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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento objetiva propiciar, a toda comunidade acadêmica, como também
aos órgãos de controle interno e externo que regulam a Universidade Federal de Goiás, e
à sociedade em geral, um relato geral sobre as atividades realizadas durante o ano de
2019,  na  Regional  Goiás  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  apresentando  relatos,
documentos, informações e dados demonstrativos de natureza acadêmica, orçamentária,
operacional e patrimonial.

A elaboração deste relatório é resultado das informações colhidas nas unidades, órgãos e
coordenações  da  Regional  Goiás,  que  sintetizam  e  representam  a  produção  e
desempenho de toda equipe, destacando metas, resultados e desafios para o alcance das
ações previstas. TODAS AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO
TEM COMO FONTE NOSSAS UNIDADES, ÓRGÃOS E COORDENAÇÕES NA FIGURA
DOS CHEFES DE UNIDADES, COORDENADORES DE ÓRGÃOS, COORDENADORES
GERAIS E COLABORADORES. Além disso, também usamos como fonte os relatórios de
gestão de anos anteriores (2016 até 2018).

A Regional  Goiás  possui  sete  cursos  de  Graduação  e  mais  uma  turma  de  Direito
(PRONERA),  distribuídos  em  duas  Unidades  Acadêmicas  Especiais:  uma  Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e uma Unidade Acadêmica Especial
de Ciências Humanas. 

Mesmo com todas as dificuldades ocorridas no ano de 2019, como por exemplo, os cortes
no orçamento, a Regional continuou funcionando e realizando suas atividades, como é
possível verificar por meio de alguns números e informações que serão apresentadas no
decorrer do documento. Isso decorre do envolvimento de toda comunidade acadêmica.
Mas, é importante destacar que, nesses últimos dez anos, a Regional  Goiás da UFG
passou por um significativo processo de expansão, mas com ele, evidenciaram-se novas
demandas da comunidade universitária que não foram atendidas na mesma proporção da
expansão ocorrida.



2. DADOS ACADÊMICOS DA REGIONAL GOIÁS – CGA

O Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da Regional Goiás da Universidade Federal de
Goiás conta com a seguinte equipe: Jakeline de Andrade Pacheco (Coordenadora), Katiel
Corrêa de Sousa Castro (servidor) e Jéssica Nicolau (colaboradora).

Explicitando os dados acadêmicos da Regional Goiás, destacamos que esta última possui
um  total  de  885  estudantes  de  graduação  (521  do  sexo  feminino  e  364  do  sexo
masculino). 

MATRÍCULA

PROCESSOS SELETIVOS 2019

O CGA DESENVOLVEU DIVERSAS ATIVIDADES VISANDO A REALIZAÇÃO DAS MA-
TRÍCULAS  DOS  CANDIDATOS  CLASSIFICADOS  NOS  PROCESSOS  SELETIVOS:
SISU,  UFGINCLUI,  PROGRAMA EDUCAÇÃO  DO  CAMPO  E  PREENCHIMENTO  DE
VAGAS.

TABELA 1. MATRÍCULAS 2019 REGIONAL GOIÁS SISU E PROCESSO SELETIVO DO

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

CURSO
TOTAL DE VAGAS

OFERTADAS
 MATRICULADOS 
SISU

TOTAL DE VAGAS
NÃO PREENCHI-
DAS

Administra-
ção (bacha-
relado) – no-

turno

50 39 11

Arquitetura
e Urbanismo

- integral
30 30 0

Direito(ba-
charelado)  -

noturno
60 60 0

Filosofia (li-
cenciatura)
– noturno

50  14 36

Filosofia
(bacharela-
do) –  notur-

no

50 10 40

Serviço So-
cial (bacha-

50  39 11



relado) –
noturno

TOTAL 290 192 98

                       

CURSO
TOTAL DE VAGAS

OFERTADAS

MATRICULADOS
PROCESSO SELE-

TIVO

TOTAL DE VAGAS
NÃO PREENCHI-

DAS

Educação
do Campo -

noturno

40 20 20

 FONTE: CGA/REGIONAL GOIÁS

MATRÍCULA POR OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

NO ANO DE 2019 A SECCIONAL REALIZOU A MATRÍCULA DO UFGINCLUI – INDÍGE-
NAS E NEGROS QUILOMBOLAS DETALHADO NA TABELA 2.

 TABELA 2. UFGINCLUI – INDÍGENAS E NEGROS QUILOMBOLAS

CURSO VAGAS
OFERTADAS

MATRICULADOS VAGAS NÃO
PREENCHIDAS

Administração 
(bacharelado) - 
noturno

1 1 0

Direito (bacharelado)
- noturno

2 2 0

Serviço Social 
(bacharelado) - 
noturno

1 1 0

FONTE: CGA/REGIONAL GOIÁS



PROVÁVEIS FORMANDOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2019

Tabela 3. Número de prováveis formandos por curso de graduação no semestre letivo de 
2019/1 e 2019/2, da Regional Goiás

CURSO HABILITAÇÃO PERÍODO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
Administração Bacharelado Noturno 6 12
Direito Bacharelado Noturno 10 54
Filosofia Licenciatura Noturno 1 4
Filosofia Bacharelado Noturno 0 3
Serviço Social Bacharelado Noturno 19 41
Arquitetura e Ur-
banismo 

Bacharelado Integral 0 10

Educação do 
Campo

Licenciatura Noturno 3 10

TOTAL 39 134

Fonte: CGA/REGIONAL GOIÁS

Com base nos documentos encaminhados à Seccional pelas coordenadorias dos cursos
de graduação da Regional Goiás e processos requeridos pelos estudantes para colação
de grau, foram contabilizados o quantitativo de prováveis formandos de 2019/1 e 2019/2,
e os formandos (que colaram grau em 2019/1). 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DISPONÍVEIS NOS

CURSOS  DE  GRADUAÇÃO  DA  UFG,  CONFORME  RESOLUÇÃO  CEPEC  N.
1394R/2016

Foram realizados, pelo CGA, os levantamentos das vagas disponíveis nos respectivos
cursos e, após a realização do processo seletivo, efetivando a matrícula dos candidatos
classificados em consonância com os critérios previstos na citada resolução e em editais
específicos.

Após a provação e deliberação pelas instâncias competentes, o Centro de Seleção da
UFG publicou o Edital n.026/2018/PROGRAD/CS/UFG, que trata do preenchimento de
vagas remanescentes nos cursos de graduação, destinadas aos estudantes da UFG que
pretendam mudar de curso, aos portadores de diploma de curso superior, aos que preten-
dam reingressar e aos estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) que
pretendam ingressar na UFG por transferência facultativa, com ingresso no primeiro se-
mestre do ano letivo de 2019, conforme Resolução CEPEC n. 1394/2016.

Após a divulgação pelo Centro de Seleção do resultado referente ao Edital n.026/2018, o
CGA procedeu a matrícula dos candidatos classificados. O quantitativo de vagas oferta-
das e preenchidas, por meio da realização da matrícula, está disponibilizado na Tabela 4.



Tabela 4. Vagas ofertadas e preenchidas pelo Edital n 026/2018, de 14 de setembro de 
2018, conforme Resolução CEPEC n. 1394/2016.

CURSO

NÚME-
RO DE
VAGAS
OFER-
TADAS

VAGAS
PREEN

CHI-
DAS

MU-
DANÇA

DE
CURSO

REIN-
GRES-

SO

POR-
TAT-
DOR

DE DI-
PLOMA

TRANS
FE-

RÊN-
CIA DE
OUTRA

IES

NÚMERO DE
VAGAS NÃO

PREENCHIDAS

Administra-
ção (bachare-
lado) - notur-

no

10 7 1 0 5 1 3

Arquitetura e
Urbanismo

(bacharelado)
- integral

3 2 0 0 2 0 1

Filosofia (ba-
charelado) –

noturno

 
54

1 0 0 0 1 53

Filosofia (li-
cenciatura) -

noturno
38 2 0 1 1 0 36

Direito (ba-
charelado) -

noturno
8 8 3 0 2 3 0

Serviço Soci-
al (bacharela-
do) –  notur-

no

22 1 0 0 0 1 21

TOTAL 135 21 4 1 10 6 114

FONTE: CGA/REGIONAL GOIÁS

Ainda em 2019,  o  CGA realizou o levantamento de vagas disponíveis  nos cursos de
graduação da UFG – Regional Goiás, conforme Tabelas 5 e 6, encaminhou o relatório de
vagas  às  coordenadorias  de  curso  para  deliberação  pelos  respectivos  Conselhos
Diretores das unidades do quantitativo de vagas para preenchimento em 2020-1, após a
apreciação  das  vagas  pelos  Conselhos  Diretores  das  unidades  e  pela  Câmara  de
Graduação, o Centro de Seleção da UFG publicou os Editais nº 14/2019 e nº 16/2019,
que  tratam  do  preenchimento  de  vagas  remanescentes  nos  cursos  de  graduação,
destinadas aos estudantes da UFG que pretendam mudar de curso, aos portadores de
diploma de curso superior, aos que pretendam reingressar e aos estudantes de outras
Instituições de Ensino Superior (IES) que pretendam ingressar na UFG por transferência
facultativa, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2020, conforme resolução
1394R/2016. As matrículas para o preenchimento destas vagas ocorrerão em janeiro de
2019.
O quantitativo de vagas ofertadas para a categoria portador de diploma está descrito na
Tabela 5.



Tabela 5. Levantamento de vagas disponíveis para preenchimento no primeiro semestre
de 2020 –
Categoria Portador de Diploma

REGIONAL GOIÁS – PORTADOR DE DIPLOMA

ORDEM NOME  DO
CURSO

ENTRADA
2020-1

OPÇÃO  DE
PARTICIPAÇÃO
- PROVA

OPÇÃO  DE
PARTICIPAÇÃO
- ENEM

1 Administração
(bacharelado)  –
noturno 

2 1 1

2 Arquitetura  e
Urbanismo
(bacharelado)  -
integral

2 1 1

3 Direito
(bacharelado)  -
noturno

2 1 1

4 Filosofia
(bacharelado)  –
noturno 

5 3 2

5 Filosofia
(licenciatura)  -
noturno

5 3 2

6 Serviço  Social
(bacharelado)  -
noturno

13 7 6

TOTAL  DE
VAGAS  POR
SEMESTRE

 ___________ 29 16 13

FONTE: CGA/REGIONAL GOIÁS

Já na Tabela 6 apresentamos o quantitativo das vagas disponíveis para preenchimento no
primeiro semestre de 2020 nas categorias mudança de curso, reingresso e transferência
facultativa de outra IES.

