas por parte dos técnicos  da UFG na condução das licitações e  na condução dos  respectivos contratos, pa ra 
construção de obras nos Câmpus Catalão e Jataí, na modalidade de empreitada por preço global. À luz dos problemas 
ocorridos nestes  contratos, inéditos  na UFG, a Comissão de Licitações da  UFG foi devidamente instruída a aprimora r os  
procedimentos licitatórios, sobretudo no que tange à aná lise acurada das planilhas fina nceiras, procurando-se detectar 

eventuais desequilíbrios  financeiros, de  forma a  evitar ocorrências da mesma natureza no futuro. 
PORTAL TCU 
08/04/2010 Ação 
ENCERRAMENTO DE PROCESSO 
Unidade detentora: SEC EX-GO - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - GO 
Motivo: Cumprimento de objetivo processual 
Obs: INCISOS III DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TCU 191/2006 
.. 23/02/2010 Peça 
COMUNICAÇÃO DE DECISÃO 
Unidade detentora: SEC EX-GO - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - GO 
Documento: 445630558 (Ofício SECEX-GO n. 162/2010) 
Data saída: 23/02/2010 
Destinatário: EDWARD MADUREIRA BRASIL 
.. 22/02/2010 Ação 
EXECUÇÃO DE MEDIDA SANEADORA 
Unidade detentora: MIN-AC - GAB. DO MIN. AROLDO CEDRAZ 
Data término: 23/03/2010 
09/06/2009 Peça 
Atendimento De  Diligência 
Unidade Detentora: Sec ex-Go - Secretaria De Controle Externo - Go 
Incorporada Em: 09/06/2009 - 15:08:34 
Documento: 441287404 
Assunto: Em Atendimento Ao Ofício 433 E 434/2009 Secex - Go, Referente Ao Tc - 020.528/2008-1. 
Contas / Contas Ordinárias / Prestação De Contas / Prestação De Contas Ordinária 
Remetente: Ufg/M ec - Universidade Federal De Goiás – Mec 
Data Entrada: 09/06/2009 
Identificação Origem: Of.-0627/2009 
Unidade Destinatária: Sec ex-Go - Secretaria D e Controle Externo - Go 
Data Criação: 08/06/2009  
11/05/2009 Peça 
Atendimento De Diligência 
Unidade Detentora: Sec ex-Go - Secretaria De Controle Externo – Go 
Incorporada Em: 11/05/2009 - 16:07:42 
Documento: 428234810 
Assunto: Em Atendimento Ao Ofício 340/2009 Secex - Go, Referente Ao Tc – 020.528/2008-1 Contas / Contas Ordinárias / Prestação 
De Contas / Prestação De Contas Ordinária 
Remetente: Ufg/M ec - Universidade Federal De Goiás – Mec 
Data Entrada: 11/05/2009 
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Identificação Origem: Of.-0480/2009 
Unidade Destinatária: Sec ex-Go - Secretaria D e Controle Externo – Go 
Data Criação: 05/05/2009 
04/05/2009 Peça 
Apresentação De Alegações De Defesa 
Unidade Detentora: Sec ex-Go - Secretaria De Controle Externo - Go 
Incorporada Em: 04/05/2009 - 15:32:21 
Documento: 440699468 
Assunto: Em Atendimento Ao Ofício Nº 337/2009 Secex - Go, Referente Ao Tc - 020.528/2008-1. 
Contas / Contas Ordinárias / Prestação De Contas / Prestação De Contas Ordinária 
Remetente: Marcio Ivo Do Nascimento 
Data Entrada: 04/05/2009 
Identificação Origem: Relatório 
Unidade Destinatária: Sec ex-Go - Secretaria D e Controle Externo – Go 
Data Criação: 30/04/2009 
Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

51 012.950/2003-9 1700-10/2009-2 9.4 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Acórdão T CU / 2ª  Câmara nº 1700/2009 –  Atos  de aposentadoria considerados ilegais. 
Comprovação de ciência do teor de acórdão e  comprovação dos  pedidos de reexame e  embargos de decla ração. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Ofício 532/2009/ GAB/UFG -  Recurso de Embargos de Declaração 
Ofício nº 962/GAB/ UFG 

Em atenção ao Ofício n.º 306/2009-TCU/SERUR, de 24.7.09, relativo ao Processo n.º 012950/2003-9, cumpre-
nos informar- lhe o seguinte: 

a) foi dada a ciência aos interessados sobre o Acórdão n.º 1.700/2009 – 2ª. Câmara, como determinado no 

subitem 9.3 do mesmo julgado, conforme cópia anexa (1/4); 
b) os interessados  não anuíram com a iniciativa de interposiçã o nem do Pedido de Reexame, nem dos 

Embargos Declaratórios interpostos pela Univers idade, que os fez por iniciativa própria, já que apenas a esta havia 
figurado  no pólo passivo do processo, considerando-se, portanto, com legitimidade recursal suficiente,  
independentemente de anuência dos interessados. Segundo a inte ligência do art. 146 do Regimento Interno do TCU 

(Res. n.º 155/2002), a intervenção do interessado no processo dá-se ao seu livre arbítrio. 
Com efeito, o primeiro recurso – Pedido de Reexame (art. 286, RITCU) – teve por escopo sustentar a  

legalidade dos atos da Administraçã o na concessão das aposentadorias, e o segundo – Emba rgos de Declaração (art. 
287, RITCU) – teve por finalidade tão-somente a busca de escla recimentos de dúvidas que dificultam o cumprimento 
do acórdão, em face dos riscos de eventuais insurgências administrativas dos interessados, que não exerceram o 

contraditório nos  referidos  processos (art. 282, RITCU), dos quais provieram os acórdãos referenciados; 
c) consideramos – ainda a propósito do item anterior – que a reposição das importâncias ao erá rio, a que 

foram condenados os  interessados, será  da responsabilidade de cada um dos  nominados  no acórdão. Se assim não 
fosse – com a devida vênia – não teria sentido a determinação para cientificá-los, consoante o subitem 9.3 do 

respeitável Acórdão n.º 1.700/2009-TCU-2ª. Câmara. Bem por isso, demos conhecimento aos referidos aposentados da 
inicia tiva de interposição dos emba rgos declaratórios, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa que 
lhes são assegurados constituciona lmente. 
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Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

52 028.149/2008-6 
1882-11/2009-2 

* 3575/2009-2 
9.4 DE 17/04/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 1882 TCU / 2ª Câmara – Ato ilegal de  aposentadoria 
9.4. determinar à Universidade Federal de Goiás que adote providências para: 

9.4.1. fazer cessar todo e qualquer pagamento decorrente da pa rcela impugnada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados  da ciência da  decisão deste T ribunal, sob pena de responsabilida de solidária da autoridade administrativa 
omissa, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 
9.4.2. dar ciência, no prazo de 15 (quinze)  dias, do inte iro teor desta  deliberação à interessada do a to especificado no 
subitem 9.2, informando-lhe que o efeito suspens ivo proveniente  da eventual interpos ição de recurso, em caso de não 

provimento, não a exime da devolução dos valores  percebidos indevidamente após  a respectiva notificaçã o 

 *prorrogar por 15 (quinze) dias, contados a partir da presente da ta, o prazo fixado no Acórdão 1882/2009  T CU 2ª  

Câmara para atendimento das determinações expressas no subitem 9.4 pela Universidade Federal de Goiás, de acordo 
com os pa receres  emitidos nos autos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal/UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Porta ria 2327 de 03/06/2009 -  DOU 10/06/2009 – revogação de incorporações indevidas da servidora  matrícula SIAPE 
0270725. Foi constatado no pagamento de junho de 2009 – SIAPE, a exclusão da incorporação. 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

53 015.126/2006-8 2175-09/2009-2 1.6 DE 08/05/2009 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 
 Acórdão TCU / 2ª Câmara nº 2175/2009 – Prestação de Contas – Exercício de 2005 – Julgar as Contas Regulares com 

Ressalvas. 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Gabinete da Reitoria  
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Departamento de Pessoal 
Departamento de Contabilidade e Finanças 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

54 012.407/2003-0 5686-44/2008-2 9.4 DE 27/05/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 5686/2008 – TCU- 2ª  Câmara – Ato ilegal de aposentadoria 
9.4.2. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos  decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de 
responsabilidade solidária da  autoridade adminis trativa omissa, até eventual emissão de novo ato, escoimado da 
irregula ridade verificada, a ser submetido à apreciação deste  Tribunal; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal - UFG  
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Porta ria 158/2009 de 14/01/2009 -   DOU 14/01/2009 –  revogação da aposentadoria e conceder aposenta doria 
voluntária ao servidor matricula SIAPE 0298682. 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

55    DI 27/02/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Diligência 1713/2009 SEFIP- Inconsistências em aposentadoria e pensões – Solicita cópias de documentos  necessários  
para suprir as omissões e  esclarecer as incons istências dos registros de a tos no sistema SISAC  

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal/UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Medidas: Ofício nº 150/2009/UFG/DP –  solicita ndo prorrogação de prazos  e acatado pelo T CU a través do Ofício 

655/2009 – SEFIP (Prazo até 22/07/2009). Encaminhada a documentação solicitada através do Ofício nº 230/DP/UFG 
de 03/07/2009 

Síntese dos resultados obtidos: 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
56  003.349/2009-5   DI 19/03/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Reitoria  
Descrição da Deliberação: 

Diligência  1865-TCU/SEFIP- 2009 - Ilegalidade em admissão 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Ofício nº 492/GAB/ UFG – justificativas para a sustentação da legalidade da nomeação. Aguardando manifestação do 
TCU. 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

57 015.126/2006-8 2175/2009 1.6.1.3.2 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha cópia do Acórdão 2175/2009-TCU -2ª Câmara  -  Aprovação das contas de 2005 e adoção de medidas das 
ressalvas. Item 1.6.1.3.2 – Ressarcimento de Cessão –  CPF 703.989.847-00. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Ressarcimento de Cessão – CPF 703.989.847-00 – Foi efetuada a quitação dos débitos da cessão à Prefe itura de Goiânia 

– Servidor cedido à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, estando com os ressarcimentos em dia até  
setembro de 2009. 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

58 009.755/2002-4 584/2009 9.2 DE 19/06/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha cópia do Acórdão 584/2009-TCU -Plenário  - Conhecimento e adoção de medidas previstas no item 9.2 – 
determinar a UFG que proceda descontos de dívidas na remuneração do servidor CPF: 015.865.138-34, matrícula SIAPE 
: 2169339 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Reposição ao erá rio a partir da folha de agosto de 2009, valor total de R$ 77.433,33, parcelas  de  R$ 256,94. 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
59 006.692/2009-6 1140-20/2009-P 9.1 CI  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 
Encaminha cópia do Acórdão 1140/2009-TCU -Plená rio   

9.1. dar ciência à Comissão Mista de Planos, Orçamentos  Públicos e Fisca lização, do Congresso Nacional de que, 

até o presente momento, não foram encontra das irregula ridades que venham a obstar a transferência de recursos  
financeiros para os Prog ramas de Trabalho 12.364.1073.7L83.0088 - “Modernizaçã o e recuperação da infra-estrutura 
física das instituições federais de ensino superior e dos hospitais de ensino no estado de Goiás”, e 
12.364.1073.6373.0052 – “Ampliação da infra-estrutura fís ica de instituições  federais  de ensino superior –  Hospital das 

Clínicas – Goiânia – GO”, e 
9.2. arquivar o presente  processo. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Centro de Gestão do Espaço Físico/ UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Não foram constatadas impropriedades  ou irregularidades, propondo o a rquivamento do processo. 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