Tabela 6. Levantamento de vagas disponíveis para preenchimento no primeiro semestre
de 2020 –
Categoria Mudança de curso, reingresso e Transferência Facultativa de outra IES

REGIONAL GOIÁS – Mudança de curso, reingresso e Transferência Facultativa de
outra IES

ORDEM NOME DO CURSO 2020-1

1 Administração (bacharelado) – noturno 5

2 Arquitetura e Urbanismo (bacharelado) - integral 5



3 Direito (bacharelado) - noturno 2

4 Filosofia (bacharelado) – noturno 40

5 Filosofia (licenciatura) - noturno 38

6 Serviço Social (bacharelado) - noturno 13

TORAL DE
VAGAS POR
SEMESTRE

_____________________________________ 103

FONTE: CGA/REGIONAL GOIÁS

3. A GRADUAÇÃO DA REGIONAL GOIÁS

Os cursos de graduação da Regional Goiás somam um total de sete e para otimizar o
funcionamento  dos  mesmos  temos  a  Coordenação  de  Graduação  (COGRAD)  que
funciona por meio de uma equipe de trabalho.
Professora  Carina  Folena  Cardoso  (Coordenadora  Geral  de  Graduação  da  Regional
Goiás)
Murilo Emos Felix (Técnico Administrativo)
Professor Rodrigo Bombonati (Coordenador Geral de Estágio)
Professora Geovanna de Lourdes Alves Ramos (Coordenadora Geral de
Monitoria).

Para as deliberações relacionadas aos cursos de graduação, temos a Câmara Regional
de Graduação, que está composta pelos seguintes conselheiros: 
Professora Karine Camila de Oliveira (Coordenadora do curso de Arquitetura e
Urbanismo até junho de 2019)
Professora Ariane Magda Borges (Coordenadora do curso de Arquitetura e
Urbanismo a partir de junho de 2019)
Professora Geovanna de Lourdes Alves Ramos (Coordenadora do curso de
Licenciatura em Educação do Campo)
Professora Hélcia Daniel da Silva (Coordenadora do curso de Administração)
Professora Renata Arruda (Coordenadora do curso de Filosofia – Licenciatura)
Professor Alcides Remijo (Coordenador do curso de Serviço Social)
Professor Pedro Jonas (Coordenador do curso de Filosofia – Bacharelado até novembro
de 2019)
Professora Andréa Abrahão Costa (Coordenadora do curso de Direito)
Professor  Fábio  Amorim  de  Matos  Júnior  (Coordenador  do  curso  de  Filosofia  –
bacharelado a partir de novembro de 2019)
TAE Jakeline de Andrade Pacheco (Coordenadora da Seccional  do Centro de Gestão
Acadêmica)
Raquel Monteiro de Moura (representante discente)

No ano de 2019 foram realizadas dez Câmaras de Graduação na Regional Goiás, nas
quais foram apreciados 41 processos de interesse da comunidade acadêmica, dos quais:
1 de revisão de PPC de curso; 25 recursos contra exclusão e 15 recursos contra decisão
das unidades acadêmicas.
A  Coordenação  de  Graduação  da  Regional  Goiás,  juntamente  à  representação  da
Câmara Regional de Graduação, participou de 10 Câmaras Superiores de Graduação que
ocorreram em Goiânia ao longo do ano de 2019.



No ano de 2019, a Coordenação de Graduação da Regional Goiás realizou 2 Eventos no
âmbito da Regional Goiás, dentro os quais:
a) Semana de Integração 2019;
b) Espaço das Profissões 2019.

Adicionalmente a Coordenação de Graduação auxiliou na organização e condução de
outros eventos da Regional Goiás, como:
a) O CONEPEC 2019 – Congresso de Ensino, pesquisa, extensão e cultura da
Regional Goiás;
b) O Dia D da UFG;
c) E a Ação “Campus Limpo, Lixo Zero”.

3.1 AÇÕES DE FOMENTO E APOIO À CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE GRADUAÇÃO
DA REGIONAL GOIÁS

a) Mudança de turno do curso de Administração;
b) Aprovação do PPC do curso de Administração Noturno
c) Apoio ao processo de chamada pública da UFG-Regional Goiás em 2019-1
d) Participação na comissão de Curricularização da Extensão da Universidade Federal de
Goiás desde abril de 2019;
e)  Colaboração  na  escrita  da  minuta  de  Curricularização  da  Extensão  no  âmbito  da
Universidade Federal de Goiás
f) Elaboração de proposta dos calendários de colação de grau de 2019-2;
g) Participação na comissão de elaboração do calendário de 2020 da
Universidade Federal de Goiás;
h) Participação na comissão que revisou a resolução de ingresso na Universidade
Federal de Goiás através do edital de vagas remanescentes;
i) Apoio à constituição da comissão de heteroidentificação da Regional Goiás;
j) Apoio ao processo de distribuição das vagas de monitoria na Regional Goiás;
k) Elaboração dos processos seletivos de monitores na Regional Goiás;
l)  Elaboração  dos  processos  seletivos  para  a  ocupação  de  vagas  de  estágio  não-
obrigatório na Regional Goiás;
m) Apoio às coordenações de curso na condução e orientação dos discentes quanto à
realização do ENADE;
n)  Avaliação  e  definição  de  estratégias  para  melhoria  do  ensino  nos  cursos  que
apresentaram fragilidade na avaliação do ENADE de 2018, com reuniões setoriais junto
às  coordenações  e  representações  dos  NDEs  dos  cursos  de  Serviço  Social  e
Administração;
o) Apoio ao Fórum do curso de Administração da Regional Goiás;
p) Participação na reunião de planejamento estratégico do curso de Serviço Social;
q) Organização da vinda da Pró-Reitoria de Graduação em 2019-1 e 2019-2 à Regional
Goiás;
r) Início das discussões internas à Regional Goiás para avaliação de adesão à proposta
de Reestruturação Curricular da Pró-Reitoria de Graduação.

3.2 AÇÕES JÁ EM DESENVOLVIMENTO PARA 2020

A Coordenação de Graduação já  vem desenvolvendo ações que se  desdobrarão em
eventos e agendas de trabalho para 2020, dentre as quais:
a)  Apoio  à  equipe  executora  do  CONEPEC 2020  –  Congresso  de  Ensino,  Pesquisa,
Extensão e Cultura da Regional Goiás;



b) Organização da Semana de Planejamento Pedagógico de 2020-1, que ocorrerá de 17
a 21 de fevereiro de 2020;
c) Constituição da Comissão de Reestruturação Curricular para iniciar os trabalhos em
fevereiro de 2020;
d) Organização da Semana de Integração de 2020;
e) Organização do Espaço das Profissões 2020, que ocorrerá em maio;
f) Estruturação da proposta para o Espaço das Profissões Itinerante, com reuniões no
planejamento pedagógico das escolas em janeiro de 2020;
g) Para 2020 estão previstas 08 Câmaras Regionais de Graduação, em reciprocidade
com a Agenda das Câmaras Superiores;
h)  Também  já  estamos  em  contato  com  a  PROGRAD  para  auxiliar  2º  Encontro  de
Licenciatura e Educação Básica da UFG.

METAS PARA 2020

Para além das ações que já estão sendo estruturadas para o ano de 2020, há ainda
planos que precisam ser retirados do papel e que reiteram compromissos firmados para a
excelência da Graduação na Regional Goiás, dentre os quais:

a) Elaboração de diagnósticos e promover ações estratégicas de internacionalização na
Graduação;
b) Pensar em um e-book da COGRAD que possa divulgar ações pedagógicas inovadoras
em desenvolvimento na Regional Goiás;
c) Fomentar os Projetos de Ensino na Regional Goiás;
d) Trabalhar a capacitação docente para a inclusão em parceria com o SINACE
e o Núcleo de Acessibilidade;
e) Realizar os Fóruns de Estágio e Monitoria;
f) Dar sequência nos estudos de viabilidade da graduação em Pedagogia;
g) Criar o observatório da Inclusão e Permanência na Regional Goiás;
h) Criação da Política de Qualidade dos estágios e monitorias;
Fonte: Cograd/Regional Goiás

4. UNIDADES ACADÊMICAS DA REGIONAL GOIÁS

4.1. UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS

A Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Humanas  conta  com 3  (três)  cursos  de
graduação:  Filosofia  (Licenciatura)  coordenado  pela  professora  Doutora  Renata  Maria
Santos Arruda, Filosofia (Bacharelado) coordenado pelo professor doutor Fábio Amorim
de Matos Júnior e Educação do Campo: Ciências da Natureza (Licenciatura) coordenado
pela professora doutora Geovanna de Lourdes Alves Ramos.
O  quadro  de  professores/as  é  o  seguinte:  27  professores/as  efetivos/as  e  4
professores/as  substitutos/as.  Na  unidade  trabalham  5  servidores/as  técnico-
administrativos e 10 servidores/as terceirizados/as.   
Quanto  à  estrutura  física,  a  unidade  funciona  no  prédio  alugado  do  antigo  Colégio
Santana e  conta  com:  10 salas  de aula,  7  laboratórios,  2  secretarias,  1  gabinete  de
Chefia, 2 cozinhas, 3 salas de reuniões, 1 depósito: 1 quadra poliesportiva.

LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO – NÍVEL DOUTORADO
Professores afastados: 6 docentes;
Professores que retornaram de afastamento: 2 docentes
Professores substitutos ativos: 4 docentes



PERSPECTIVAS DE AFASTAMENTO 2020
Professora Ana Gabriela Colantoni– Pós-doutorado
Professora Renata Maria Santos Arruda – Pós-doutorado
Técnica Geandra Karla de Avelar Côrtes – Mestrado
Técnica Camila Marques Menezes – Capacitação

APOSENTADORIA 2020
Processo aberto: Eunice Ferreira Duarte

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI
Período de 01/01/2019 até 07/12/2019

Total de processos autuados: 58 processos
Destaques:
Progressões: 7 processos
Ofícios: 17 processos
Organização e Funcionamento dos Conselhos: 9 processos
Destacamos a digitalização de todos os documentos relativos a gestão do colegiado da
Unidade.
As reuniões do colegiado da unidade estão registradas no SEI.
Tramitação Total de Processos na Unidade: 189
Destaques: Ofícios e progressões
Processo com andamento fechado na Unidade: 147
Destaques: Colação de Grau e Progressões
Tempo Médio de Tramitação dos processos:
Progressão: 26 dias
Aceleração da Promoção: 5 dias

Os professores recebem suas progressões dentro de 26 dias na UAECH, contando da
abertura até o fechamento do processo.
Documentos Gerados:
Total: 380
Documentos Externos:
Total: 156

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS
Período 2019/01 e 2019/02
Licenciatura em Educação do Campo
2019/01 – 62 componentes oferecidos – 53 Consolidados – 9 excluídos;
2019/02 – 25 componentes oferecidos – 50 Componentes abertos – 2 excluídos;

Filosofia Bacharelado
2019/01 – 40 componentes oferecidos – 21 consolidados – 19 excluídos
2019/02 – 44 componentes oferecidos – 2 consolidados

Filosofia Licenciatura
2019/01 – 48 componentes oferecidos – 34 consolidadas – 14 excluídos
2019/02 – 52 componentes oferecidos – 4 consolidados
ORÇAMENTO
A unidade não tem autonomia para exercer orçamento e execução financeira.