60 020.528/2008-1 117/2006 1.2 DE 30/07/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Não cumprimento do item 1.2 do Acórdão nº 117/2006  
Acórdão 368/10 -1ª Câmara 1.4.1.18. providencie o ressarcimento dos valores recebidos pelo servidor inscrito no CPF 
336.764.371-87, equivalentes a 20 horas semanais, em razão da acumulação irregula r de cargos, cuja carga horária 
total atingia 80 horas semanais, relativamente ao período em que durou a referida acumulação, em reiteraçã o ao 

subitem 1.2 do Acórdão nº 117/2006 -  1ª Câmara, observando-se  que seu descumprimento implicará em 
responsabilidade solidária por parte  dos gestores 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal/UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Ofício 932/GA B/UFG - No dia 12.12.2005, acatando o parecer da Comissão de Acumulação que concluiu pela 

regularidade da situação do servidor, faltando-lhe apenas adequar a sua ca rga horá ria, o desfecho do citado recurso 
administrativo ocorreu recentemente, com a adequação da carga horária do servidor/docente, conforme Portaria n.º 
2621, de 02.07.2009. 
Ofício 933/GA B/UFG - O mencionado recurso administrativo que tramitou internamente no âmbito da UFG já foi 
encerrado, com o seu julgamento em 15.06.2009, considerando-se a situação do servidor regularizada, já que reduziu 

sua carga horária para 20 horas semanais, conforme Portaria n.º 2621, de 02.07.2009. No que concerne ao 
ressarcimento dos valores recebidos pelo servidor em regime de 40 horas, a Reitoria não considerou indevido, 
adotando o entendimento do Pleno do T ribunal de  Contas da União. 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás  

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

61 011.124/2009-0 0212-06/2008-2 9.5 DE 04/08/2009 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Secretaria de  Fiscalização de Pessoal  

Descrição da Deliberação: 

Ofícios 1211, 1212, 1213 e 1214/2009 – SEFIP -Apresentação de razões e justificativas do pagamento de quintos de 
Função Comissiona da em desacordo com as Leis nº 8.168/1991 e nº 9.527/1997 com o Acórdão TCU nº 212/2008 – 2ª 
Câmara. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Ofício 295/Dp/ Ufg De 21/08/2009 Apresentando As Justificativas E Recebido Pelo Tcu Em 24/08/2009. Ofício 

1040/Gab/Ufg De 25/08/2009 Apresentado Esclarecimentos E  Recebido Pelo T cu Em 26/08/2009. Aguardando 
Posicionamento Do Tcu 
30/03/2010 Peça 
Embargo De Declaração 
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Unidade Detentora: Sefip - Secreta ria De Fisca lização De Pessoal 
Documento: 446002934 
Assunto: Fiscalização /  Fiscalização De Atos E Contratos  / Fiscalização Da Legalidade E  Legitimidade Dos Atos De Gestão 
Remetente: Ufg/Mec - Universidade Federal De Goiás - Mec 

Data Entrada: 30/03/2010 
Identificação Origem: Requerimento 
Unidade Destina tária: Sefip -  Secreta ria De Fiscalização De Pessoal 
Data Criaçã o: 30/03/2010 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

62 008.326/2009-3 4157-24/2009 1.5.1 CI e DE 27/08/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 4157/2009 TCU / 1ª Câmara  
- Admissões consideradas legais 
- Disponibilizar no SISAC o desligamento do Professor Substituto CPF: 059.024.386-16 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Sisac - Sistema De Apreciação Dos Atos De Admissão E Concessões - Sisacnet 
Nome Do Servidor - Lucimara Rodrigues De Freitas 
Cpf Do Servidor - 059.024.386-16 
Matrícula No Siape - 2555168 
Data De Nascimento - 06/03/1982 
Código Do Órgão - 10791108-Universidade Federal De Goiás – Mec –  
Código Do Órgão No Siape - 26235 
Cód. Cargo/Emprego /Posto/Graduação - 360023-Professor 3º Grau - Substituto 
Regime - 4-Clt, Prazo Determinado 
Data Da Admissão/Nomeação - 01/02/2007 
Vencto. Do Contrato - 31/12/2007 
Houve Prorrogação? 1-Sim 
Tipo Do Ato De Admissão - 1-Portaria 
Data Do Desligamento - 31/12/2008 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

63 004.232/2009-7 4749-30/2009-1  CI e DE 15/09/2009 
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Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 4749/2009 TCU / 1ª Câmara  
 Aposentadorias consideradas legais 
 Atos cons iderados ilegais das servidoras portadoras dos CPF’s 518.138.071-91 e 166.563.341-72. 

Determina ndo a UFG cessar os pagamentos  decorrentes dos  atos impugnados.  

Dar ciências às interessadas 
Orientar a Entidade de origem acerca da possibilidade de emissão de novos atos, livres da irregularidade 

apontada nos autos (nã o proporcionalização da VPI, no caso da servidora CPF 518.138.071-91; e não 
proporcionalização da VPI e da Retribuição por T itulação, no caso da servidora CPF 166.563.341-72), para que se jam 

submetidos à apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput, também do Regimento Interno/TCU. 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal/UFG  
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Foi dada ciência às interessadas. Publicação no DOU do dia 01/10/2009 S.2 p. 19 a revogação das aposentadorias acima 
citadas através das portarias 3725 e 3726. 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás  

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

64 008.630/20092 5155-32/2009-1 9.1 até 9.5.2 CI e DE 22/09/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 5155/2009 TCU / 1ª Câmara  
9.1. considerar legal o ato de pensão civil em favor da portadora do CPF 720.262.941-OO, de nº 1-079110-8-

05-2007-000052-9 (f ls. 5/7), ordenando-lhe o respectivo regis tro; 
9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor da portadora do CPF 720.262.941-OO, de nº 1-079110-8-

05-2007-000051-0 (f ls. 1/4), negando-lhe o respectivo registro; 
9.3. no que toca ao item precedente, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de 

boa-fé, consoante  o disposto na Súmula nº 106 do Tribunal; 
9.4. orientar o órgão de origem no sentido de que, quanto à concessão ora impugnada, poderá  emitir novo 

ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o a nova aprecia ção por este  Tribunal, na forma do artigo 260, 

caput, também do Regimento; 
9.5. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 

9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão deste T ribunal, todo e 
qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena  de ressa rcimento das quantias pagas após essa data pelo 
responsável; 

9.5.2. comunique a portadora do CPF 720.262.941-OO do inteiro teor da presente deliberação, 
alertando-a de que o efeito suspens ivo proveniente da interpos ição de eventual recurso não a eximirá da devolução 
dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não se ja provido 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal/UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Pensionis ta deu ciência em 16/10/2009. Aviou embargo de decla ração. Recebido pelo TCU em 23/10/2009 
Síntese dos resultados obtidos: 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

65 005.447/2008-7 4580-30/2009-2 9.4 CI e DE 24/09/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 4580/2009 TCU / 2ª Câmara   
  Aposentadorias consideradas legais 
 Aposentadoria considerada ilegal -  CPF (004.476.171-68) 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Recebido em 05/10/2009. Aviou embargo de declaração. 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
66 020.342/2003-9 5105-34/2009-2 9.5 DE 05/10/2009 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 
Encaminha Acórdão 5105/2009 TCU / 2ª Câmara: Aposentadoria considerada ilegal, nos moldes em que foi concedida-  

(CPF 056.195.211-68) 
Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

  
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Recebido em 14/10/2009 – 15 dias úte is para a tendimento. Ciente do servidor em 23/10/2009. 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

67 007.734/2004-1 5249-35/2009-2 9.4 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

Encaminha Acórdão 5249/2009 TCU / 2ª Câmara: Aposentadoria considerada ilegal, nos moldes em que foi concedida-  
(CPF: 038.857.041-53) 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento de Pessoal/UFG  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Recebido em 20/10/2009. Interpôs  pedido de reexame. 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
68 011.124/2009-0 3004-53/2009-PL 9.1. DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Descrição da Deliberação: 

9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar a Universidade Federal de Goiás 
que: 
9.1.1. efetue o pagamento das parcelas de  “quintos  de FC”, a que fazem jus os servidores que tenham iniciado seu 

exercício a té 31/10/1991, sob a forma de VPNI, ajusta ndo-se o valor da parcela ao que era devido em 1º/11/1991, da ta 
de eficácia  da Lei nº 8.168/1991, devidamente atualizado, desde então, exclus ivamente pelos reajustes gerais  
concedidos ao funcionalismo, conforme preceitua o § 1º do a rt. 15 da Lei nº 9.527/1997; 
9.1.2. recalcule todos os casos de concessão judicia l de “quintos” de Fcs, adequando o valor nominal ao formato 

deferido pela sentença, visando a que a quantia inicial se ja apurada, quando possível, na data do provimento 
jurisdicional; 
9.1.3. exclua da transformação dos “quintos de FC” em VPNI, determinada no subitem 1 acima, os impetrantes do 
Mandado de Segurança nº 2000.35.00.003606-5 e do Agravo de Instrumento nº 2008.01.00.065065-0/GO, até o 
transito em julgado desses; e 

9.1.4.9.1 acompanhe o andamento das decisões judiciais que atualmente asseguram o pagamentos de “quintos de 
FC”aos servidores impetrantes do Mandado de Segurança nº 2000.35.00.003606-5 e do Agravo de Instrumento nº 
2008.01.00.065065-0/GO, e , no caso de decisões desfavoráveis aos interessados, adote providencias pertinentes, em 
consonância com o disposto no art. 46 da Lei nº. 8.112/1990, a fim de promover a restituição dos valores 
indevidamente percebidos  pelos  beneficiários.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
Departamento do Pessoal  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A UFG interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO devido dúvida do órgão de pessoal da UFG acerca dos termos de 
cumprimento do acórdão, devido a determinações, a princípio, contraditórias ou que necessitam de um maior 
esclarecimento. 
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30/03/2010 Peça 
EMBARGO DE DECLARAÇÃO 
Unidade detentora: SEFIP - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL 
Documento: 446002934 
Assunto: FISCALIZAÇÃO / FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS / FISCALIZAÇÃO DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATO S DE 
GESTÃO 
Remetente: UFG/MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - MEC 
Data entrada: 30/03/2010 
Identificação origem: R EQUERIMENTO 
Unidade destinatária: SEFIP - SECRETARIA DE FISCAL IZAÇÃO DE PESSOAL 
Data criação: 30/03/2010 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
69 011.817/2007-7 5251-35/2009-2  DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Descrição da Deliberação: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas 
pelo rela tor, com fundamento no art. 71, incisos IV e IX, da Constituição Federal e no art. 262 do Regimento Interno, 

em: 
9.1. considerar prejudica da, por perda de objeto, a apreciação do ato de fls. 77/82, referente a Maria Amélia Vieira da 
Paixão; 
9.2. considerar legais e ordenar o registro dos atos de 2/6, 7/11, 12/16, 17/22, 23/28, 34/38, 39/44, 45/50, 51/56, 
57/61, 62/66, 72/76, 83/88, 89/93, 94/98, 99/103, 104/108, 109/113 e 114/119, relativos respectivamente, com a 

ressalva de que as parce las remuneratórias VPI, GED e Geat incluídas irregularmente de forma integral ,já foram 
excluídas dos contracheques daqueles inativos; 
9.3. considerar ilegais e negar registro aos atos de fls. 29/33 e 67/71, concernentes a CPF 014.072.951-87 e CPF 
017.628.931-34, respectivamente; 
9.4. dispensar a reposição das importâ ncias recebidas de boa-fé, nos termos da súmula TCU 106; 

9.5. determinar à UFGO: 
9.5.1. a cessação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, dos pagamentos decorrentes dos  
atos acima considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidá ria da autoridade administrativa omissa; 
9.5.2. a comunicação desta decisão aos interessados, com o alerta de que o efeito suspensivo decorrente de eventual 
interposição de recurso não exime da devolução dos valores percebidos  indevidamente após  a notif icação, em caso de 

não provimento do apelo;9.6. esclarecer à UFGO que as concessões ora julgadas ilegais poderão prosperar mediante  
emissão e encaminhamento a este Tribunal de novos atos, escoimados das irregularidades verificadas. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento do Pessoal  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Enviado à SEFIP o Ofício nº 1443/GAB/UFG, com PEDIDO DE REEXAME da decisão proferida através do Acórdão nº 

5251/2009 – 2ª câma ra, acerca das aposentadorias dos  servidores CPF 014.072.951-87 e CPF 017.628.931-34. 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

70 016.120/2007-7 5835-39/2009-2 9.4 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

9.1. considerar pre judicado, por perda de objeto 
9.2. considerar legal o ato de aposenta doria 
9.3. considerar legais os atos de aposentadoria.  
9.4. considera r ilegal o ato de aposentadoria do servidor inscrito no CPF 168.047.911-34 (f ls. 34/38), negando-lhe o 

registro, 
9.5. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem 
9.4 retro, nos termos do enunciado 106 da Súmula de  jurisprudência do TCU; 
9.6. determinar à Universidade Federal de Goiás, que: 
9.6.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte, faça 

cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato impugnado, contado a partir da ciência da 
deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 
9.6.2. comunique ao interessado o teor deste acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da 
interposição de eventuais recursos não o eximirá da devolução dos valores percebidos  indevidamente após  a 
notif icação deste decisum, caso os recursos não sejam providos; 

9.7. orientar a Universidade Federal de Goiás, com fundamento no a rt. 262, § 2º, do Regimento Interno deste T ribunal, 
que o ato cons iderado ilegal poderá ser ace ito se novamente emitido e encaminhado a esta Corte, livre das 
irregula ridades  nele apontadas. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 
Departamento do Pessoal  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Revogação da aposentadoria  item 9.4 através da Portaria nº 4.587 –  DOU  17/12/2009 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
71 013.396/2003-0 5834-39/2009-2 9.1 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Descrição da Deliberação: 

9.1. considerar legais os atos de aposentadoria  
9.2. considerar ilegais os  atos de interesse dos servidores de CPF 003.963.461-20 (f ls. 1/11- 2 atos), CPF 049.606.291-34 

(fls. 12/16) e CPF 081.775.701-53 (f ls. 22/23) e negar os respectivos registros; 
9.3. dispensar o recolhimento das quantias  indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados constantes do 
subitem 9.2 retro, nos termos da súmula  106/TCU; 
9.4. determinar à Universidade Federal de Goiás que: 
9.4.1. com fulcro no art. 262, caput do Regimento Interno deste  Tribunal, que a Universidade Federal de  Goiás faça 

cessar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conta dos a partir da ciência da deliberaçã o do Tribunal, o pagamento dos  
atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da  autoridade adminis trativa omissa; 
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9.4.2. comunique aos interessados a respeito deste acórdão, alertando-os de que o efe ito suspensivo proveniente da 
interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva 
notif icação, caso os recursos não sejam providos; 
9.5. orientar a Universidade Federal de Goiás, com fundamento no a rt. 262, § 2º, do Regimento Interno deste T ribunal, 

que os atos considera dos ilegais poderão ser aceitos se novamente emitidos e encaminhados a esta Corte, livres da 
irregula ridade neles apontadas. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento do Pessoal  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
- Foi interposto pedido de reexame pelo servidor de CPF 003.963.461-20 contra o Acórdão 5834/2009-T CU-2ª Câmara, 

nos autos do TC-013.396/2003-0, o qual foi conhecido pelo Exmo. Ministro BENJAMIN ZYMLER com efeito suspens ivo 
em relação aos subitens 9.2 e 9.4.1 do acórdão recorrido, nos termos do art.48 da Lei 8.443/92 e dos arts. 285 e 286, 
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU. O referido recurso encontra-se pendente da apreciação de mérito pelo 
Colegiado desta Casa. 
- Foi revogada a aposentadoria da matrícula SIAPE 0300142 através da Porta ria 4.578 - DOU 17/12/2009. 

- Foi excluído dos proventos da aposentada de matrícula SIAPE 0414496 através da Portaria 169 de 25/01/2010. 
Revogada a Porta ria 169/2010 através da Portaria 1.559 DOU 16/04/2010 re integrando os proventos. 
Síntese dos resultados obtidos: 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
72 014.986/2009-0 5713/2009-1  DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 
Considerar prejudicado por perda de objeto, e determina r a realização de diligência ao órgão de origem pa ra as 
devidas providências manifestadas pelo Minis tério Público junto a este Tribunal às fls. 99 dos autos, relativamente ao 

ato da interessada de CPF 851.526.921-04; e julgar legais, para fins de registro, os demais atos de aposenta doria 
constantes  dos autos, de acordo com os pareceres emitidos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento do Pessoal  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Enviado à SEFIP o OFÍCIO/DP/UFG/Nº 369/2009 em 30 de outubro de 2009, encaminhando cópias do laudo emitido 

pela junta médica oficial da UFG e ainda a certidão de tempo de serviço da servidora inscrita no CPF 851.526.921-04, 
além dos relatórios extraídos do SIAPE, visando comprovar que a aposentadoria por invalidez da servidora supra foi 
precedida de licença médica. 

Síntese dos resultados obtidos: 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

73 019.753/2003-1 5248-35/2009-2 9.1 a 9.4 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Descrição da Deliberação: 

9.1. considerar pre judicado, por perda de objeto 
9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos dos servidores de CPF 026.018.771-20 (fls. 4/6) e de CPF 039.093.871-
87 (fls. 7/9); 
9.3. aplicar a súmula TCU 106 em relação às importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos benef iciários dos  

atos cons iderados ilegais; 
9.4. determinar à UFGO: 
9.4.1. a cessação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberaçã o, de pagamentos decorrentes dos  
atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da  autoridade adminis trativa omissa; 
9.4.2. a comprovação, perante esta Corte, da ciência, pelas interessadas, do julgamento dos atos  cons iderados ilegais; 

9.5. esclarecer à UFGO que os atos impugnados poderão ser novamente emitidos e submetidos a este Tribunal, desde 
que livres das irregularidades neles apontadas. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Departamento do Pessoal  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Foram impetrados os mandados de segurança nº 28.653 (CPF 026.018.771-20) e nº 28.655 (CPF 039.093.871-87), 

contra o Acórdão nº 5.248-35/2009-2, que cons iderou ilegal a concessão de aposentadoria ao impetrante, em razão do 
cálculo incorreto das parcelas incorporadas de funções comissionadas a que se  refere à Portaria-MEC n. 474/1987, com 
a inclusão indevida de vantagens posteriormente concedidas. O Ministro Eros Grau deferiu medida liminar pa ra 
suspender os efeitos do referido Acórdão para ambos servidores. 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Códig o SIORG 
Universidade Federal de Goiás 422 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
52 018.319/2008-4 276-08/2009-PL 9.1 DE  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 
Descrição da Deliberação: 
Determinar o apensamento dos presentes autos à prestação de contas da Universidade Federal de Goiás relativa ao exercício de 2008. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela  implementação Códig o SIORG 

Universidade Federal de Goiás 422 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 
Autos apensados  à prestação de contas relativas ao exercício de 2008. 

Síntese dos resultados obtidos: 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos  que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício 

 

Atos Quantidade 
Registrados no SISAC 

Quantidade  

Admissão 518 518 

Desligamento * 78 78 

Aposentadoria 70 70 

Pensão  32 32 
 

13. Registros Atualizados no Sistema SIASG e SICONV 

 
 

DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL – UG: 153052 
 

 
 
                    DECLARAMOS, que as informações referentes a contratos, estão disponíveis e atualizadas, no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto 

de 2008.  

 

Cleiton Porto de Morais 

Departamento do Material e  Patrimônio 

 Antônio Frutuoso da Silva 

Centro de Gestão do Espaço Físico 

 

 
Informamos que na UFG não houve registro no SICONV, pois não ocorreu nenhum convênio de repasse financeiro para  

outros órgãos, sejam estaduais ou municipa is, entidades  sem fins lucrativos ou empresas privadas. 

 
14. Outras Informações 

 Não se Aplica 

 

15. Informações contábeis da Gestão 

 

Denominação completa (UJ):  

Universidade Federal de Goiás 

 

Declaro que os  demonstrativos contábeis constantes do Sis tema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstr
 
Estou ciente das responsabilidades civis e  profissionais desta decla ração. 
 

Local Goiânia-GO 

Contador Responsável 
 

Cont. Alete Maria de O liveira 
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16. Conteúdos específicos  

 Consta das páginas 140 a 156. 
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ANEXO I 
 
 

 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
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O Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Goiás é um órgão suplementar da UFG, vinculado à Reitoria, e 

será designado Hospital das Clínicas e classificado como Hospital Próprio da Rede Federal, conforme Portaria N.º 111 de 

23 de ma rço de 1984 do Minis tério da  Educação. O Hospital das  Clínicas que até  2009 era uma unidade gestora vinculada  

à UFG, passou a partir desta data a ser uma unidade orçamentá ria independente. 

 

Considerando os objetivos fundamentais da Universidade Federal de Goiás – ensino, pesquisa e extensão – a 

atuação do Hospital de  Clinicas está apoiada nos seguintes princípios: 

 

a) desenvolvimento da assistência, em harmonia com o ensino, a pesquisa e a extensão, colocando o paciente no centro 

das atenções; 

 

b)integração no Sis tema Único de Saúde, sem prejuízo dos objetivos fundamentais da UFG; 

 

c)integração com as Unidades Assistenciais da região, visando uma assistência regionalizada e hierarquizada, 

constituindo-se em um hospital de referência no nível federal, estadual e municipal; 

 

d)descentralização do controle  de pessoal, de  material e de  orçamento, resguardando-se a unidade normativa da UFG. 

 

O Hospital de Clinicas tem por objetivos gerais:  

 

a) promover e manter a saúde da comunidade, integrando-se com os órgãos federal, estadual e municipal de assistência à  

saúde; 

b) contribuir com elevado padrão de formação e aperfeiçoamento profissional, servindo de campo de pesquisa, ensino e 

treinamento de profissionais da á rea da saúde. 

 

O Hospital de Clinicas. é um hospital geral atuando, prioritariamente, nas áreas de: Cínica Médica, Clínica  

Cirúrgica, Clínica Pediátrica e  Clínica Ginecológica/Obstétrica. 

 

O Hospital de  Clinicas  é um hospital de referência, que atuará  nos  níveis assis tenciais  quaternário, terciá rio e  

secundário, de acordo com a hiera rquização de entidades e a legislaçã o assistencial. A assistência à saúde será fe ita de  

forma integrada entre ambulatório, serviços complementares e internação, obedecendo a um critério médico de 

gravidade nosológico, proporcionando, dessa forma, o tratamento prog ressivo do paciente. O Hospital de Clinicas, 

integrado com os órgãos de saúde, procurará desenvolver programas específicos de assistência à comunidade, os quais  

serão analisados  por equipe multiprof issional das instituições ou entidades  interessadas. 

  

O H.C. constitui-se em campo de ensino prático, de maneira a atingir os objetivos curriculares dos cursos de 

graduação e pós-graduação da área de saúde da Universidade Federal de Goiás, podendo também firmar convênios com 

escolas privadas de graduaçã o e outros níveis de ensino. Proporcionará  o desenvolvimento da Residência, 

particularmente nas  áreas de Clínica  Médica, Clínica  Cirúrgica, Clínica Pediátrica e  Clinica Tocoginecológica e  Programa de 

Saúde da família –  PSF, bem como, Residência Multiprofissional nas á reas de Enfermagem, Nutrição, Ps icologia, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Serviço Socia l e Odontologia Hospitalar. 

 

O Hospital de Clinicas, ensejará  apoio à Pós-Graduação, em articulação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e Unidades de Ensino, obedecendo a planos específicos das unidades de ensino da área de saúde. 