Foi encaminhado pedido de aquisição de bens, principalmente data-show, e nenhum foi
entregue a unidade durante o ano corrente.
Foi  encaminhada  solicitação  para  aquisição  de  livros  para  biblioteca  e  nenhum  foi
comprado.
A unidade teve energia e água cortada uma vez cada durante o semestre de 2019/02.

PARCERIAS
Foram executadas diversas parcerias com escolas e museus da cidade e de fora com
intuito de sediar eventos e realizar estágios obrigatórios. Destacamos o Colégio Lyceu de
Goyaz,  Escola  Família  Agrícola,  Museu  das  Bandeiras,  curso  de  Serviço  Social
(comemoração  dos  10  anos),  curso  de  Administração  (semana  da  administração),
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas dentre outros.

PREVISÕES PARA 2020
Eleição para chefe e Sub-chefe;
Reestruturação Curricular;
Ingresso de alunos externos para cursar disciplinas isoladas;
Concurso para provimento de vaga em decorrência de aposentadoria;
Estruturação do Curso de Pedagogia;
Licenças para qualificação de servidores;
Retorno de servidores afastados;
Progressões, acelerações da promoção e retribuição por titulação;
Atendimento de demandas e realização de parcerias para eventos.

4.2 UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

A Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas tem como chefe o professor
mestre Iram Leandro da Silva e conta com 4 (quatro) cursos de graduação: Administração
(Bacharelado), coordenado pela professora Doutora Hélcia Daniel da Silva, Arquitetura e
Urbanismo  (Bacharelado)  coordenado  pela  professora  Mestre  Ariane  Magda  Borges,
Direito (Bacharelado) coordenado pela professora Doutora Andrea Abrhão Costa, Serviço
Social (Bacharelado) coordenado pelo professor Mestre Alcides Pontes Remijo. A unidade
tem como coordenador de pesquisa o professor doutor  Heitor de Carvalho Pagliaro e
como  coordenador  de  extensão  e  cultura  o  professor  mestre  José  Rodolfo  Pacheco
Thiesen  e  também  conta  com  um  secretário  administrativo  Rone  Rosa  Martins.  É
importante destacar que atual chefia assumiu o cargo em maio de 2019, assim, os dados
apresentados são referentes ao período de oito meses da atual gestão.
O  corpo  de  servidores  da  UAECSA atualmente  é  composto  pelos  docentes,  técnico-
administrativos  e  colaboradores  terceirizados,  diversificados  em  função  de  suas
atribuições  e  unificados  no  objetivo  comum  da  instituição.  O  quadro  de  docentes  é
composto por 79 (setenta e nove) distribuídos em 65 (sessenta e cinco) cargos efetivos e
14 (catorze) cargos substitutos. Quanto aos técnicos, 3 (três) estão em cargos efetivos e 2
(dois) em cargos terceirizados, com previsão de aumento de 2 (dois) cargos efetivos para
2020, somando um toral de 84 servidores da UAECSA.
Comparando  com o ano  de  2018,  em que  o  quadro  geral  era  de  84  colaboradores,
ressaltamos que não houve crescimento do número de servidores efetivos e servidores
terceirizados frente as demandas acadêmicas da UAECSA.

Corpo Discente



Tabela 7. Discentes matriculados nos Cursos de Graduação (Ano Base: 2019)
CURSOS ATIVOS (MATRICULADOS + TRANCADOS)

Administração 105

Arquitetura e Urbanismo 107

Direito 356

Serviço Social 149

Total de alunos ativos 737

Destacamos  que  todos  os  737  discentes  cursam  modalidade  de  graduação  Ensino
Presencial na AUECSA. 

A UAESA está instalada no mesmo conjunto de prédios onde se encontra a Direção da
Regional Goiás, ou seja, na Avenida Bom Pastor, no Bairro Areião. Nestes prédios estão
instalados  o  maior  número  de  edificações  e  concentradas  as  atividades  de  ensino,
pesquisa e extensão.  Na UAECSA, o número de salas de aulas e laboratórios são 17
(dezessete)  ambientes  divididos em 11 (onze)  salas de aulas,  01  (um)  laboratório  de
informática, 01 (um) laboratório de conforto, 01 (um) laboratório de produção, 01 (um)
núcleo  de  prática  jurídica,  01  (um)  laboratório  de  estudos  urbanos  paisagísticos  e
arquitetônicos, 01 (um) laboratório de projetos.

É possível destacar a aprovação de ações de Extensão e Cultura da UAECSA em 2019:
48 (quarenta e oito) no total, sendo que os projetos aprovados somam um total de 11
(onze).
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO – NÍVEL DOUTORADO
Professores  afastados:  2  docentes  (Emiliano  Alves  de  Freitas  Nogueira  e  Edinardo
Rodrigues Lucas)
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO (3 meses)
Professoras  Carla  Agda  Gonçalves  e  Maria  Meire  de  Carvalho  (ambas  do  curso  de
Serviço Social)

LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO – NÍVEL DOUTORADO
Professores afastados – 1 docente (Carla Agda Gonçalves)

APRESENTAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS – TRANSFERÊNCIAS
TOTAL: 3 docentes (Ítalo Camilo da Silva Nogueira, Gabriel Teixeira Ramos e Diva Júlia
Sousa da Cunha Safe Coelho)

PERSPECTIVAS DE AFASTAMENTO 2020

Tabela 8. Afastamentos previstos para 2020
DOCENTES CURSO

Ariane Magda Borges Arquitetura e Urbanismo – Doutorado

José Rodolfo Pacheco Thiesen Arquitetura e Urbanismo – Doutorado

Karine Camila Oliveira Arquitetura e Urbanismo – Doutorado

Suzete Almeida de Bessa Arquitetura e Urbanismo – Doutorado

Thalita Pereira da Fonseca Arquitetura e Urbanismo – Doutorado



Alcides Pontes Remijo Serviço Social – Doutorado

Anderson Queiroz Lemos Administração – Pós-Doutorado

Edinardo Rodrigues Lucas Arquitetura e Urbanismo – Doutorado

Margareth Pereira Arbués Direito – Licença Capacitação

Alexandre Aguiar dos Santos Direito – Licença Capacitação

Renato Francisco dos Santos Paula Serviço Social – Licença Capacitação

TOTAL 11

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Rone Rosa Martins Mestrado

TOTAL 1

Bens Patrimoniais 
Ao longo dos últimos anos foram alcançados avanços históricos de estruturação de um
setor responsável pela gestão e realização efetiva da gestão dos bens patrimoniais da
UAECSA (RG). 

Acervo Bibliográfico da UAECSA (RG) 

Tabela 9. Quantitativo do acervo bibliográfico da UAECSA 
CURSO TÍTULOS EXEMPLARES 

Administração 175 384

Arquitetura e Urbanismo 156 512

Direito 1.784 3.749

Serviço Social 308 936

TOTAL 2.423 5.581

ORÇAMENTO
A unidade não tem autonomia para exercer orçamento e execução financeira.
Foi encaminhado à Direção da Regional Goiás a substituição urgente dos cabos vga de
vários data show instalados na UAECSA para o início do período letivo de 2020-1.

PARCERIAS
No ano de 2019 foram realizadas diversas parcerias com escolas, dentre elas o Colégio
Alternativo Coopecigo que funciona próximo a UAECSA, para o funcionamento do curso
de Administração Noturno. Também foram parceiros em 2019 a Prefeitura Municipal da
Cidade  de  Goiás,  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Fórum  da  Comarca  de  Goiás,
UAECH/RG, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, Secretarias do
Estado de Goiás entre outros órgãos. 

PREVISÕES PARA 2020
Reestruturação Curricular;



Ingresso de alunos externos para cursar disciplinas isoladas;
Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de professores
substitutos; 
Licenças para qualificação de servidores;
Retorno de servidores afastados;
Progressões, acelerações da promoção e retribuição por titulação;
Atendimento de demandas e realização de parcerias para eventos.

É possível constatar que, mesmo com significativa recessão neste período de 2019, foram
feitas  ações  marcantes  com  resultados  concretos  em  todas  as  áreas  da  Unidade
Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas – UAECSA – da Regional Goiás da
UFG. 

5. DEPARTAMENTO DE COMPRAS

O Departamento de Compras apresenta à Direção da Regional Goiás, o embasamento
legal,  os  fatos,  as  metodologias  e  referências  que  foram  utilizadas  na  execução
orçamentária no exercício de 2019, até o dia 12 de dezembro de 2019, bem como a
distribuição dos recursos para atender as demandas da Regional Goiás.
O objetivo do relatório parcial é demonstrar de forma objetiva e simplificada os gastos
com despesas do exercício de 2019, até o dia 12 de dezembro de 2019, da Regional
Goiás/UFG, dentre
eles diárias, passagens, bens de capital e custeio.

Para contextualizar a situação do setor financeiro da Regional Goiás, é preciso esclarecer
que  o  Orçamento  Geral  da  União  (OGU),  aprovado  pelo  Congresso  Nacional  –  Lei
Orçamentaria  Anual  (LOA)  13.808  de  15  janeiro  de  2019,  publicada  no  D.O.U.  em
16/01/2019  estabelece  um  montante  de  R$1.247.484.773  (um  bilhão,  duzentos  e
quarenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e setecentos e setenta e três
reais) – (ano de 2016: R$ 1.019.444.218,00 – ano de 2017: R$ 1.141.803.073,00 – ano de
2018: R$ 1.248.681.285) para a Universidade Federal de Goias, dos quais 86,58% (ano
de 2016: 82,53% - ano de 2017: 85,62% - ano de 2018: 86,80%) estão comprometidos
com o pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores docentes e
técnico-administrativos.  O  valor  restante  montam  em  um total  de  R$  167.300.130,00
(Cento e sessenta e sete milhões, trezentos mil e cento e trinta reais) - (ano de 2016: R$
147.758.588,00 – ano de 2017: R$ 164.134.324,00 – ano de 2018: R$ 158.300.561,00).

Em  2019,  foi  realizado  o  Planejamento  Estratégico  da  Regional  Goiás,  no  qual
Departamentos, Unidades e Órgãos estabeleceram metas, ações para o ano de 2018, o
Departamento  de  Compras  fez  parte  do  Eixo  de  Gestão:  Recurso  Humanos,
Administração e Finanças onde foi elaborado um relatório com o objetivo de promover
melhorias e profissionalização nas áreas de pessoal, espaço físico, fluxo de processos
administrativos e gastos orçamentários.

Com o desafio de diminuir as despesas tendo em vista os cortes no orçamento (MEMO
circular  003/PROAD/UFG  de  09  de  março  de  2018),  no  qual  a  UFG  sofreu  o
contingenciamento  de  créditos  orçamentários  repassados  pelo  Governo  Federal,  a
Direção da Regional Goiás por meio da RESOLUÇÃO RG/UFG N° 02 de 24 de abril de
2018 estabeleceu procedimentos para contenção de despesas relativas ao transporte,
diárias e passagens.



Os recursos destinados à manutenção e funcionamento da instituição provém da Matriz
OCC  (Matriz  de  Outros  Custeios  e  Capital)  que  é  composta  pela  Matriz  ANDIFES,
Programa de Consolidação das IFES e Matriz PNAES. As fontes apresentadas na Tabela
I possuem as seguintes descrições/finalidades:
• PNAES: Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto 7.234 de 19 de julho de
2010), cujo objetivo é garantir prioritariamente a permanência dos discentes, classificados
em estado de vulnerabilidade,  na  Universidade,  por  meio  de incentivos  como bolsas,
auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, entre outros.
•  Programa  de  Consolidação  das  IFES,  objetiva  a  complementação  dos  recursos  de
investimentos dos programas REUNI e Expansão .
• Matriz ANDIFES: matriz de alocação de recursos das Universidades Federais que possui
o parâmetro “aluno equivalente” como seu principal indicador. A matriz tem base legal no
Decreto nº 7.233 de 19 de julho de 2010.

Em  relação  ao  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  a  distribuição
orçamentaria  também  levou  em  consideração  a  metodologia  definida  na  Resolução
CONSUNI 02/2011 tendo como principal indicador a quantidade de alunos equivalentes,
porém, com sistemática diferente à usada na Matriz ANDIFES.

A base de dados utilizada no calculo do número de alunos equivalentes é a mesma que o
SESU/MEC usa para distribuição entre as IFES, porém o IDH de cada cidade é um fator
de geração dos valores resultantes. A base de cálculo também se utiliza do Censo da
Educação Superior como fonte de dados.

5.1 Prestação de Contas

PERÍODO DE 01/01/2019 à 16/12/2019 TETO ORÇAMENTÁRIO

Total utilizado R$ 57.755,75 para Diárias
Total utilizado R$ 1.884,58 para Passagens

Equipamento e Material Permanente
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: R$ 84.899,00

Locação de Mão de Obra: R$ 1.028.362,88

Serviços de Pessoa Física: R$ 40.370,00

Tributos
Obrigações contributivas: R$ 2.612,21

Outros serviços Pessoa Jurídica
Serviços de tecnologia da informação: R$ 9.694,80

Serviços Terceirizados (Locação de Mão de Obra)
Administrativo, Segurança e Limpeza R$ 1.028.362,88

Auxílio Financeiro a Estudantes
Bolsas: Alimentação, moradia, permanência: R$ 896.380,00

Aluguel (Colégio Santana)
Aluguel (Mensal R$ 33.844,51) R$ 406.131,62



Dívidas de Exercícios anteriores
Restos a Pagar (Despesas 2018) R$ 99.390,54

Material de Consumo
Materiais diversos para consumo R$ 100.919,74

Este  documento  apresenta,  de  forma  parcial,  à  Direção  da  Regional  Goiás,  o
detalhamento de Execução Financeira e Administrativa do ano de 2018, Planejamento e
Gerenciamento  de  Contratações  2019,  tendo  como  base  a  distribuição  orçamentaria
realizada pelo Governo Federal  para a Universidade,  e  desta para a Regional  Goiás.
Destacamos a distribuição orçamentária final de 2019 ainda não foi lançada no site da
PROAD, já que ainda estão em período de balanço geral de gastos.

Ressalta-se que o planejamento se baseia em metas a serem alcançadas que podem ser
inviabilizadas por vários fatores, como: mudanças no cenário econômico relacionadas aos
repasses financeiros;  fragilidade na autonomia da Regional  Goiás quanto à execução
financeira;  despesas  com  valores  variáveis  relacionadas  ao  consumo  de  energia  e
telefonia; e, reajustes financeiros não previsíveis em contratos e serviços.

6. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
A Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária UFG/Regional Goiás, órgão
administrativo responsável pela execução da Política de Assistência Social Estudantil na
Regional, encaminhou à Direção os dados quantitativos e qualitativos quanto ao trabalho
desenvolvido.    

  Tabela 10 - Quantitativo de bolsas- 2019
Bolsa Total de bolsas Valores

Alimentação 150 R$ 120,00 (parcial)/R$ 260,00
(integral)

Permanência 67 R$ 400,00
Moradia 87 R$ 240,00
Total 304

      
Tabela 11- Demonstrativo por solicitações - Edital PRAE 01/2019

Bolsa Nº de
requerimento

s

Atendidos Lista de espera     
Indeferidos

Alimentação 46 21 19            06     
Permanência 57 08 44             05
Moradia 41 10 21             10   
Total 144 39 84             21

É importante destacar que durante o processo de seleção do edital PRAE 01/2019 foram
realizadas 49 (Setenta e nove) entrevistas sociais.

Conforme as atribuições, a assistência estudantil da Regional Goiás buscou realizar um
trabalho próximo ao estudante, levando em consideração:



 Planejamento,  acompanhamento  e  avaliação  das  ações  referentes  ao  Plano
Nacional de Assistência Estudantil;

  Divulgação das ações da assistência estudantil  na perspectiva de consolidá-la
como política institucional;

 Atualização do cadastro dos estudantes atendidos pelos Programas de Assistência
Estudantil;

 Articulação com a rede de atendimento socioassistencial municipal, na perspectiva
de realizar encaminhamentos, conforme a necessidade do estudante assistido;

 Realização  de  atendimentos  diários,  entrevistas,  e  visitas  domiciliares  aos
estudantes bolsistas;

 Participação  da  elaboração  do  processo  seletivo  (editais,  estabelecimento  de
critérios, procedimento para seleção, valores e período de concessão de bolsas);   

 Participação em seminários, congressos, entre outros eventos que contribuem na
discussão e execução das atividades no âmbito da Assistência Estudantil;

 Participação na Comissão de Análise Socioeconômica (matrícula SISU/2019);
  A partir das análises dos dados coletados, observamos a necessidade de adequar

à oferta de serviços em qualidade e quantidade. Associa-se a esse contexto, a
necessidade de estabelecer uma metodologia de acompanhamento e avaliação da
assistência praticada, e qualificar as ações desenvolvidas a fim de contribuir no
desempenho acadêmico do estudante usuário dos serviços.

 As avaliações realizadas contemplam, entre outros, os seguintes pontos:
 Relação oferta/ demanda; 
 Desempenho acadêmico do estudante; 
 Mudança de perfil socioeconômico do estudante;
 Averiguações de denúncias;


Fonte: Coordenação de Assistência Estudantil – Assistente Social Viviani Cristina Silva.

7. ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA

A psicóloga Damaris Nunes de Lima Rocha Moraes exerceu suas atividades laborais na
Regional Goiás até o mês de novembro de 2019. Dentre suas funções ela representou a
Regional junto à Comissão Permanente de Acompanhamento de Casos de Assédio Moral,
Sexual e Preconceito da UFG. As reuniões da referida comissão são bimestrais. A referida
psicóloga também participou da Pesquisa Saúde e Qualidade de Vida com a divulgação
da mesma, reuniões e coleta de dados.

Ocorreu também visitas domiciliares, bem como visitas à Secretaria Municipal de Saúde
da Cidade de Goiás, relacionadas ao projeto de extensão “Grupo de Apoio ao Ostomizado
na cidade de Goiás”.

A seguir, apresentamos as atividades desenvolvidas pela assistência psicológica ao longo
do ano de 2019:

Janeiro – realização do Janeiro Branco em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
e  SIASS.  Participação  em  programa  na  Rádio  FM  Vila  Boa  sobre  Saúde  Mental.
Organização da Palestra Saúde Mental e Felicidade no Centro de Convivência Conviver
na cidade de Goiás.
Fevereiro – participação na Comissão de Acessibilidade durante as matrículas dos alunos
2019/1.



Abril – lançamento da Oficina do Bem-Estar na Regional Goiás (EVEXIA), com previsão
de 8 encontros até o final de 2019. Lançamento da Oficina de Habilidades Sociais com
ênfase na apresentação de trabalhos – CORAX, com previsão de 5 encontros até o final
de 2019/1.
Maio – promoção em parceria com o DP/RH do I Curso Introdutório da Regional Goiás –
INTEGRA TAE com a participação da DAD. Coordenação do Cum Versare, projeto de
extensão que tem por objetivo promover ações de emancipação e empoderamento dos
estudantes com deficiência da Regional Goiás. Realização de rodas de conversa mensais
com os alunos monitores do Núcleo de Acessibilidade da Regional.
Junho – participação, a convite da Secretaria Municipal de Saúde de Goiás, na reunião
da CIR, Regional Rio Vermelho, com o objetivo de conscientizar as secretarias sobre as
necessidades das pessoas com ostomia. 
Agosto – realização da Ação de Extensão “I Capacitação em Ostomia e II Encontro de
Ostomizados da Cidade de Goiás” realizado na Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Sociais  Aplicadas.  Participação  no  Curso  de  Extensão  “Educação  e  Valorização  das
Diferenças”,  a  convite  do  professor  Rodrigo  Bombonati  e  professora  Denise  Alves,
ministrado  aos  professores  e  gestores  da  rede  municipal  de  educação  da  cidade  de
Goiás.
Setembro – participação na organização e realização de todas as ações do “Setembro
Amarelo”  executadas  no  município,  em  parceria  com  a  UEG,  IFG,  Câmara  dos
Vereadores e Órgãos de Assistência da Prefeitura da Cidade de Goiás. Participação nos
programas da Rádio FM Vila Boa e Rádio do Lar São José sobre a prevenção ao suicídio.
Participação na III Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell em Goiânia. 
Outubro – Articulação do Seminário sobre as Ações Afirmativas com alunos quilombolas
e indígenas com a participação da CAAF de Goiânia, sendo que o seminário aconteceu
na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas. Palestra sobre “Valorização da
Vida”  no  Colégio  Alternativo  Coopecigo.  Organização  da  Campanha  “Repense  seu
Preconceito com Respeito” e Oficina EVEXIA, ações que aconteceram durante a Semana
do  Livro  e  da  Biblioteca  na  Regional  Goiás.  Organização  e  apoio  ao  Outubro  Rosa
Novembro Azul promovido pelo SIASS em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
e a Prefeitura da Cidade de Goiás. 
Novembro – estudo de caso com a professora Denise Alves sobre estudante indicado no
Curso de Extensão. Apoio na organização de ações a serem executadas na campanha do
Dezembro Vermelho na Regional Goiás.

É  imprescindível  também  destacar  os  atendimentos  clínicos  durante  o  ano  de  2019
(número de situações ou pessoas atendidas e não total de encontros:
– Coletivos e/ou mediações: 10
– Docentes: 7
– Familiares: 2
– TAEs: 5
– Estudantes: 43

Os atendimentos clínicos são realizados por meio de acolhimento às pessoas com queixa
de  adoecimento  mental  –  demanda  espontânea  e  encaminhadas  por  docentes,
elaboração da queixa e elaboração de encaminhamento quando necessário.