Desenvolverá prog ramas de educação em serviço, pa ra as diferentes  categorias de pessoal da á rea de saúde, obedecendo 

a planos  específ icos aprovados pela Diretoria Geral e  encaminhados à  Diretoria de  Gestão de Pessoas, aprimorando a  

qualidade e  mantendo o padrão de serviço do hospital. 
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1. Programas  
 
1.1 - Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
 

Tipo de prog rama Apoio às Políticas Públicas e  Áreas Especia is 

Objetivo geral 
Assegurar os benefícios previdenciá rios legalmente estabelecidos aos  

servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes 

Objetivos Específ icos Não se aplica 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ José Garcia Neto 

Indicadores  ou parâmetros utilizados Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União 

Público-alvo (beneficiá rios) 
Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores  

inativos, dependentes e pensionistas 

 

 
1.1.1 - Ação 0089.0181 –  Pagamento de Aposentadorias e  Pensões – Servidores Civis. 
 

 Tipo Operações Especiais 

Finalidade 

Garantir o pagamento devido aos servidores  civis  inativos do Poder 

Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições  

contidas em regime previdenciário próprio. 

Descrição 

Pagamento de proventos oriundos  de dire ito previdenciá rio próprio 

dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus  

pensionistas, incluídas a  aposenta doria/pensão mensal, a  gratif icação 

natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 
 

Ação 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

2 023693 0089 100 319003 Pensões 15.181,73 

2 023693 0089 153 319001 Aposentadorias e Reformas 6.603,29 

2 023693 0089 153 319003 Pensões 2.827,30 

2 023693 0089 156 319001 Aposentadorias e Reformas 89.482,17 

TOTAL 114.094,49 
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Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 775.330,00 114.094,49 14,72 

Física 1 3 300 

 

 

1.2. Programa 0750 – Apoio Administrativo 
 

Tipo de prog rama Apoio às Políticas Públicas e  Áreas Especia is 

Objetivo geral 
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a 

implementação e gestão de seus programas finalísticos 

Objetivos Específ icos Não se aplica 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ José Garcia Neto 

Indicadores  ou parâmetros utilizados Não se aplica 

Público-alvo (beneficiá rios) Governo 

 
1.2.1 – Ação 0750.2004 –  Assistência Médica e Odontológica aos  Servidores, Empregados e seus Dependentes. 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 
pensionistas condições para manutenção da saúde f ísica e  mental. 

Descrição 
Concessão do benef ício de assistência médico-hospitala r e 
odontológica  aos servidores e  empregados, ativos e inativos, 
dependentes e pens ionis tas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 

Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

2 023694 0750 100 339093 Indenizações e Restituições 282.186,93 

TOTAL 282.186,93 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 2.117.336,00 282.186,93 13,33 

Física 4.201 1.557 37,06 
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1.2.2 - Ação 0750.2010 –  Assistência Pré-Escolar aos Dependentes  dos  Servidores e Empregados. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições  

adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º 

do Decreto 977, de 10/11/93. 

Descrição 

Concessão do benefício de assistência pré-escola r pago diretamente 

no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e 

empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme 

dispõe o Decreto 977/93. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Unidades executoras 
Não se aplica 

 
 

Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 023692 0750 100 339008 Outros Benefícios Assistencias 133.045,70 

TOTAL 133.045,70 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 155.580,00 133.045,70 85,52% 

Física 180 165 91,67% 

 

 
1.2.3 - Ação 0750.2011 –  Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados. 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte  em pecúnia, pela União, 

de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custe io parcial das 

despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e 

empregados públicos da  Adminis tração Federal direta, autárquica e  

fundacional da  União, bem como aquisição de vale-transporte pa ra 

os empregados  das empresas públicas e sociedades  de economia 

mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos  

deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-

versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida 

Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001. 

Descrição Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de  
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natureza jurídica indenizatória, destinado ao custe io parcial das 

despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e 

empregados públicos da  Adminis tração Federal direta, autárquica e  

fundacional da Uniã o, nos des locamentos de suas residências para os  

locais de  traba lho e  vice-versa. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
 

Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados  

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 023691 0750 100 339049 Auxílio-Transporte 466.054,30 

TOTAL 466.054,30 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 547.344,00 466.054,30 85,15% 

Física 583 794 136,19% 

 
 
1.2.4 - Ação 0750.2012 –  Auxílio-Alimentação aos  Servidores e Empregados. 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 

proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão 

ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, 

aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção 

de refeitório. 

Descrição 

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o 

auxílio-alimentação aos servidores e  empregados  ativos, de acordo 

com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-

alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de 

refeitório. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 
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Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados  

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 023690 0750 100 339046 Auxílio-Alimentação 1.499.437,80 

TOTAL 1.499.437,80 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 1.550.776,00 1.499.437,80 96,69% 

Física 1.026 1.026 100% 

 
 

1.3. Programa 1073 – Brasil Universitário 
 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral 
Reestrutura r a educação superior pública federal e  amplia r o acesso a  

esse nível de ens ino 

Objetivos Específ icos 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa  

e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ José Garcia Neto 

Indicadores  ou parâmetros utilizados 

Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação 

Superior; 

Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas  

Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial; 

Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas  

Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial; 

Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas  

Instituições Federais de Educação Superior – Graduação; 

Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação 

Superior - Graduação Presencial -  no T urno Noturno; 

Taxa de Matrículas de  Alunos  em Cursos  de Graduação Presenciais no 

Turno Noturno. 

Público-alvo (beneficiá rios) 
Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior -  

IFES, bem como bolsistas das IES privadas 

 
 
1.3.1 - Ação 1073.09HB –  Contribuição da União, de suas  Autarquias e  Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos  Servidores Públicos  Federais. 
 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade 

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas  

Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência  

dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 

10.887, de 18 de junho de 2004. 

Descrição Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e 
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Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores  

públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 

 
Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações  para o Custeio do Regime de Previdência dos 

Servidores Públicos Federais 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

1 023637 1073 100 319113 
Obrigações Patronais -  Op. Intra-
Orçamentárias  

1.400.000,00 

1 023637 1073 112 319113 
Obrigações Patronais -  Op. Intra-
Orçamentárias  

7.220.271,22 

1 023637 1073 312 319113 
Obrigações Patronais -  Op. Intra-
Orçamentárias  

167.110,90 

TOTAL 8.787.382,12 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 8.895.836,00 8.787.382,12 98,78% 

Física - - - 

 
 
1.3.2 - Ação 1073.4086 –  Funcionamento dos Hospitais  de Ensino 

Tipo Atividade 

Finalidade Assegurar condições  de funcionamento dos Hospitais de Ens ino. 

Descrição 

Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da 

qualidade dos serviços hospitalares prestados  à comunidade, bem 

como restauraçã o/modernização das edif icações/instalações, com 

vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno 

vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou 

reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas 

obras, observados os limites da legislação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração superior da UFG 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Unidades executoras Não se aplica 
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Ação 4086 -  Funcionamento dos Hospitais  de Ensino 

ESF PTRES PROGRAMA FONTE NATUREZA DA DESPESA EXECUTADO - R$ 

2 023695 1073 112000000 319008 Outros Benefícios Assistenciais 15.866,17 

2 023695 1073 112000000 319011 
Vencimentos e  Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

43.137.846,87 

2 023695 1073 112000000 319016 
Outras Despesas Variáveis - 
Pessoal Civil 

1.116.718,98 

2 023695 1073 112000000 319091 Sentenças Judiciais 95.952,21 

2 023695 1073 112000000 319092 Despesas de Exercícios Anteriores 12.094,38 

2 023859 1073 112000000 339030 Material de Consumo 569.795,76 

2 023859 1073 112000000 339036 
Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Física 
29.161,12 

TOTAL 44.977.435,49 

  
Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 

Financeira 47.945.890,00 44.977.435,49 93,81% 

Física 2 1 50,00% 

   
A meta física previs ta foi lançada indevidamente na LOA, sendo correto apenas uma unidade mantida, que aca rreta ria  

em uma execução física de 100%. 

 
 

1.4. Programa 1214 – Atenção Básica em Saúde 
 
 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral 
Ampliar o acesso da população aos serviços de que necess ita e  

promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde 

Objetivos Específ icos 

Expandir a estra tégia de Saúde da Família e  a rede básica de saúde,  

mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de 

qualidade, integral e  humanizada 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ José Garcia Neto 

Indicadores  ou parâmetros utilizados 

Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%),Taxa da  

População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%),Taxa da 

População Coberta  por Equipes  de Saúde da Família  em Municípios  

com mais de 100.000 Habitantes (percentagem), Taxa de cobertura  

do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa "De  Volta Pra 

Casa" (%). 

Público-alvo (beneficiá rios) Sociedade 
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1.5. Programa 1220 – Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde 

 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral 

Ampliar o acesso da população ao serviços ambula toriais e 

hospitala res do SUS, na busca da eqüidade, da  redução da 

desigualdades regionais e da humanização de sua  prestação 

Gerente  do prog rama José Garcia Neto 

Gerente  executivo  

Indicadores  ou parâmetros utilizados Taxa de cobertura de internação hospitalar 

Público-alvo (beneficiá rios) Comunidade em geral 

 

1.5.1 - Ação 8585  – Atenção à Saúde da População para Procedimentos  em Média e Alta Complexidade 
 

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Atenção à saúde da população nos municípios habilitados em 

Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão 

Plena/Avançada 

Descrição 

Realização de procedimentos de média e a lta complexidade, 

contando com: Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF), 

Núcleo de Neurociência, composto pelos Centros de Referência no 

Tratamento de Epilepsia  (CERTEPE), de Tratamento da Coluna 

(CETACO) e de Tratamento da Esclerose Múltipla (CATEM), e 

núcleos de Neurocirurgia, Neuropedia tria, Neurops iquia tria e  

Neuroendocrinologia. 

Atua como campo de desenvolvimento das atividades curriculares  

e extracurricula res dos cursos de graduação e pós-graduação da 

área de saúde da  UFG e de outras instituições 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-Reitoria de  Administração e Finanças e Hospital das Clínicas 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 

execução 
Pró-Reitoria de  Administração e Finanças e Hospital das Clínicas 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execuçã o da ação no nível local 

(quando for o caso) 

José Garcia Neto 

 

 
 

Ação 8585 -  Atenção à  Saúde da População para Procedimentos em Média  e Alta complexidade 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339018 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

136.000,00 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339030 
Material de 

Consumo 
1.043.241,91 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339036 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

10.158,09 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339037 
Locação de 

Mao de Obra 
363.458,80 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339039 
Serv. Terceiros 

Pessoa Jurídica 
1.214.541,20 
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2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339147 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

4.000,00 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339014 
Diárias - 

Pessoal Civil 
7.842,73 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339018 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

1.385.298,28 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339030 
Material de 

Consumo 
10.089.126,99 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339033 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoçã o 

25.670,38 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339036 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

230.906,93 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339037 
Locação de 

Mao de Obra 
3.417.065,60 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339039 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

13.485.056,51 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339092 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

4.126.940,19 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339093 
Indenizações e 

Restituições 
30.820,32 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339139 
Serviços de 
Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
76.752,68 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339147 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

64.849,06 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339192 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

12.684,32 

TOTAL 35.724.413,99 
 

 

1.6. Programa 1444 – Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos 
 

Tipo de prog rama Finalístico 

Objetivo geral 
Prevenir e controla r doenças, outros agravos e riscos à saúde da 

população. 

Objetivos Específ icos 

Prevenir e/ou controla r agravos e/ou doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e  

emergências epidemiológicas de maneira oportuna. 

Gerente  do prog rama Não se aplica 

Responsável pelo programa no âmbito da UJ José Garcia Neto 

Indicadores  ou parâmetros utilizados 

Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA  

(1/1.000), Proporção de Casos Notif icados Encerrados  

Oportunamente (%),Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em 

Menores de 1 Ano (%),Taxa de Cura da Hanseníase (%),Taxa de Cura  

da Tuberculose (%),Taxa de Incidência de A ids (1/100.000). 