Por fim, destacamos que a psicóloga Damaris fez toda a transição de tarefas a serem
realizadas e demandas a serem atendidas para a psicóloga Lyris, que assumiu o cargo de
psicóloga em novembro de 2019,  tendo em vista  a redistribuição da Damaris  para a
Regional Goiânia.



8. DEPARTAMENTO PESSOAL E SIASS

A Seccional do Departamento Pessoal e SIASS da Regional Goiás possui vínculo com a
PROPESSOAS (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas) – DPM (Diretoria de Provimento e
Movimentação);  DFP  (Diretoria  Financeira  de  Pessoas);  DAD  –  Diretoria  de
Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas); DAP (Diretoria de Administração de
Pessoas);  e  DASS (Diretoria  de Atenção à Saúde do Servidor).  Nesse sentido,  o  DP
segue a normativa da  Portaria 016/2016, de 11 de janeiro de 2016, Regional Goiás da
Universidade  Federal  de  Goiás.  O  responsável  pelo  órgão  é  o  servidor  técnico-
administrativo Rodolfo Siqueira da Veiga Jardim. 

Destacamos como as principais funções do DP:
 –  Solucionar  dúvidas  ou  problemas  existentes  dos  servidores  docentes  ou  técnicos
administrativos em educação da Regional Goiás em relação ao Departamento Pessoal e
SIASS.
 –  Realizar  a  intermediação  entre  a  Seccional  DP/SIASS  Regional  Goiás  e  a
PROPESSOAS e suas diretorias da Regional Goiânia.
 – Resolver e realizar tarefas existentes no âmbito do DP/SIASS.
Sendo que as principais demandas do DP são:
 – Auxiliar, pedir alteração e fazer Ofício no SEI (Sistema Eletrônico de Informações),
quando o servidor necessita de alteração ou remarcação de férias, inferior a 30 dias do
início das férias, com justificativa institucional.
 – Receber atestados médicos e/ou odontológicos, a partir de um dia, que não necessitam
de perícia médica e/ou odontológica dos servidores da Regional Goiás UFG.
–  Cadastramento  no  sistema  Portal  Siapenet  Saúde  de  atestados  médicos  e  /ou
odontológicos  que  não  cabem  perícia  médica  e  /ou  odontológica  dos  servidores  da
Regional Goiás UFG.

8.1 Atividades desenvolvidas e realizadas no ano de 2019

 – Organização e Participação no Projeto INTEGRA TAE 2019 da Regional Goiás UFG,
junto com a Psicóloga Damaris Nunes de Lima Rocha Morais.
– Realizado no dia 22 de maio, das 13 às 17 horas, na sala de áudio e vídeo da Biblioteca
Cajuí, Regional Goiás UFG.
– Palestras:  “Acessibilidade em Libras”,  Solange Dias  Ribeiro  (Intérprete em Libras  –
CCOM  Regional  Goiás  UFG);  “A  Carreira  TAE:  Aspectos  e  Ferramentas  de
Desenvolvimento”,  Carlos  Augusto  da  Costa  Aguiar  (Diretoria  de  Acompanhamento  e
Desenvolvimento de Pessoas);  “Momento Evexia – Saúde Mental”,  Damaris Nunes de
Lima Rocha Morais (Psicóloga Regional Goiás UFG).
– Participação no dia em comemoração ao Profissional de RH, dia 04 de junho, das 15 às
17 horas, Campus Samambaia, Regional Goiânia UFG.
–  Renovação  e/ou  atualização  do  Token  (Certificação  Digital),  utilizado  para  o
desempenho de suas atividades relacionadas a Coordenação da Seccional DP/SIASS da
Regional Goiás UFG, no dia 12 de agosto, na empresa SOLUTI Certificação Digital.
– Treinamento para subcomissões de avaliação de desempenho, realizado no laboratório
de informática da Biblioteca Seccional Campus Colemar Natal e Silva, Regional Goiânia,
no dia 21 de agosto, das 08 às 12 horas.
–  Membro  do  Conselho  Gestor  como  representante  de  órgão  administrativo
(Departamento Pessoal).
–  Membro  da  Subcomissão  de  Avaliação  de  Desempenho  2019  dos  Técnicos
Administrativos da Regional Goiás UFG.



– Membro da Comissão de Construção do Edital  de  Remoção Interna dos TAE’s  da
Regional Goiás UFG.

9. CERCOMP DA REGIONAL GOIÁS

O Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) da Universidade Federal de Goiás -
Regional  Goiás  conta  com  dois  servidores:  Paulo  Henrique  Santana  de  Oliveira
(Tecnólogo – Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Redes de Computadores ou
Gestão  de  Tecnologia  da  Informação)  e  Carlos  César  Alves  Carvalho  (Técnico  de
Laboratório/Área:  Informática)  apresenta  a  exposição  de  dados  e  quantitativos  da  TI,
assim, realizou um levantamento acerca da gerência de bens e serviços. 
Em primeiro lugar, apresentaremos a totalização dos bens em funcionamento:

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas

Tabela 12. Quantitativo de equipamentos da UAECH
Equipamento Quantidade

Computador 16

Estabilizador 9

Nobreak 2

Impressora 4

Telefone 1

Scanner 1

Projetor 4

Roteador sem fio 3

Switch 1

Biblioteca 

Tabela 13. Quantitativo de equipamentos da Biblioteca

Equipamento Quantidade

Computador 19

Estabilizador 10

Nobreak 4

Impressora 3

Projetor 1

Scanner 1

Notebook 4

Switch 3

Roteador wifi 4

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas



Tabela 14. Quantitativo de equipamentos da UAECSA

Equipamento Quantidade

Computador 70

Computador (servidor) 4

Estabilizador 47

Nobreak 11

Switch 13

Impressora 18

Telefone 8

Projetor 17

Scanner 8

Notebook 10

Caixa de som 1

HD externo 3

Webcam 2

Aparelho de Videoconferência 2

Impressora 3D 2

Roteador Wifi 8

Totalização de Equipamentos

Tabela 15. Quantitativo total de equipamentos 

Computador 105

Computador (servidor) 4

Estabilizador 66

Nobreak 18

Impressora 25

Projetor 20

Scanner 10

Notebook 12

Roteador wifi 15

Hd externo 3

Switch 18

TV 2

Aparelho de videoconferência 2



9.1 Serviços de TI

No que tange aos serviços de TI, além do suporte e atendimentos, o CERCOMP trabalhou
para melhor os serviços de TI da Regional, principalmente os serviços de internet, tão
importantes para o desempenho das atividades desta instituição. 

Depois de muitas tentativa junto a Goiânia tivemos uma importante aquisição de um link
de internet  fibra óptica de velocidade de 100 Mb,  contratado através da FUNAP,  e a
solicitação de aumento do link dedicado de internet da RNP de 20 Mb para 100 Mb, que
encontra em processo licitatório para contratar empresa fornecedora. Adquirimos também
60 licenças  de  antivírus,  para  os  computadores  dos  departamentos  administrativos  e
pedagógicos com o objetivo de melhorar a segurança desses computadores contra vírus
e malwares. 

Em relação  aos  serviços  de  rede  e  segurança  da  informação,  foi  implantado  um no
FIREWALL, com gerenciamento automático dos links de internet, ou seja, quando um link
cair o outro assume de forma automática (failover). Foi implantado no FIREWALL serviço
de  QoS,  que  permite  priorizar  tráfegos  mais  importantes  na  rede/internet,  como  os
sistemas  utilizados  na  regional,  voip  e  videoconferência.  Foi  implantado  também um
servidor  DNS  local,  com  cache  (permite  consultas  mais  rápidas)  e  com  registro  de
acessos por IP, ou seja, cada site ou sistema acessado na rede de internet da Regional
ficara registrado no servidor: data, horário, nome do site e IP do computador de acesso,
garantindo segurança e permitindo auditoria em casos de ilícitos cometidos dentro da
rede da instituição.

Foram realizados também 155 atendimentos de chamados aos usuários da Regional, 
através do sistema GLPI.

9.2 Outros bens

A Regional Goiás da UFG, possui outros bens adquiridos em anos anteriores e esse ano 
que estão guardados nas salas técnicas para substituição de outro que apresentar defeito
ou para acrescentar em local que houver demanda.

Abaixo segue listagem dos principais bens adquiridos:

Cartuchos de toner;

 Estabilizadores;

 Nobreaks;

 Switches;

 Computadores;

 Impressoras.

Também foi possível receber via doação alguns equipamentos através do Cercomp de 
Goiânia.

 2 servidores;

 15 acess points.



Pode-se  perceber  através  deste  documento  o  enorme  salto  Tecnológico  dado  pela
Regional Goiás da UFG. Todas essas melhorias impactam positivamente e diretamente
em todas as atividades desempenhadas pelas diversas áreas do conhecimento com foco
no ensino, serviços administrativos, etc.

É importante destacar que a Regional Goiás é a única unidade da UFG que possui 2 links
de internet (20 Mbps e 100 Mbps), sendo possível quando há indisponibilidade de 1 temos
outro pra não ficar sem o serviço de internet.  Além disso, houve a mudança do meio de
transmissão de internet que era a rádio e foi substituído por fibra óptica.

Este relatório buscou apresentar de forma clara uma mensuração dos bens de Tecnologia
da Informação em uso, porém é um relatório que pode sofrer alterações, conforme forem
movimentados os bens ou conforme forem adquiridos e instalados novos

10. COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Equipe de Trabalho

Pedro Henrique (Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Goiás)
Helcia Daniel (Vice Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Goiás)
Heitor Pagliario (Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da UEACSA)
Welson Santos (Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da UEACH)

Conselheiros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação

Pedro Henrique (Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Goiás)
Heito Pagliario (Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da UEACSA)
Welson Santos (Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da UEACH)
Murilo Emos Felix (Técnico Administrativo)
Carlos (Técnico Administrativo)

CÂMARAS REGIONAIS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

No ano de 2019 foram realizadas 6 reuniões da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 
na Regional Goiás, nas quais foram desenvolvidas as seguintes atividades:

a) 4 processos de afastamento;

b) criação de estratégias de fomento à pesquisa;

CÂMARAS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO

A Coordenação de Graduação da Regional Goiás, participou de 7 Câmaras Superiores de
Pesquisa e Pós-Graduação que ocorreram em Goiânia ao longo do ano de 2019, as 
últimas 3 reuniões foram impossibilitadas por falta de transporte.

EVENTOS REALIZADOS

a) O CONEPEC 2019 – Congresso de Ensino, pesquisa, extensão e cultura da Regional 
Goiás;

b) E a Ação “Campus Limpo, Lixo Zero”



AÇÕES DE FOMENTO E APOIO À CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE GRADUAÇÃO DA 
REGIONAL GOIÁS – Site da PESQUISA

– CONEPEC

– Ebook CONEPEC

– Incentivo à produção de pesquisa dentro do programa de iniciação científica.