Público-alvo (beneficiá rios) Sociedade 
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O Hospital das Clínicas da UFG é um dos maiores hospitais gerais do Estado de Goiás e também o maior centro de 

extensão da UFG. Diariamente, são desenvolvidas no local variadas atividades de assistência à saúde da população, de  

ensino e de pesquisa. 

 

Voltado para a realização de procedimentos de média e alta complexidade (cirurgias, transplante  de córnea e tratamento 

de hemodiálise), o HC presta atendimento em 27 especialidades, sendo cons iderado hospital de referência em várias 

delas. Possui o Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF), que oferece tratamento de combate a tracomas  

(conjuntivite granulosa), retinopatia diabética, doença macula r, glaucoma, pterígio e catarata; o Núcleo de Neurociência, 

composto pelos Centros de Referência no T ratamento de Epilepsia (CERTEPE), de Tratamento da Coluna (CETACO) e de 

Tratamento da Esclerose Múltipla (CATEM), e núcleos de Neurocirurgia, Neuropediatria, Neuropsiquiatria e  

Neuroendocrinologia, além de ser um hospital de renome internacional no tratamento da Doença de Chagas. 

 

Uma equipe multiprof issional, formada por professores da UFG, médicos contratados, médicos res identes, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes socia is, nutricionistas, biomédicos e farmacêuticos, atua no HC pa ra oferecer uma assistência  

integral aos  pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Certif icado como Hospita l de Ensino pelo Ministério da Educação (MEC), o HC atua como campo de desenvolvimento das 

atividades curricula res e extracurriculares dos cursos  de g raduação e  pós-g raduação da área de saúde da UFG e de outras  

instituições. O Programa de Residência Médica disponibiliza, anualmente, cerca de 60 vagas, distribuídas entre as 27 

especialidades oferecidas. Atualmente, conta com 141 médicos residentes.  

 

O HC recebeu recursos em função da contratua lização com o SUS no valor total de R$ 35.749.674,97. Estes recursos 

foram aplicados nas atividades  desenvolvidas pelo Hospital, sobretudo pa ra a aquisição de material de consumo e pa ra o 

pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica. Na aquisição de material de consumo o montante utilizado foi de  

R$ 11.132.368,90 e no pagamento de serviços de terce iros – pessoa jurídica, R$ 14.776.350,39. A tabela 035 que segue 

detalha a aplicação dos recursos do HC. O valor de R$ 25.260,98 não foi executado. 

Os gráficos 10 ao 17 apresentados a seguir mostram, mês a mês, a evolução dos atendimentos, consultas, exames e 

cirurgias realizadas pelo Hospital das Clínicas em 2008. 
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Gráfico 10 
 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
 

Gráfico 11 
 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
Gráfico 12 

 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 
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Gráfico 13 

 

 

Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
Gráfico 14 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
 

Gráfico 15 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 
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Gráfico 16 

  
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
 
 

Gráfico 17 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 

 
Os quadros 040 a 043, apresentados na  sequência, dão uma visão da evolução histórica dos procedimentos realizados 
pelo Hospital das Clínicas até 2009 
 

Quadro 040 – Consultas 

CONSULTAS: 2006 2007 2008 2009 

Ambulatório HC 203.553 196.520 180.918 195.603 

Ambulatório CEROF 60.070 44.995 41.755 41.189 

SEUA 27.746 26.099 23.957 17.567 

SERUPE 12.741 9.326 10.697 11.129 

Obstetrícia 12.692 11.243 10.045 7.573 

CEROF Urgência 8.783 9.017 9.470 9.658 

TOTAL 325.585 297.200 276.842 282.719 
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Quadro 041 – Exames 

EXAMES 2006 2007 2008 2009 

Banco de Sangue 123.306 106.484 105.347 91.107 

Laboratório 518.445 573.952 571.272 590.299 

Radiologia 60.664 65.969 59.253 63.923 

Outros 36.933 48.019 57.289 58.069 

TOTAL 739.348 794.424 793.161 803.398 
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Quadro 042 – Admissões 
 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ADMISSÕES                           

Clínicas 649 558 732 684 727 724 657 680 736 706 686 605 8.144 

Urgência e Emergência 221 266 342 297 341 975 288 219 294 409 235 292 4.179 

TOTAL INTERNAÇÃO 870 824 1.074 981 1.068 1.699 945 899 1.030 1.115 921 897 12.323 

                            

ÍNDICE INTERNAÇÃO TOTAL                           

Número de leitos 283 302 308 310 310 310 316 316 316 316 313 313 313 

Saída 672 860 1.022 938 1.054 987 951 992 1.041 1.064 945 955 11.481 

Óbitos  39 42 51 40 49 55 45 49 50 41 45 50 556 

Taxa  de mortalidade bruta (%) 5,80% 4,88% 4,99% 4,26% 4,65% 5,57% 4,73% 4,94% 4,80% 3,85% 4,76% 5,24% 4,84% 

Média de paciente / dia 153,06 166,29 178,32 172,47 183,87 176,30 193,74 182,87 193,93 184,45 194,47 165,19 178,79 

Média diária internaç ão 28,06 29,43 34,65 32,70 34,45 56,63 30,48 29,00 34,33 35,97 30,70 28,94 33,76 

Percentual de ocupação 54,09% 55,06% 57,90% 55,63% 59,31% 56,87% 61,31% 57,87% 61,37% 58,37% 62,13% 52,78% 57,12% 

Média de perman ência (d) 7,06 5,41 5,41 5,52 5,41 5,36 6,32 5,71 5,59 5,37 6,17 5,36 5,68 

Taxa de ociosidade (%) 45,91% 44,94% 57,90% 44,37% 40,69% 43,13% 38,69% 42,13% 38,63% 41,63% 37,87% 47,22% 42,88% 

Índice de rotatividade 2,37 2,85 3,32 3,03 3,40 3,18 3,01 3,14 3,29 3,37 3,02 3,05 3,09 

Taxa internaç ão/consulta (%) 5,66% 4,24% 4,03% 3,97% 4,11% 6,27% 3,93% 3,36% 3,65% 4,86% 4,05% 4,78% 4,36% 
Fonte: Seção Planejamento, Orçamento e Custos 
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Quadro 043 – Cirurgias 
 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MÉDIA 

CIRURGIAS:                             

ELETIVAS 296 359 609 483 699 580 542 565 638 776 623 419 6.589 549 

CIR. EMERG ÊNCIAS 121 146 173 148 248 168 231 150 181 209 182 204 2.161 180 

                              

TOTAL GERAL 417 505 782 631 947 748 773 715 819 985 805 623 8.750 729 

SUSPENSÃO 87 101 174 153 161 121 127 199 168 247 185 139 1.862 155 

% SUSPENSÃO 22,72% 21,96% 22,22% 24,06% 18,72% 17,26% 18,98% 26,05% 20,84% 24,14% 22,90% 24,91% 22,03% 22,03% 

               

PARTOS:                             

CESÁRIA 32 36 28 36 38 34 48 34 39 38 42 27 432 36 

NORMAL/FORCEPS/EPÍSIO 29 27 26 19 21 23 19 20 18 19 17 20 258 22 

TOTAL  61 63 54 55 59 57 67 54 57 57 59 47 690 58 

                              

PEQUENA CIRURGIA 103 176 253 174 270 221 133 182 170 178 164 184 2.208 184 

 

Integradas à assistência, as atividades de ensino são desenvolvidas pelos professores nas salas de aula, ambulatórios, unida des de internação, laboratórios, salas cirúrgicas e setores  

de diagnóstico e procedimentos, contribuindo para a formaçã o de profissionais altamente qualificados. Os resultados a presentados pelo HC mostram o quanto a instituição é  

comprometida  com a  comunidade, prestando serviços de qualidade a um número cada vez maior de pessoas. Apesar das  carências, tanto de pessoal como de infra-estrutura de 

instalações e equipamentos, com base nos dados apresentados, é possível afirmar que o Hospital das Clínicas da UFG, cumpriu as metas traçadas no início do exercício, tanto na sua 

missão de Hospital Escola como de hospital de atendimento à população. 
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2.4.1 - Programação Orçamentária 

 

Identificação da Unidade Orçamentária – HC 

Denominação das Unidades Orçamentárias Códig o da UO Códig o SIAFI da UGO 

Hospital das Clínicas/UFG 26365 153054 

 

 

Programação das Despesas Correntes - HC 

1 – Pessoal e Encargos Socia is 2 – Juros e  Encargos da  Dív ida 3- Outras Despesas  Correntes 

Exercícios Origem dos Créditos  Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta  pela  UO         47.431.622,00              9.913.827,00  

PLOA         59.240.236,00            6.024.013,00  LO
A

 

LOA         59.240.236,00            6.024.013,00  

Suplementares           4.841.283,00               104.140,00  

Abertos                  10.000,00  
Especiais 

Reabertos       

Abertos       
Extraordinários 

Reabertos       

CR
ÉD

IT
O

S 

Créditos Cancelados           8.000.000,00               221.580,00  

Outras Operações        

Total      56.081.519,00         5.916.573,00  

 

 

Programação das Despesas de Capital –  HC 

 

 Não se Aplica 
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Quadro Resumo da Prog ramação das Despesas e reserva de Contingência - HC 

Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência 

Exercícios Origem dos Créditos  Orçamentários 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dotação proposta  pela  UO  57.345.449,00     

PLOA         65.264.249,00      LO
A

 

LOA         65.264.249,00      

Suplementares           4.945.423,00      

Abertos  10.000,00     
Especiais 

Reabertos       

Abertos       
Extraordinários 

Reabertos       

CR
ÉD

IT
O

S 

Créditos Cancelados           8.221.580,00      

Outras Operações        

Total  61.998.092,00        

 

Movimentação Orçamentá ria por Grupo de Despesa - HC 

Despesas Correntes 

Natureza de Movimentação de Crédito 

UG 

Concedente 
ou 

Recebedora 

UO 
Classificação da Ação - 

Programa de Trabalho 1 - Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 - Juros  e Encargos 
da Dív ida 

3 - Outras Despesas 
Correntes 

Concedidos        

153052 26235 10302122085850052   1.363.600,57 

153052 26235 10301121485770052   3.768,40 

Movimentação 
Interna Recebidos 

153052 26235 10305144420AL0052    1.500,00 

Concedidos        

150011 26101 12364107340050001     4.334.080,64 

150011 26101 12302107363790001     4.964.591,60 

Movimentação 
Externa 

Recebidos 

257001 36901 10301121485770052     69.663,64 
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257001 36901 10302122085850052     37.942.000,00 

257001 36901 10305144420AL0001                    5.233,42 

  257001 36901 10305144420AL0002     16.500,00 

Despesas de Capital 

Natureza de Movimentação de Crédito 

UG 
Concedente 

ou 
Recebedora 

UO 
Classificação da Ação - 
Programa de Trabalho 4 - Investimentos 

5 - Inversões 
Financeiras 

6 - Outras Despesas 
de Capita l 

Concedidos       Movimentação 
Interna Recebidos       

Concedidos       Movimentação 
Externa Recebidos 150011 26101 12302107363790001 40.686,82     

 
 

2.4.2 – Execução Orçamentária 

 

Despesas por Moda lidade de Contratação - HC 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

Exercícios Modalidade de Contratação 

2008 2009 2008 2009 

Licitação       23.891.605,36           25.106.055,15       23.891.605,36           25.106.055,15 

Convite            218.991,52                135.434,10            218.991,52                135.434,10 

Tomada de Preços            589.546,02                721.245,34            589.546,02                721.245,34 

Concorrência         2.794.933,02             3.358.215,37         2.794.933,02             3.358.215,37 

Pregão        20.288.134,80           20.891.160,34       20.288.134,80           20.891.160,34 

Concurso                              -                                    -                                -                                    -   

Consulta                              -                                    -                                -                                   -   

Contratações Diretas         1.489.147,51           17.965.092,16         1.489.147,51           17.965.092,16 

Dispensa         1.183.957,83           16.251.853,78         1.183.957,83           16.251.853,78 

Inexigibilidade            305.189,68             1.713.238,38            305.189,68             1.713.238,38 

Regime de Execução Especial                              -                                  -     

Suprimento de Fundos                              -                                  -     
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Pagamento de Pessoal             60.007.342,53             60.007.342,53 

Pagamento em Folha             60.007.342,53             60.007.342,53 

Diárias         

Outros         1.571.361,34             1.906.137,88         1.571.361,34             1.906.137,88 

 

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – HC 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

Exercícios 
Grupos de 
Despesa 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 – Despesas de 
Pessoal 

0,00     60.007.342,53  0,00  60.007.342,53  0,00  0,00 0,00      58.692.704,79  

319001 0,00            96.085,46  0,00             96.085,46  0,00  0,00 0,00             96.085,46  

319003 0,00            18.009,03  0,00             18.009,03  0,00  0,00 0,00             18.009,03  

319008 0,00            15.866,17  0,00             15.866,17  0,00  0,00 0,00             15.866,17  

319011 0,00     43.137.846,87  0,00      43.137.846,87  0,00  0,00 0,00      42.355.851,64  

319016 0,00       1.116.718,98  0,00        1.116.718,98  0,00  0,00 0,00        1.116.718,98  

319091 0,00            95.952,21  0,00             95.952,21  0,00  0,00 0,00             95.952,21  

319092 0,00            12.094,38  0,00             12.094,38  0,00  0,00 0,00             12.094,38  

319113 0,00       8.787.382,12  0,00        8.787.382,12  0,00  0,00 0,00        8.616.741,23  

339004 0,00       3.597.477,29  0,00        3.597.477,29  0,00  0,00 0,00        3.296.594,64  

339008 0,00          133.045,70  0,00           133.045,70  0,00  0,00 0,00           133.045,70  

339036 0,00            29.161,12   0,00            29.161,12  0,00  0,00  0,00             29.161,12  

339046 0,00       1.499.437,80  0,00        1.499.437,80  0,00  0,00 0,00        1.499.437,80  

339049 0,00          466.054,30  0,00           466.054,30  0,00  0,00 0,00           466.054,30  

339093 0,00          282.186,93  0,00           282.186,93  0,00  0,00 0,00           282.186,93  

339147 0,00           720.024,17  0,00           720.024,17  0,00  0,00  0,00           658.905,20  

2 – Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1º elemento de 
despesa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3- Outras Despesas 
Correntes 

    24.938.950,32     44.936.653,19      22.659.400,10      43.194.125,28        2.279.550,22        1.742.527,91     21.654.049,64      42.900.658,19  
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339018       1.521.298,28       1.842.317,56        1.385.221,68        1.678.113,58           136.076,60  164.203,98       1.385.221,68        1.678.113,58  

339030     13.180.497,69     13.140.253,59      11.597.545,85      13.005.132,09        1.582.951,84  135.121,50     10.625.553,14      12.714.344,60  

339033 0,00            24.749,74  0,00             24.749,74  0,00  0,00 0,00             24.749,74  

339035 0,00              4.930,00  0,00               4.930,00  0,00  0,00 0,00               4.930,00  

339036          147.135,02          132.682,18           136.976,93           132.682,18             10.158,09  0,00          136.884,72           132.682,18  

339037       4.846.056,21       4.860.677,77        4.482.597,41        4.458.906,07           363.458,80  401.771,70       4.452.556,87        4.458.906,07  

339039          957.378,06     18.535.691,40           774.473,17      17.496.149,19           182.904,89  1.039.542,21          771.248,17      17.493.469,59  

339047 0,00                   42,19  0,00                    42,19  0,00  0,00 0,00                    42,19  

339092       4.145.585,00       6.230.793,18        4.145.585,00        6.230.793,18  0,00  0,00       4.145.585,00        6.230.793,18  

339093 0,00             30.820,32  0,00             30.820,32  0,00 0,00 0,00            30.820,32  

339139            78.252,68            49.288,45             78.252,68             49.288,45  0,00  0,00            78.252,68             49.288,45  

339147            50.063,06            33.100,00             46.063,06             31.211,48               4.000,00  1.888,52            46.063,06             31.211,48  

339192            12.684,32            51.306,81             12.684,32             51.306,81  0,00  0,00            12.684,32             51.306,81  

 

Despesas Capital por Grupo e Elemento de Despesa - HC 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 
Grupos de 

Despesa 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

4 - Investimentos 2.013.163,89 40.632,00 113.600,00 40.632,00  1.899.563,89  0,00  110.925,00  40.632,00 

449052 2.013.163,89 40.632,00 113.600,00 40.632,00  1.899.563,89  0,00  110.925,00  40.632,00 

5 - Inversões 
Financeiras 

        

1º elemento de 

despesa 
        

6 - Amortização da 

Dívida 
        

1º elemento de 
despesa 

                

 

O Hospital das Clínicas consagrou uma execução total de R$ 104.984.627,72 (Cento e  quatro milhões, novecentos e  oitenta e quatro mil, seiscentos e  vinte e  sete reais e setenta e dois  

centavos), sendo R$ 53.279.955,22 no Grupo de Despesa – Pessoal e Encargos Sociais, provenientes do orçamento da UJ, ou seja, mais de 50% do orçamento total do HC foi 

comprometido em despesas decorrentes da folha de pagamento. Se considerarmos apenas o orçamento da LOA, este percentual passa para aproximadamente 95%. 
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Os créditos descentralizados, principalmente pelo Minis tério da Saúde, financiam as despesas de custeio do hospital, gara ntindo assim a aquis ição de medicamentos, materiais de 

expediente e manutenção. A pequena execução de capital também é oriunda de créditos recebidos por movimentação. 

 

Execução Orçamentária  por Programa de Governo 

 

 Não se aplica 

 

Execução Física das  Ações  Realizadas pela UJ - HC 

Função Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade 
Unidade de 

Medida 
Meta prevista Meta realizada 

Meta a ser 
realizada em 

2010 

09 272 0089 0181 OP 3 Unidade 1 3 1 

12 122 1073 09HB OP 3 Unidade - - - 

12 301 0750 2004 A 3 Unidade 4.201 1.557 2.451 

12 365 0750 2010 A 3 Unidade 180 165 154 

12 331 0750 2011 A 3 Unidade 583 794 378 

12 306 0750 2012 A 3 Unidade 1.026 1.026 1.026 

12 302 1073 4086 A 3 Unidade 2 1 2 
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2.4.4 – Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ – HC 

 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta Financeira 
Prevista 

Meta Financeira 
Executada 

Meta a ser 
realizada em 2010 

09 272 0089 0181 OP 3 Unidade 1 3 775.330,00 114.094,00 1 

12 122 1073 09HB OP 3 Unidade -                        -   8.895.836,00 8.787.382,00 - 

12 301 0750 2004 A 3 Unidade 4.201 1.557 2.117.336,00 282.187,00 2.451 

12 365 0750 2010 A 3 Unidade 180 165 155.580,00 133.046,00 154 

12 331 0750 2011 A 3 Unidade 583 794 547.344,00 466.054,00 378 

12 306 0750 2012 A 3 Unidade 1.026 1.026 1.550.776,00 1.499.438,00 1.026 

12 302 1073 4086 A 3 Unidade 2 1 47.945.890,00 44.977.435,00 2 
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3. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 

 

QUADRO TERCEIRIZADO 

Conservação e V igilância Apoio Administrativo 
Atividades 

de área-fim 
Bolsistas 

Ano 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 

2007 241    4.290.780,27  1 16.902,52   289 1.195.503,41 

2008 251    4.597.671,99  11 248.384,22   295 1.414.752,44 

2009 237    4.593.592,53  11 267.088,24      296  1.842.317,56  

Conservação e Vigilância: Vigilância, Limpeza, Recepção, Processamento de Roupas 
Apoio Administrativo: Manutenção Preventiva e Mensageiro 

 

4. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

 

MOVIMENTO D A CONTA CON TABIL 2.1.2.1.1.11.00 

UG Credor (CNPJ/CPF)  Saldo Inicial  
 Movimento 

Devedor  
 Movimento Credor   Saldo Final   

153054 00.080.120/0001-46                    -                          -                     6.541,00                  6.541,00  

153054 00.121.325/0001-22                    -                          -                     1.076,76                  1.076,76  

153054 00.136.975/0001-41                     -                          -                        191,30                     191,30  

153054 00.179.193/0001-90                    -                          -                   99.759,72                99.759,72  

153054 00.192.190/0001-96                    -                          -                     1.634,50                  1.634,50  

153054 00.248.206/0001-35                    -                          -                   44.940,00                44.940,00  

153054 00.280.854/0001-79                    -                          -                     1.229,30                  1.229,30  

153054 00.302.007/0001-68                    -                          -                        411,20                     411,20  

153054 00.331.788/0001-19                    -                          -                     1.307,05                  1.307,05  

153054 00.406.610/0001-90                    -                          -                   23.497,05                23.497,05  

153054 00.740.696/0001-92                    -                          -                 184.237,70              184.237,70  

153054 00.762.455/0001-44                    -                          -                   10.500,00                10.500,00  

153054 00.842.216/0001-02                    -                          -                     1.336,00                  1.336,00  

153054 00.905.760/0004-90                    -                          -                     7.527,00                  7.527,00  

153054 00.986.846/0001-42                    -                          -                 102.349,00              102.349,00  

153054 00.995.371/0001-50                    -                          -                        694,60                     694,60  

153054 01.002.740/0001-20                    -                          -                     8.197,57                  8.197,57  

153054 01.005.728/0001-79                    -                          -                     2.632,00                  2.632,00  

153054 01.072.992/0001-25                    -                          -                     3.000,00                  3.000,00  

153054 01.107.391/0001-00                    -                          -                   37.605,50                37.605,50  

153054 01.169.999/0001-60                    -                          -                        302,10                     302,10  

153054 01.207.189/0001-50                    -                          -                   23.329,50                23.329,50  

153054 01.248.138/0001-77                    -                          -                     1.871,70                  1.871,70  

153054 01.256.941/0001-53                    -                          -                     8.115,43                  8.115,43  

153054 01.280.030/0001-61                    -                          -                        650,00                     650,00  

153054 01.293.314/0001-92                      -                          -                        120,00                     120,00  

153054 01.437.707/0001-22                    -                          -                   34.780,50                34.780,50  

153054 01.440.590/0001-36                    -                          -                     8.819,99                  8.819,99  

153054 01.468.098/0001-79                    -                          -                   84.903,00                84.903,00  

153054 01.536.135/0001-39                    -                          -                     6.054,00                  6.054,00  

153054 01.542.451/0001-13                    -                          -                     1.780,00                  1.780,00  

153054 01.571.702/0001-98                    -                          -                   10.528,50                10.528,50  
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153054 01.636.820/0001-37                    -                          -                     3.600,00                  3.600,00  

153054 01.677.197/0001-60                    -                          -                   15.325,00                15.325,00  

153054 02.060.549/0001-05                    -                          -                     7.644,00                  7.644,00  

153054 02.312.216/0001-18                    -                          -                   15.754,65                15.754,65  

153054 02.386.798/0001-87                    -                          -                     5.702,87                  5.702,87  

153054 02.433.631/0001-20                    -                          -                     8.334,00                  8.334,00  

153054 02.469.490/0001-03                    -                          -                     3.286,69                  3.286,69  

153054 02.513.899/0001-71                    -                          -                 276.718,50              276.718,50  