(2018) 5 projetos de pesquisa / 8 alunos IC

(2019) 19 projetos de pesquisa / 54 alunos IC / 6 bolsas UFG e 2 bolsas Cnpq

 – Colaboração na construção das políticas do CIA

 – Colaboração no novo modelo do programa de iniciação científica

 – Implementação do Laboratório IPElab

 – Inserção ao programa UFG Sustentável

 – DINTER

 – MINTER

 – Início de proposta de um possível mestrado interinstitucional

 – Revista da Regional

 – Programa Pesquisaê

 – Participação do programa Diálogos em Pesquisa

– Edificação em Anexo

AÇÕES JÁ EM DESENVOLVIMENTO PARA 2020

A Coordenação já vem desenvolvendo ações que se desdobrarão em eventos e agendas 
de trabalho para 2020, dentre as quais:

a) Apoio à equipe executora do CONEPEC 2020 – Congresso de Ensino, Pesquisa,

Extensão e Cultura da Regional Goiás;

b) Evento científico do DINTER

c) Minter

d) Inauguração do IPElab

e) Calendário de reuniões da Câmara Regional

METAS PARA 2020



a) Elaboração de diagnósticos e promover ações estratégicas de internacionalização na 
Pesquisa;

b) Abertura de um curso de especialização;

c) Fomentar os Projetos de Ensino na Regional Goiás.

11. COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA

Equipe de Trabalho

Suzete Almeida de Bessa (Coordenadora de Extensão e Cultura)

José Rodolfo Pacheco Thiesen (Coordenador de Extensão e Cultura da UAECSA)

Hélio Simplicio (Coordenador de Extensão e Cultura da UAECH)

Iago Matheus Borges Braga (Estagiário da Coordenação)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA

Em 2019 a Coordenação de Extensão e Cultura gerenciou informações e auxiliou na
execução de atividades de extensão e cultura junto ao corpo docente,  discente e de
técnicos administrativos. Foi responsável pela avaliação de ações de extensão e cultura
cadastrados via SIGAA, recepção e encaminhamento de documentos e correspondências
para os CAEx das unidades acadêmicas e atendimento à comunidade acadêmica e a
sociedade em geral.

Além de auxiliar a outros departamentos, supervisionou as atividades de divulgação das
ações de extensão e cultura realizadas na regional, acompanhou os dados das mesmas
por meio de relatórios enviados via SIGAA, emitiu certificados para os participantes e
coordenadores  das  ações  realizadas.  Outras  atividades  importantes  foram  o
levantamento,  e  balanço  de  todas  as  ações  finalizadas  e  em  andamento,  para
formalização de um banco de dados público, junto com a elaboração do site da extensão
na regional, em parceria com a Assessoria de Comunicação da UFG – Regional Goiás –
ASCOM.

Durante o ano de 2019, a Coordenação de Extensão e Cultura realizou instituição de
forma  prática  da  Comissão  de  Extensão  e  Cultura,  responsável  por  estabelecer  as
diretrizes políticas relativas à Extensão e Cultura na Regional Goiás.

Figura 1. Relatório Final das ações de extensão desenvolvidas pelos docentes, discentes 
e técnicos da UFG – Regional Goiás em 2019.



11.1 Divulgação das ações de extensão e cultura

No  ano  de  2019  a  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura  avança  em  termos  de
transparência,  tornando  públicas  as  ações  desenvolvidas  pela  Regional  Goiás  e
facilitando assim o acesso da comunidade acadêmica e em geral.
A publicação se deu em parceria com a Assessoria de Comunicação da UFG – ASCOM,
através do site da Regional Goiás que agora passa a contar com a tabela de todas as
ações desenvolvidas pelos seus docentes, discentes e técnicos. No site as ações podem
ser  encontradas  de  acordo  com  a  área  de  conhecimento  em  que  é  desenvolvida:
Comunicação, Saúde, Meio Ambiente, Tecnologia, Trabalho, Direitos Humanos, Educação
e Cultura;
Figura  2.  Novo  site  da  Extensão  e  Cultura  da  UFG  Regional  Goiás  –  divulgação  e
transparência sobre as ações desenvolvidas.



11.2 Realização e promoção de eventos 

A Coordenação de Extensão e Cultura promoveu e realizou alguns eventos durante o ano.
Entre  eles  estão,  em  parceria  com  o  Instituto  Bertran  Fleury  e  a  UFG  Goiânia,  os
consertos: Conexão Brasil Central Portugal, que contou com oficina de instrumentos de
sopro e apresentações do Quinteto de Metais do Cerrado, tocando modinhas goianas, o
dueto  de  piano  e  trompete  Galama  –  Cardoso,  e  a  Palestra  com a  professora  Ana
Guiomar, falando sobre a relação das modinhas goianas com o fado português.
Os eventos, divulgados para todas as instituições de ensino e comunidade geral, tiveram
plateia cheia, e ótima recepção por parte dos presentes.
Ainda em 2019, a Coordenação de Extensão e Cultura começou, em parceria com a
Coordenação  de  Graduação  e  a  Coordenação  de  Pesquisa  a  organização  do  IX
CONEPEC – Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, a ser realizado em
parceria com o Instituto Federal de Goiás.
As reuniões de organização do evento estão em pleno andamento, comissões de trabalho
foram formadas, e eventos paralelos estão sendo fomentados para acontecer durante o
evento,  dentre  eles,  lançamento  de  livros,  um  mini-evento  da  pós-graduação  da
Universidade  (DINTER)  e  demais  instituições  de  ensino  da  cidade.  Atualmente  a
coordenação está em busca de financiamento para o evento, e coordena o registro do
mesmo, além do site para abertura de envio de trabalhos.

CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA
A Regional Goiás começa a estabelecer as atividades da câmara de extensão e cultura,
que passa a atuar na política de extensão e cultura das unidades em busca de auxiliar,
como conselheira, nos próximos passos a serem tomados pela coordenação. A camara,
constituída pela coordenadora de extensão, os CAEX das unidades UAECSA, UAECH,
um representante técnico administrativo e um discente tem se reunido a fim de construir
suas  normativas,  promover  na  universidade  eventos  que  incentivem  a  extensão  e  a
cultura, fortaleça as ações junto a comunidade, entre outros.



INICIATIVAS DE POPULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO E CULTURA DA UFG

A fim de vencer a distância entre as ações de extensão e a comunidade, a coordenação
de extensão começa várias pequenas ações que pretendem dar um paço a mais, para
unir docentes, discentes, técnicos e comunidade. Entre essas ações estão, a divulgação
das  ações  na  rádio  da  cidade,  na  tv  UFG,  em  blogs  alternativos,  no  instagram  da
Extensão e Cultura, e no próprio site da Regional Goiás.
Figura 3. Iniciativas de popularização das ações de extensão e cultura

12. COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

A coordenação de Assuntos Internacionais da Regional Goiás (CAI/RG) está vinculada à
Diretoria  de  Relações  Internacionais  (DRI)  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG).
Nesse  sentido,  todos  os  editais  relacionados  à  mobilidade  estudantil,  docente  e  de
técnico-administrativos são de responsabilidade da DRI/Regional Goiânia. 

No ano de 2019, devido ao contingenciamento orçamentário, a CAI não pode participar de
todos os editais que a DRI/RG disponibilizou. Mas esperamos que em 2020 possamos
participar de todas as oportunidades ofertadas por meio dos editais DRI.

Mesmo com o orçamento enxuto, segue os dados da mobilidade do ano de 2019:

DOCENTES QUE SAÍRAM PARA MOBILIDADE



– Professor  Lucas Felício  Costa – período de 04/03/2019 até 15/03/2019 – curso de
Arquitetura e Urbanismo
Programa AUGM – Universidad Nacional de Asunción (UNA)

DOCENTES COM PREVISÃO DE SAÍDA PARA MOBILIDADE EM 2020

– Pedro Henrique Gonçalves – curso de Arquitetura e Urbanismo
Programa AUGM – Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS QUE SAÍRAM PARA MOBILIDADE

 – Weberson Ferreira Dias – período de 05/08/2019 até 09/08/2019
Programa AUGM – Universidad Nacional de Noroeste de la Província de Buenos Aires,
Argentina
Órgão  da  RG  –  ASCOM  da  Regional  Goiás  (época  da  mobilidade)  –  o  servidor  foi
removido para a IF/TO.

 – Tiago Rodrigues Galvão – período de 18/03/2019 até 22/03/2019
Programa AUGM – Universidad Nacional del Este, Paraguay
Órgão da RG – Secretaria Acadêmica da UAECSA (época da mobilidade)

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  COM  PREVISÃO  DE  SAÍDA PARA MOBILIDADE  EM
2020

– Geandra de Avelar Côrtes – Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina.

TÉCNICOS QUE A REGIONAL RECEBEU

 – Miguel González Armoa – período de 25/03/2019 até 29/03/2019
Programa AUGM – Universidad Nacional de Asunción, Paraguay (UNA)
Setor de trabalho – Secretaría General da UNA

DISCENTES QUE A REGIONAL RECEBEU

 – Loriana Yamile Acosta Klein – Período de 18/09/2018 até 09/02/2019 – curso de 
Administração
Programa AUGM – Universidad Nacional del Nordeste, Argentina (UNNE)

 – Rocio Margalí Ortiz Del Padre – Período de 18/09/2018 até 09/02/2019 – curso de 
Arquitetura e Urbanismo
Programa AUGM – Universidad Nacional de Asunción (UNA)

 – Jorgelina Jaled  – Período de 13/03/2019 até 18/07/2019 – curso de Arquitetura e 
Urbanismo
Programa AUGM – Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

COM PREVISÃO DE SAÍDA PARA MOBILIDADE EM 2020 

Sem previsão de saída de discente para mobilidade em 2020 até o fechamento deste
relatório.



13. COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

A CPPD da Regional Goiás é presidida pelo professor Doutor Juliano Avelar Moura, que
informa o resultado operacional do exercício 2019 da CPPD/RG conforme apontado no
quadro 1: 

Tipo de Processo Pareceres Elaborados e Apresentados
em Plenária da CPPD/UFG

Aceleração da Promoção 31

Alteração de Carga Horária 06

Licença Capacitação 14

Progressão 45

Estágio Probatório 26

Promoção 07

Retribuição por Titulação 03

TOTAL de PROCESSOS 132

Quadro 1: processos montados, distribuídos para as CADs, elaborado parecer, relatados.

A coordenação da CPPD ressalta que temos na Regional Goiás 25 processos na situação
de em gestão/aguardando tempo ou documentos. Portanto, hoje a Regional tem pleno
controle e rastreio de todos os processos de promoção/progressão/probatório/retribuição
dos  docentes  lotados  nas  duas  UAE.  Em  relação  ao  tempo  estabelecido  pelas
resoluções, não temos processos em atraso. 