153054 02.614.637/0001-01                    -                          -                        266,00                     266,00  

153054 02.697.262/0001-82                    -                          -                     4.292,36                  4.292,36  

153054 02.769.002/0001-75                    -                          -                   22.808,00                22.808,00  

153054 02.794.555/0001-88                    -                          -                     1.320,00                  1.320,00  

153054 02.881.877/0001-64                    -                          -                     8.545,60                  8.545,60  

153054 02.972.242/0001-72                    -                          -                        760,00                     760,00  

153054 03.018.800/0001-28                    -                          -                     9.665,06                  9.665,06  

153054 03.087.444/0001-02                    -                          -                   17.137,38                17.137,38  

153054 03.488.963/0001-74                    -                          -                   27.222,91                27.222,91  

153054 03.514.129/0001-06                    -                          -                     1.118,80                  1.118,80  

153054 03.579.462/0001-01                    -                          -                        294,90                     294,90  

153054 03.836.029.0001/04                    -                          -                   24.040,44                24.040,44  

153054 03.839.326/0001-03                    -                          -                     1.203,95                  1.203,95  

153054 03.851.944/0002-41                    -                          -                        209,70                     209,70  

153054 03.913.851/0001-13                    -                          -                     2.520,00                  2.520,00  

153054 03.921.280/0001-69                    -                          -                   14.515,00                14.515,00  

153054 04.013.726/0001-10                     -                          -                   27.300,00                27.300,00  

153054 04.068.303/0001-05                    -                          -                        190,00                     190,00  

153054 04.071.245/0001-60                    -                          -                     7.852,50                  7.852,50  

153054 04.159.816/0001-13                    -                          -                     8.367,00                  8.367,00  

153054 04.218.878/0001-59                    -                          -                     1.738,00                  1.738,00  

153054 04.252.118/0001-68                     -                          -                        260,00                     260,00  

153054 04.301.884/0001-75                    -                          -                     4.425,00                  4.425,00  

153054 04.303.895/0001-94                    -                          -                     1.015,30                  1.015,30  

153054 04.388.663/0001-86                    -                          -                     2.265,00                  2.265,00  

153054 04.421.585/0001-74                    -                          -                   17.573,90                17.573,90  

153054 04.463.413/0001-63                    -                          -                        132,70                     132,70  

153054 04.619.893/0003-70                    -                          -                        303,00                     303,00  

153054 04.637.249/0001-63                    -                          -                     2.400,00                  2.400,00  

153054 04.693.290/0001-57                     -                          -                     3.963,50                  3.963,50  

153054 04.724.729/0001-61                    -                          -                   33.410,60                33.410,60  

153054 04.762.934/0001-11                    -                          -                     8.500,00                  8.500,00  

153054 04.824.222.0001-80                    -                          -                          52,00                       52,00  

153054 04.909.848/0001-99                    -                          -                     3.260,00                  3.260,00  

153054 04.969.292/0001-26                    -                          -                        389,60                     389,60  

153054 05.062.455/0001-55                    -                          -                     4.040,00                  4.040,00  

153054 05.094.507/0001-75                    -                          -                     1.095,00                  1.095,00  

153054 05.377.872/0001-97                    -                          -                        537,50                     537,50  

153054 05.416.754/0001-40                    -                          -                     5.988,00                  5.988,00  

153054 05.439.181/0001-70                    -                          -                   11.254,81                11.254,81  

153054 05.443.348/0001-77                    -                          -                        100,00                     100,00  

153054 05.471.539/0001-42                    -                          -                     1.802,10                  1.802,10  

153054 05.490.655/0001-09                    -                          -                     2.251,50                  2.251,50  

153054 05.678.734/0001-48                    -                          -                   18.675,69                18.675,69  

153054 05.691.570/0001-99                    -                          -                        300,00                     300,00  

153054 05.743.288/0001-08                    -                          -                        824,00                     824,00  
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153054 05.818.423/0001-37                    -                          -                   13.205,00                13.205,00  

153054 05.895.525/0001-56                     -                          -                     1.887,74                  1.887,74  

153054 05.964.709/0001-20                     -                          -                     8.960,00                  8.960,00  

153054 05.990.063/0001-56                     -                          -                          48,00                       48,00  

153054 06.135.310/0001-08                     -                          -                   20.542,00                20.542,00  

153054 06.219.757/0001-57                     -                          -                   44.506,65                44.506,65  

153054 06.224.973/0001-90                     -                          -                     2.775,40                  2.775,40  

153054 06.263.989/0001-02                    -                          -                        880,96                     880,96  

153054 06.345.769/0001-28                    -                          -                     6.821,29                  6.821,29  

153054 06.940.329/0001-19                     -                          -                        960,10                     960,10  

153054 06.964.297/0001-91                     -                          -                        325,50                     325,50  

153054 06.998.177/0001-05                     -                          -                   31.245,60                31.245,60  

153054 07.012.664/0001-10                    -                          -                        300,00                     300,00  

153054 07.031.976/0001-70                     -                          -                     2.249,00                  2.249,00  

153054 07.090.895/0001-41                     -                          -                     1.838,40                  1.838,40  

153054 07.173.013/0001-01                     -                          -                   28.309,52                28.309,52  

153054 07.239.327/0001-60                     -                          -                   42.685,00                42.685,00  

153054 07.296.482/0001-18                    -                          -                     1.710,00                  1.710,00  

153054 07.306.135/0001-29                    -                          -                     6.619,09                  6.619,09  

153054 07.314.173/0001-23                     -                          -                   27.412,00                27.412,00  

153054 07.419.651/0001-60                     -                          -                     3.320,00                  3.320,00  

153054 07.452.750/0001-43                    -                          -                     4.545,00                  4.545,00  

153054 07.455.576/0001-92                    -                          -                     1.355,50                  1.355,50  

153054 07.541.361/0001-94                    -                          -                        204,00                     204,00  

153054 07.610.601/0001-65                      -                          -                        794,00                     794,00  

153054 07.640.617/0001-10                     -                          -                     3.304,30                  3.304,30  

153054 07.651.422/0001-76                     -                          -                     2.860,00                  2.860,00  

153054 07.847.837/0001-10                    -                          -                 577.536,32              577.536,32  

153054 07.865.747/0001-51                    -                          -                   14.244,92                14.244,92  

153054 07.888.247/0001-35                    -                          -                     2.111,50                  2.111,50  

153054 07.918.274/0001-03                     -                          -                     1.478,50                  1.478,50  

153054 07.928.722/0001-50                    -                          -                     1.542,00                  1.542,00  

153054 08.039.907/0001-76                    -                          -                        784,00                     784,00  

153054 08.111.264/0001-24                     -                          -                        652,56                     652,56  

153054 08.228.010/0001-90                    -                          -                        946,44                     946,44  

153054 08.293.499/0001-84                     -                          -                        281,10                     281,10  

153054 08.623.106/0001-53                     -                          -                   13.680,06                13.680,06  

153054 08.641.106/0001-86                    -                          -                        427,98                     427,98  

153054 08.703.318/0001-40                     -                          -                     1.528,00                  1.528,00  

153054 08.774.906/0001-75                     -                          -                        932,00                     932,00  

153054 08.798.468/0001-85                     -                          -                   69.904,00                69.904,00  

153054 08.949.473/0001-41                    -                          -                     9.020,50                  9.020,50  

153054 08.983.789/0001-50                    -                          -                        583,30                     583,30  

153054 09.009.059/0001-15                    -                          -                     6.646,08                  6.646,08  

153054 09.122.605/0001-20                    -                          -                   12.672,00                12.672,00  

153054 09.175.192/0001-41                    -                          -                     8.151,67                  8.151,67  

153054 09.254.386/0001-32                    -                          -                     8.176,92                  8.176,92  

153054 09.271.415/0001-74                     -                          -                     6.283,20                  6.283,20  

153054 09.537.815/0001-89                     -                          -                     6.358,80                  6.358,80  

153054 09.615.457/0001-85                    -                          -                     9.759,00                  9.759,00  

153054 09.631.380.0001-37                    -                          -                        109,90                     109,90  

153054 09.911.014/0001-31                    -                          -                   23.092,63                23.092,63  

153054 10.276.588/0001-64                    -                          -                        818,60                     818,60  

153054 10.315.248/0001-03                     -                          -                     5.320,52                  5.320,52  
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153054 10.327.775/0001-20                     -                          -                     1.206,90                  1.206,90  

153054 10.332.933/0001-30                    -                          -                   11.524,00                11.524,00  

153054 10.495.972/0001-58                    -                          -                   22.050,00                22.050,00  

153054 10.531.345/0001-25                     -                          -                   72.180,00                72.180,00  

153054 10.585.089/0001-59                    -                          -                     5.400,00                  5.400,00  

153054 10.647.026/0001-80                    -                          -                        291,86                     291,86  

153054 10.738.861/0001-25                     -                          -                        998,00                     998,00  

153054 10.867.306/0001-01                    -                          -                        187,44                     187,44  

153054 17.174.657/0001-78                    -                          -                     1.435,00                  1.435,00  

153054 19.848.316/0001-66                     -                          -                     2.090,00                  2.090,00  

153054 20.235.404/0001-71                     -                          -                     3.526,92                  3.526,92  

153054 21.998.885/0001-30                     -                          -                     9.914,03                  9.914,03  

153054 24.801.201/0001-56                     -                          -                     1.185,00                  1.185,00  

153054 25.029.414/0001-74                    -                          -                   11.816,80                11.816,80  

153054 25.138.686/0001-02                    -                          -                   93.845,20                93.845,20  

153054 26.453.860/0001-74                     -                          -                   54.500,00                54.500,00  

153054 26.655.613/0001-50                    -                          -                   21.294,17                21.294,17  

153054 26.901.116/0001-95                    -                          -                     7.470,00                  7.470,00  

153054 26.921.908/0001-21                    -                          -                 277.955,09              277.955,09  

153054 28.753.796/0001-72                    -                          -                        493,00                     493,00  

153054 30.104.756/0001-41                     -                          -                   17.808,00                17.808,00  

153054 30.280.358/0004-29                    -                          -                   28.600,01                28.600,01  

153054 31.673.254/0001-02                    -                          -                 470.909,46              470.909,46  

153054 33.009.945/0002-04                    -                          -                 197.850,34              197.850,34  

153054 33.051.491/0001-59                    -                          -                     4.680,00                  4.680,00  

153054 33.243.924/0001-78                    -                          -                     2.923,10                  2.923,10  

153054 33.255.787/0001-91                    -                          -                   99.310,70                99.310,70  

153054 36.753.739/0001-11                     -                          -                   28.920,00                28.920,00  

153054 37.109.097/0001-85                     -                          -                   26.542,52                26.542,52  

153054 37.396.0170001-10                    -                          -                 111.460,72              111.460,72  

153054 37.396.017/0006-24                    -                          -                 130.336,65              130.336,65  

153054 37.841.970/0001-20                    -                          -                   15.069,01                15.069,01  

153054 37.844.479/0001-52                     -                          -                   11.788,68                11.788,68  

153054 42.979.195/0001-03                    -                          -                     1.620,00                  1.620,00  

153054 44.363.661/0003-19                    -                          -                     7.049,00                  7.049,00  

153054 44.734.671/0001-51                    -                          -                   78.264,85                78.264,85  

153054 46.849.303/0001-84                      -                          -                     1.892,00                  1.892,00  

153054 47.193.115/0001-03                     -                          -                     1.157,00                  1.157,00  

153054 47.636.014/0001-60                    -                          -                   26.700,00                26.700,00  

153054 49.324.221/0001-04                    -                          -                   15.019,00                15.019,00  

153054 49.351.786/0004-23                    -                          -                 285.540,51              285.540,51  

153054 49.601.107/0001-84                    -                          -                 209.608,40              209.608,40  