A coordenação da CPPD destaca ainda que tem o controle pleno sobre os processos a 
algumas iniciativas assumidas na Regional:

1. Iniciativa da atual Diretoria da Regional em instituir a CPPD/RG, o que criou uma 
frente de representação direta e presencial com a CPPD/UFG;

2. Liberdade de trabalho à CPPD/RG e condições para participação das plenárias, 
por parte da atual Direção da Regional Goiás;

3. Atendimento das chefias das duas UAE/RG quanto à manutenção contínua dos 
componentes das CADs;

4. Modelo de gestão por processos: cada membro da CAD é responsável por um 
respectivo processo do início até a aprovação do colegiado da respectiva UAE;

5. Experiência adquirida pelos membros das CADs (especialização em um tipo 
específico de processo – probatório ou progressão);

6. Dedicação voluntária dos membros das CADs na conclusão das avaliações;

7. Apoio permanente dos secretários das chefias das UAE;

8. Hoje temos uma referência de CPPD na Regional, isto facilita a busca de 
informações por parte dos docentes.

É importante que a Direção da Regional, as chefias, oriente os docentes ingressantes e
“demais”  que  busquem  informações  na  CPPD/RG,  pois  assim,  em  um  curto  prazo,



resolveremos os problemas de atrasos de processos. Estamos diariamente na Regional é
só o(a) docente buscar informações sobre o seu processo em particular que encontrará
orientações. O professor(a) precisa entender que ele(a) também tem responsabilidade no
processo e que as CADs/CPPD são também professores, voluntários. 

A Direção  da  Regional  Goiás  e  a  coordenação  da  CPPD  estão  vivendo  um  marco
histórico quanto aos resultados da gestão desse tipo de processo. Temos nos esforçado
e mudado a imagem da regional quanto ao posicionamento no andamento dos processos
junto  à CPPD/UFG. Ainda temos muito  o  que aprender  na  busca pela  excelência da
Comissão, mas o trabalho está sendo realizado de forma competente, transparente e com
a agilidade necessária.

14. BIBLIOTECA CAJUÍ – Seccional da Regional Goiás

A Biblioteca Cajuí compõe o Sistema de Bibliotecas da UFG (SiBi/UFG), onde fazem parte
10 bibliotecas localizadas nas seccionais da UFG.  Os valores que norteiam o Sibi são:
respeito, cooperação, excelência, transparência, ética, compromisso, inovação, iniciativa,
imparcialidade, empatia e união. A Biblioteca Cajuí (BSRGO), possui sede própria com
espaço físico de 1.240m². 

O número total de nosso acervo físico é de 8.886 títulos e 17.880 exemplares entre livros
e periódicos.  Nosso  acervo físico e composto por,  livros em geral,  incluindo obras de
referência, dicionários multimeios – DVD, CD-ROM, mapas, periódicos, revistas científicas
e de assuntos gerais. Possuímos também acesso a diversas bases de dados virtuais,
como: Base Economática; Base Vlex; BDTD Nacional; BDTD UFG; E-books Springer; E-
books Wiley; Normas ABNT; Periódicos Capes; Perióticos UFG; Repositório institucional.
Nossa biblioteca conta com: 

 Sala de estudos 24 horas;
 Acervo diversificado de livros;
 Ambiente climatizado;
 Cantinho da Leitura para crianças;
 Salas de estudos coletivo e individual;
 Teatro de Arena;
 Espaços para exposições;
 Sala de Áudio e Vídeo;
 Sala Multifuncional.

 A biblioteca Cajuí oferece diversos serviços, alguns deles restritos à comunidade da UFG
–  que  é  composta  por  estudantes  de  graduação  e  de  pós-graduação  com matrícula
atualizada na instituição, servidores docentes e técnico-administrativos ativos e inativos.
Nossa biblioteca tem como intuito ser um centro de pesquisas e estudos para estudantes
e moradores da Cidade de Goiás. Assim, nosso acervo é aberto ao público em geral,
tanto  para  uso  dos  espaços  físicos,  quanto  para  consulta  local  dos  materiais
informacionais disponíveis. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BIBLIOTECA CAJUÍ – BSRGO EM 2019

Durante o ano letivo de 2019, buscamos desenvolver atividades dinâmicas com o intuito
de integrar o público interno (discentes, docentes e técnicos-administrativos) da UFG e
toda a comunidade externa no ambiente da Biblioteca Cajuí. 



Realizamos nos dias 30 e 31 de outubro a Semana do Livro e da Biblioteca, com o tema:
Biblioteca e Diversidade. A programação contou com eventos, palestras, oficinas, exibição
de filmes, rodas de conversa e atividades socioculturais. Foi realizado também uma feira
de troca de livros, intitulada Troca-Troca Literário, com o intuito de promover as práticas
de leitura entre nossos usuários. O evento em comemoração da Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca em sua terceira edição foi um sucesso total, e o mesmo ocorrerá
todos os anos no mês de outubro. A proposta dessa e de outras atividades culturais no
espaço  da  Biblioteca  Cajuí  é  promover  uma  maior  interação  entre  os  usuários  e  o
ambiente da biblioteca.

USO DOS ESPAÇOS EM NÚMEROS:

– SALA DE ÁUDIO E VÍDEO: 212 agendamentos para o uso do espaço.

– SALA MULTIFUNCIONAL: 284 agendamentos para o uso da sala.

– TEATRO DE ARENA: 3 agendamentos para o uso do espaço.

– SALA DE ESTUDOS 24 HORAS: foram colhidas aproximadamente 418 assinaturas dos

usuários que frequentaram esse ambiente.

Além do uso desses espaços descritos acima, a Biblioteca oferece o serviço de Visitas
Orientadas,  que  são  acompanhadas  por  funcionários  da  referida  biblioteca  com  o
propósito de divulgar os espaços da mesma para a comunidade acadêmica da UFG e
também para o público externo (escolas, universidades, etc.). Foram realizadas 3 visitas
orientadas, sendo uma delas com a turma de Arquitetura e Urbanismo da Regional Goiás,
outra com a turma do curso de Licenciatura e Educação do Campo, também da Regional
Goiás, e outra com a turma do 6º período do curso de Biblioteconomia (UFG/Goiânia).
Também foram realizados cursos, palestras e treinamentos de usuários da UFG, a saber:
Assistência Estudantil  e Política de Atendimento na UFG; Treinamento de Usuários da
ABNT; Análise Quantitativa de Dados em Ciências Humanas; Fontes de Informação On-
line; Artificial Intelligence (AI): há mesmo inteligência aí?; Fontes de Informação.
Outro serviço ofertado pela biblioteca é a emissão de carteiras da Biblioteca, sendo que
no ano de 2019 foram confeccionadas 165 carteirinhas para a comunidade acadêmica da
UFG. 

Na  Biblioteca  também  é  possível  fazer  o  uso  dos  computadores  do  laboratório  de
informática, que ainda está em processo de restruturação. Atualmente contamos com 7
computadores, mas aguardamos a chegada de novos computadores, o que proporcionará
um melhor atendimento para a comunidade acadêmica da UFG e a comunidade externa.
No ano de 2019, a Biblioteca Cajuí atendeu aproximadamente 886 alunos no laboratório
de informática.

Quanto à oferta de empréstimo de matérias informacionais, em 2019 foram realizados
15.781  empréstimos  domiciliares  para  a  comunidade  acadêmica  da biblioteca.  Foram
realizados  também  108  Empréstimos  Entre  Bibliotecas  –  EEB,  uma  modalidade  de
empréstimo  domiciliar  que  visa  atender  a  demanda  de  discentes  de  pós-graduação,
docentes e técnicos administrativos que necessitam de materiais informacionais de outras
bibliotecas do SIBI/UFG. 

Em relação à consulta loca, informamos que durante o ano de 2019 nosso acervo físico
foi consultado diariamente por usuários da comunidade geral e por docentes, discentes e
técnicos administrativos da UFG. Estima-se que foram consultados nesse ano cerca de
3.375 livros, uma média de 112,5 livros por mês. O que demonstra a importância de nosso



acervo para toda a comunidade acadêmica da UFG e os moradores da cidade de Goiás
que utilizam desse espaço.

DADOS DO ACERVO

Tabela 16. Acervo da Biblioteca
ACERVO NÚMERO DE TÍTULOS NÚMERO DE EXEMPLARES

Obras 8872 17672

Periódicos 14 208

Total geral 8886 17880

15. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE

O Núcleo de Acessibilidade da Regional Goiás é coordenado pela professora Doutora
Denise  de  Oliveira  Alves  e  tem  como  vice-coordenador  o  professor  Welson  Barbosa
Santos.

Em 2019, o Núcleo de Acessibilidade da Regional Goiás desenvolveu atividades junto
com a coordenação de extensão e cultura. Nesse sentido, prestou apoio às pessoas com
deficiência,  que são estudantes  da UFG – Regional  Goiás,  e  também estudantes  da
educação  básica  do  município  de  Goiás/GO.  Além dessa,  que  é  sua  ação  principal,
promoveu  eventos  e  oficinas  que  proporcionaram  uma  troca  entre  a  comunidade
acadêmica e a comunidade externa, além de informar e sensibilizar a comunidade acerca
dos direitos das pessoas com deficiência na Regional Goiás.

É importante enfatizar que o Núcleo de Acessibilidade também apoiou os estudantes com
deficiência, por meio do Programa Institucionalde Acesso, Participaçãoe Aprendizagem de
Estudantes com Deficiência, (PIAPAED) referente ao Programa Nacional de Assistência
Estudantil  (PNAES),  que  envolve  ações  de  assistência  estudantil  para  acesso,
participação e aprendizagem de ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA E/OU ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO.

Para o atendimento das ações do Núcleo, é possível contar com um quadro de bolsistas,
que são selecionados anualmente, de acordo com as demandas do Núcleo e orçamento.
Atualmente, o Núcleo conta com os seguintes bolsistas:

Tabela 17. Bolsistas do NA
BOLSISTA CURSO

Adilson da Silva Santos Serviço Social

Ana Karla dos Passos Sarmento Arquitetura e Urbanismo

Arthur Damaceno de Oliveira Direito

Bárbara Luiza Xavier de Faria Arquitetura e Urbanismo

Esther Moreno Lima Landivar Arquitetura e Urbanismo

Lucas da Cunha Pinheiro Filosofia
  



ESTUDANTES ATENDIDOS ATUALMENTE NO NÚCLEO E RESPECTIVOS CURSOS

Tabela 18. Atendimentos do NA – alunos da Regional Goiás
Marcos Crispim Santos Filosofia 

Luiz Humberto de Oliveira Arquitetura e Urbanismo

Riviane Dias Guimarães Arquitetura e Urbanismo

Gabriel de Brito Costa Serviço Social

Maria  Domingas  Ferreira  Ribeiro  da  Silva
Oliveira

Direito

Suelem Rezende Direito

OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE:

DIA D
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência – DIA D, é uma ação do governo
federal que acontece em todo Brasil  durante o mês de setembro, com o propósito de
informar e sensibilizar a comunidade acerca dos direitos das pessoas com deficiência. Em
parceria com a Prefeitura Municipal de Goias, o Instituto Bertran Fleury e o Festival Goiás,
o DIA D foi realizado no dia 6 de setembro de 2019 e contou com atividades pedagógicas,
artísticas e culturais, no âmbito da saúde, educação, trabalho e assistência social. Tanto a
comunidade  acadêmia  quando  a  comunidade  externa  participaram  do  evento  e
contribuíram para realização do mesmo.

CUM VERSARE
O Núcleo de Acessibilidade também realizou o CUM VERSARE, que é um evento interno
mensal  que  conta  com  a  participação  e  organização  da  Equipe  do  Núcleo  de
Acessibilidade em parceria com a Psicóloga Damaris. Esse evento é um momento de
reflexão  e,  ao  mesmo tempo,  de  escuta  sensível  entre  a  equipe  e  os  alunos,  sobre
assuntos  cotidianos  referentes  ao  ser  humano,  da  perspectiva  de  pessoas  com
deficiências e das que não possuem deficiência.

FORMAÇÃO  UFG  E  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GOIÁS:  EDUCAÇÃO  E
VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS
Os objetivos  desse processo formativo  oferecido  aos professores  e  gestores  da rede
municipal de educação foram:
OBJETIVO GERAL:  Oportunizar  educação  continuada  aos  gestores  e  professores  da
rede municipal de ensino sobre práticas educacionais inclusivas e; ESPECÍFICOS:

 Estabelecer interface entre a UFG e a Prefeitura do Município de Goiás, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, bem como com o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência;

 Possibilitar a formação dos participantes acerca do Transtorno do Deficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) e do Transtorno do Espectro Autista (TEA);

 Realizar estudos de caso a partir das informações advindas de documentos sobre os
estudantes da rede municipal de educação.

O curso teve a duração de 08 meses (02/04/2019 a 31/12/2019) e, entre os resultados
obtidos tivemos:

 DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES;



 FORTALECIMENTO  E  A  CONSOLIDAÇÃO  DOS  VÍNCULOS  ENTRE  AS
INSTITUIÇÕES  ENVOLVIDAS  (UFG,  PREFEITURA  MUNICIPAL  E  CONSELHO
MUNICIPAL DE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA);

PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ESTUDO DE CASO
Outra ação realizada pelo NA foi um Estudo de Caso, de um estudante de 11 anos, que
cursa  o  5º  ano  do  E.F  na  Escola  Municipal  Sonho  Infantil.  O  estudante  apresenta
diagnóstico de Síndrome de Asperger e inteligência acima da média, porém evidencia
dificuldades  de  socialização  na  escola.  Para  a  realização  do  Estudo  de  Caso  foram
realizadas entrevistas e visitas in loco.

Foram realizadas 7 reuniões e/ou entrevistas,  com duração média de 1 hora e meia.
Também foi realizada uma visita à sala de aula e interação com a turma do estudante. Na
ocasião o estudante estava deitado na carteira,  talvez dormindo. Objetivo da visita foi
apresentar  a  proposta  de  estudo  de  caso  e  firmar  acordos  sobre  a  realização  das
entrevistas, devolutiva do trabalho e preservação do sigilo sobre a identidade dos sujeitos
envolvidos.  Após as  outras  6  reuniões em locais  variados,  o  objetivo  foi  compilar  as
informações, discutir o caso e consolidar o estudo.

Além,  destas  ações,  o  NA recebeu  professores  da  rede  municipal,  realizou  visitas  a
escolas municipais atendendo a solicitações da rede, realizou oficinas nas escolas com o
objetivo de sensibilizar. Oportunizar conhecimentos e informações acerca da educação
especial  na  perspectiva  da  educação  inclusiva  e  participou de  reuniões  no  Ministério
Público de Goiás onde foram discutidos assuntos relacionados a acessibilidade na cidade
de Goiás.

É imprescindível mencionar que o NA teve seu Projeto de Extensão UFG E ARPHOS:
CAMINHOS PARA O REPENSAR DE IDENTIDADES NA CIDADE DE GOIAS  –  GO
aprovado para ser apresentado, em forma de Simpósio no evento que será realizado
entre os dias 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020. Infelizmente a participação no
Simpósio não será possível devido a falta de recursos.

Para o ano de 2020 o NA pretende dar continuidade às ações, ampliar o atendimento aos
estudantes com deficiência e realizar o I Seminário Internacional de Educação Especial
na  Perspectiva  da  Educação  Inclusiva.  Entretanto,  a  implementação/continuidade  das
ações propostas pode sofrer alterações e até exclusão em virtude de redução de recurso
no orçamento previsto para o Núcleo, a exemplo do que aconteceu com o Curso de Pós-
Graduação – Lato sensu em Educação Inclusiva, que teria início nesse ano de 2019 e foi
cancelado por corte de verbas e a apresentação de nosso projeto de extensão no evento
em Lisboa/Portugal, conforme descrito acima.

16. Laboratórios

16.1 NADIS – Núcleo Digital e Sistema de Informação 

A sala  conta  com  20  (vinte)  notebooks  conectados  a  internet,  além  de  ponto  para
realização de teleconferência.

16.2 NPJ – Núcleo de Prática Jurídica



Sala pedagógica para atendimento de estudantes e comunidade sobre  questões jurídicas
e estágio supervisionado. O Núcleo conta com uma coordenadora, um servidor efetivo e 
professores de prática jurídica.

16.3 Produlab – Laboratório de Administração da Produção e Inovação

O laboratório funciona em uma sala na qual são realizadas atividades práticas na área de 
produção e lançamento e criação de novos produtos e serviços. 

16.4 Laboratório de prática pedagógica de licenciatura

Sala destinada a reuniões pedagógicas voltada para o planejamento de ações e 
atividades que visam a prática da pedagogia da alternância. 

16.5 Laboratórios do Curso de Arquitetura

– LabProj – laboratório de projetos 

– LabTecs – laboratório de tecnologias

– Lupa – laboratório de urbanismo e paisagismo

– Laboratório de Informática

– Laboratório de Expressão

– Laboratório de Conforto

– LabAm – laboratório do Ambiente 

– Laboratório IPElab – ainda não inaugurado

17. Patrimônio

17.1 Prédios e terrenos

Possuímos atualmente o espaço físico da sede da Regional Goiás, com três blocos de
centro  de  aulas  e  salas  administrativas.  O  prédio  da  Biblioteca  Cajuí  e  o  prédio  do
Restaurante  Universitário  (ainda  não  inaugurado).  Além  desses  prédios  próprios,  a
Regional Goiás loca o espaço do Colégio Santana (prédios e quadra esportiva), onde
funciona a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas.

17.2 Veículos

1 caminhonete Ranger 4x4
02 veículos Spin Chevolet ano 2015/2016 – 7 lugares
01 Micro-ônibus ano 2013/2014 – 31 lugares
01 veículo Van ano/ 2001 2012 – 16 lugares
02 veículos Gol ano 2004/2005  – 05 lugares
01veículo Livina ano 2010 – 07 lugares
01 veículo Logan (Renault) – 05 lugares



CONSIDERAÇÕES E DESAFIOS

A  Direção  da  Regional  Goiás  e  a  toda  a  comunidade  acadêmica  enfatiza  que
enfrentamos,  cotidianamente,  diversos  desafios  para  consolidação  e  estruturação  da
Regional Goiás. Descreveremos abaixo algumas dificuldades, por considerarmos que não
podemos desconsiderá-las no quadro de um relatório de gestão.

A falta de infraestrutura no que se refere ao espaço físico é um real desafio enfrentado
pela  gestão  da Regional  e  por  toda comunidade  acadêmica.  O curto  orçamento  não
propicia  investimentos  com  a  construção  de  prédios,  como  centro  de  aulas,  prédio
administrativo, gabinetes de professores, laboratórios mais modernos, moradia estudantil,
aquisição de equipamentos e funcionamento do Restaurante Universitário.

Dentre outros desafios postos, podemos citar ainda, o deslocamento para execução do
estágio obrigatório dos estudantes do Curso de Serviço Social em Goiânia, essa situação
gera gastos com diárias de motorista. E pontuamos que a Regional Goiás possui apenas
1 (um) motorista para atender toda a demanda que só aumenta no cotidiano.

Outro  deslocamento  que  ocasiona  gastos  com  diárias  e  lança  vários  desafios  é  a
execução da pedagogia da alternância  (tempo comunidade e tempo universidade)  do
curso  de  Educação  do  Campo  –  LedoC  –  que  necessita  de  veículos  adequados
(possuímos somente uma caminhonete) para o deslocamento em estradas de chão, uma
vez que o tempo comunidade se realiza nas escolas dos assentamentos da Reforma
Agrária que estão localizadas em outros municípios.

É  imprescindível  ressaltar  a  necessidade  de  equalização  da  demanda  por  cargos
comissionados  da  Regional  Goiás,  no  intuito  de  fornecer  uma  referência  para
negociações que são necessárias,  seja entre as Regionais da UFG, seja com órgãos
externos como MPOG ou MEC. Cabe mencionar a falta de algumas das gratificações CD,
FG1,  FG2,  FG3  e  FG4  para  as  funções  de  chefias,  coordenação  de  cursos  e
coordenações administrativas exercidas por docentes e por servidores técnicos.

Outra dificuldade enfrentada é a manutenção dos servidores na sede da Regional, muitos
docentes e técnicos administrativos que realizam concursos para a Cidade de Goiás, logo
após tomarem posse já buscam estratégias para se deslocarem para os grandes centros,
isso nos faz refém de um sistema de prestação de serviços em formação e de forma
rotativa, uma vez que servidores se capacitam e logo após, se deslocam para outras
Regionais, principalmente para a Regional Goiânia.

Destaca-se como uma grande desafio da Regional Goiás o fato de que a quantidade de
bolsas disponibilizadas não conseguiram suprir a demanda requerida pelos estudantes
ingressos  no  ano  de  2019.  Além  disso,  existe  uma  demanda  latente  por  moradia
estudantil e pelo funcionamento do Restaurante Universitário, pautas sempre discutidas
pela Direção e comunidade acadêmica, mas que ainda encontra-se pendente aguardando
deliberação  das  instâncias  superiores  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (Regional
Goiânia).

Por  fim,  esclarecemos  que  TODAS  as  demandas  pontuadas  no  quesito  “desafios”
também foram destacadas no relatório de gestão de 2016 (professora Meire – Diretora e



professor Juliano – Vice-diretor), ou seja, na gestão anterior a atual. Esse fato só salienta
ainda mais que SEMPRE estamos solicitando por melhorias para a Regional  Goiás e
lutando para que possamos ser atendidos.

Cidade de Goiás, 03 de janeiro de 2020.

Margareth Pereira Arbués
Diretora em exercício da Regional Goiás/UFG
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