153054 52.202.744/0001-92                    -                          -                   11.427,83                11.427,83  

153054 53.427.738/0001-04                    -                          -                   10.154,18                10.154,18  

153054 54.516.661/0001-01                    -                          -                   33.031,79                33.031,79  

153054 54.858.014/0001-70                    -                          -                     4.400,00                  4.400,00  

153054 55.126.981/0001-00                    -                          -                   22.960,00                22.960,00  

153054 55.643.555/0001-43                    -                          -                   13.748,80                13.748,80  

153054 56.994.502/0098-62                    -                          -              2.068.690,00           2.068.690,00  

153054 57.532.343/0001-14                    -                          -                        810,00                     810,00  

153054 58.950.775/0001-08                    -                          -                     6.769,00                  6.769,00  

153054 59.231.530/0001-93                    -                          -                     2.040,00                  2.040,00  

153054 60.383.338/0001-00                    -                          -                   14.617,25                14.617,25  

153054 60.412.327/0005-26                     -                          -                 258.454,00              258.454,00  
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153054 60.665.981/0006-22                    -                          -                   35.442,00                35.442,00  

153054 61.117.263/0001-70                     -                          -                     3.655,00                  3.655,00  

153054 61.129.409/0001-05                    -                          -                   48.437,00                48.437,00  

153054 61.282.661/0001-41                    -                          -                     6.541,50                  6.541,50  

153054 61.595.732/0001-66                     -                          -                     2.376,00                  2.376,00  

153054 62.969.589/0005-11                    -                          -                   84.800,00                84.800,00  

153054 64.711.500/0002-03                    -                          -                   26.591,00                26.591,00  

153054 65.076.671/0001-81                    -                          -                   20.040,00                20.040,00  

153054 65.482.309/0001-00                      -                          -                        897,00                     897,00  

153054 65.817.900/0001-71                    -                          -                        892,80                     892,80  

153054 66.511.429/0002-32                      -                          -                   45.600,00                45.600,00  

153054 67.423.152/0001-78                    -                          -                   74.851,77                74.851,77  

153054 67.630.541/0001-74                     -                          -                   30.366,88                30.366,88  

153054 67.729.178/0001-49                    -                          -                   51.239,90                51.239,90  

153054 67.729.178/0004-91                    -                          -                     1.600,00                  1.600,00  

153054 67.882.621/0001-17                     -                          -                     2.792,90                  2.792,90  

153054 70.939.574/0001-05                     -                          -                   94.200,00                94.200,00  

153054 71.957.310/0001-47                      -                          -                   22.692,00                22.692,00  

153054 72.679.145/0001-71                    -                          -                     2.100,00                  2.100,00  

153054 72.791.445/0001-48                    -                          -                        432,00                     432,00  

153054 73.008.682/0001-52                    -                          -                   89.183,70                89.183,70  

153054 73.679.623/0001-06                    -                          -                 125.035,48              125.035,48  

153054 78.082.724/0001-19                    -                          -                   73.215,00                73.215,00  

153054 81.887.838/0004-93                    -                          -                        491,00                     491,00  

153054 82.641.325/0001-18                     -                          -                   26.749,02                26.749,02  

153054 93.248.979/0001-00                     -                          -                   10.776,00                10.776,00  

153054 94.869.054/0001-31                    -                          -                   18.348,83                18.348,83  

153054 95.433.397/0001-11                     -                          -                     6.495,30                  6.495,30  

153054 96.382.429/0001-60                     -                          -                     7.205,00                  7.205,00  

Total                      -                          -              8.137.744,32           8.137.744,32  

 

O Hospital das Clínicas da UFG tem como um dos principais objetivos a assistência a saúde, cuja atividade não pode ser 

interrompida por se tratar de serviço essencial a vida humana. Porém, mesmo sendo responsável por uma atividade tão 

importante o hospital não é contemplado com uma dotação orçamentária suf iciente para a realização de todas suas 

despesas. 

 

O hospital tem seu orçamento disponibilizado quadrimestralmente pelo FNS, baseado  na média de sua produção 

assistencial. Esse orçamento destina-se a cobrir todas as despesas com manutenção do hospital, inclusive pessoal (48%), 

tendo em vista que ao longo dos anos não houve reposiçã o nem aumento do quadro efetivo por parte do Governo 

Federal, apesar do crescimento da demanda. 

 

Apesar de todos os esforços desta Gestão para conter gastos, e ainda, considerando a necessidade de investimentos em 

tecnologia e substituição de equipamentos sucateados, os recursos provenientes da produção do hospita l não são 

suficientes para cobrir os custos do hospital, que são elevados, principalmente por ser de ensino. 
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Essa insuficiência orçamentá ria gera a necessidade do Reconhecimento de Passivos por Insuf iciência de Créditos ou 

Recursos, visto que o hospital  para dar o tratamento adequado a seus pacientes necessita manter seu Almoxarifado 

abastecido, bem como outras despesas/serviços essenciais ao seu funcionamento.  

 

Quanto as providências a serem tomadas, este hospital aguarda a implementação do Decreto7082/10,  que trata da 

reestruturação dos  hospitais universitários, com transferência de maiores recursos, que possibilitarão a regularização do 

fato em questão. 

 

5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores – 

HC 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição Inscritos 

Cancelados 
2008 

Cancelados 
2009 

Total 
Cancelados Pago 2008 Pago 2009 

Total 
Pagamentos A Pagar  

2009 - - - - - - - - 

2008 1.008.025,46 - -                          -   -     1.008.025,46     1.008.025,46                           -   

2007        965.708,62                          -                            -                            -          965.708,62          965.708,62                           -   

TOTAL     1.973.734,08                          -                            -                            -          965.708,62     1.008.025,46     1.973.734,08                           -   

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição 

Inscritos 
Cancelados 

2008 
Cancelados 

2009 
Total 

Cancelados 
Pago 2008 Pago 2009 

Total 
Pagamentos 

A Pagar 

2009 1.742.527.91 - - - - - - 1.742.527,91 

2008     4.179.114,11 -         3.224,90         3.224,90 -     4.175.749,04     4.175.749,04                140,17 

2007 1.558.726,30      13.876,84 -      13.876,84     1.544.849,46                          -       1.544.849,46                         -   

 TOTAL      7.480.458,41      13.876,84         3.224,90      17.101,74     1.544.849,46    4.175.749,04     5.720.598,50                140,17 

Dados extraídos  do SIAFI – Conta 2.9.5.0.0.00.00 
 

 

A tabela acima  evidencia  o cuidado que a UFG/HC tem em a dotar o sistema de Restos a Pagar, procurando liquidar/pagar 

suas despesas dentro do ano de competência, porém há situações que são inevitáveis, mas que não cria impacto na sua  

gestão financeira. 



Relatório de Gestão -  2009 

 

239 
 

6. Informações sobre transferências (Recebidas e Realizadas) no Exercício - HC 

 

Concedente(s)  : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
UG / CNPJ Denominação 

150011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Programa 1073 Complementação pa ra os Hospitais  de Ensino Federais 

Vigência 
Tipo Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contrapartida 
Pactuada 

Repasse total até o 
exercício 

Repasse no 
exercício Início Fim 

Sit. 

6 Porta ria 646/2009 153054     5.005.278,42  0,00              5.003.721,17  5.003.721,17  abr/09 dez/09 
Objeto cumprido de acordo 

com o PT 

Concedente(s) : DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

UG / CNPJ Denominação 
257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

Programa 1444 Incentivo Financeiro aos Estados, Dis trito Federal e Municípios certif icados  para a Vigilância em Saúde Nacional 

Vigência 
Tipo Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contrapartida 
Pactuada 

Repasse total até o 
exercício 

Repasse no 
exercício Início Fim 

Sit. 

6 
Acordo 

SUS/FNS/UFG 
153054 23.233,22 0,00 23.233,22 18.733,22  mar/09 dez/09 

Apoiou a manutenção do HC 
no atendimento aos usuá rios 

do SUS. 

Concedente(s): DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

UG / CNPJ Denominação 

257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 
Programa 1214 Atenção Básica em Saúde 

Vigência 
Tipo Identificação Convenente Valor Pactuado 

Contrapartida 
Pactuada 

Repasse total até o 
exercício 

Repasse no 
exercício Início Fim 

Sit. 

6 
Acordo 

SUS/FNS/UFG 
153054 73.432,04 0,00  73.432,04 73.432,04 abr/09 dez/09 

Apoiou a manutenção do HC 

no atendimento aos usuá rios 
do SUS. 

Concedente(s): DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 
UG / CNPJ Denominação 

257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 

Programa 1220 Atenção Hospitala r e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde 
Vigência 

Tipo Identificação Convenente Valor Pactuado 
Contrapartida 

Pactuada 

Repasse total até o 

exercício 

Repasse no 

exercício Início Fim 
Sit. 

6 Acordo 153054   39.305.600,57 0,00  39.305.600,57 37.457.300,93 jan/09 dez/09 Apoiou a manutenção do HC 
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SUS/FNS/UFG no atendimento aos usuá rios 
do SUS. 

Concedente(s)  : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
UG / CNPJ Denominação 

150011 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Programa 1073 Universidade do Século XXI 
Vigência 

Tipo Identificação Convenente Valor Pactuado 
Contrapartida 

Pactuada 

Repasse total até o 

exercício 

Repasse no 

exercício Início Fim 
Sit. 

6 
Programa de 

Funcionamento da 
Residência Médica 

153054     4.334.080,64  0,00  4.334.080,64  4.334.080,64  jan/09 dez/09 
Objeto cumprido de acordo 

com o PT 

Tipo  6 - Descentralizações : Conta corrente SIAFI 192210201 - CREDITOS RECEBIDOS 

 

 

Com relação as transferências recebidas em 2009, 80%  refere-se  ao Programa 1220 Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde, oriunda da prestação de serviços  

assistenciais, foram  aplicadas na manutenção do hospital, inclusive com despesas de pessoa l, que compromete 42% de sua  receita. 

 

Os recursos referente ao prog rama 1073 Complementação para os Hospitais de Ensino Federais , bem como os demais,  foram utilizados  na manutenção do hospita l, na aquisição de 

material de  consumo, pagamento de serviços  terceirizados e aquisiçã o de equipamentos e material permanente.  

 

As transferências não foram suf icientes para pagamento de todas as despesas, visto o custo elevado do hospital, a utilização de recursos de custe io para pagamento de pessoal 

contratado (falta de repos ição pelo Governo Federal), gerando a necessidade de inscrição de passivos por insuficiência de créditos. 
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7. Previdência Complementar Patrocinada 

 Não se Aplica 

 

8. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos 

 Não se Aplica 

 

9. Renúncias tributárias 

 Não se Aplica 

 

10. Operações de Fundo 

 Não se Aplica 

 

13. Registros Atualizados no Sistema SIASG e SICONV - HC 

 
 

DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL – UG: 153054 
 

 
 
 

                    DECLARAMOS, que as informações referentes a contratos, estão disponíveis e atualizadas, no S istema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto 

de 2008. 

 

 

Patrícia de Araújo Costa Caetano 

Hospital das Clínicas/UFG 

 

 

Informamos que no Hospital das Clínicas/UFG não houve registro no SICONV, pois não ocorreu nenhum convênio de 

repasse financeiro pa ra outros órgãos, sejam estaduais ou municipais, entidades sem fins lucrativos ou empresas 
privadas. 

 
 

14. Outras Informações - HC 

 Não se Aplica 
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15. Informações contábeis da Gestão – HC 

 

Denominação completa (UJ):  

Hospital das Clínicas/UFG 

 

Declaro que os  demonstrativos contábeis constantes do Sis tema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstr

 

Estou ciente das responsabilidades civis e  profissionais desta decla ração. 

 

Local Goiânia-GO 

Contador Responsável 
 
 

Cont. Alete Maria de O liveira
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Anexo II 
 

 

 


