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INTRODUÇÃO 

Este Plano para a Gestão da UFG no período 2022-2025 está orientado pelos 

princípios básicos da Universidade, em seu processo de auto-organização para o 

desenvolvimento de suas atividades, que são: 

a) laicidade; 

b) indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa e extensão;  

c) gratuidade  do  Ensino; 

d) respeito à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem discriminação 

de qualquer natureza;  

e) universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade;  

f) defesa da qualidade de ensino, com orientação humanística e preparação para o 

exercício pleno da cidadania;  

g) defesa da democratização da educação – no que concerne à qualidade, à gestão, 

à igualdade de oportunidade de acesso e condição para a permanência – e com a 

socialização de seus benefícios;  

h) defesa da democracia, estímulo à cultura, à arte e ao desenvolvimento científico, 

tecnológico, socioeconômico e político do País;  

i) defesa da paz, dos direitos humanos e do meio ambiente; 

 j) diálogo e cooperação entre os seus câmpus, unidades e órgãos. 

 

Com fundamento nesses princípios, este Plano para Gestão 2022-2025 é resultado 

de ampla participação da comunidade acadêmica e de um longo período de debates e 

reflexões sobre os rumos que a Universidade deve seguir. Para isso, ainda no período do 

processo de consulta à comunidade acadêmica que escolheria o projeto vencedor para a 

gestão 2022-2025 da Universidade, o Projeto UFG Viva, foram criados 20 grupos de 

trabalhos (GTs) que envolveram mais de 500 pessoas da comunidade na construção das 

propostas para a nova gestão.  

 A partir do trabalho desses grupos, foi elaborado um documento contendo as 

propostas dos 20 GTs. Com base nesse documento, a área de planejamento sistematizou 

20 eixos temáticos estruturantes para orientar o trabalho da equipe de gestão em dois 
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encontros de planejamento,  realizados para análise e revisão das propostas. Nos dois 

encontros, uma proposta de síntese do plano, estruturada em 10 eixos temáticos, foi 

apresentada pela área de planejamento para a equipe de gestão. A partir dessa síntese, 

foram formados 10 GTs com os integrantes da equipe de gestão da UFG, reunidos em 

temas relacionados à atuação dos gestores. Os GTs fizeram leitura, análise e propostas 

mais acuradas dos eixos temáticos apresentados, momento em que também fizeram 

sugestões e adequações, transformando as propostas em objetivos. Em seguida, cada GT 

apresentou os resultados de suas análises, resultando na presente proposta, composta por 

16 eixos temáticos.  

Considerando todo o processo realizado, o resultado, apresentado neste 

documento, corresponde efetivamente a um Plano de Gestão da UFG para os próximos 

quatro anos, que contempla, ao mesmo tempo, os anseios de toda a comunidade 

acadêmica e o compromisso do atual reitorado com a concretização dos objetivos 

propostos.  

O Plano para a Gestão da UFG 2022-2025 contempla, ainda, temas essenciais e 

emergentes no cenário atual e futuro da educação no Brasil. Para além desses, os eixos 

estruturantes apontam, em seus objetivos, temas que não haviam sido abordados 

anteriormente, como os impactos da pandemia na educação como um todo e na 

Universidade em particular. 

Finalmente, o Plano foi submetido e apresentado ao Conselho Universitário 

(Consuni) na reunião do dia 25 de março de 2022. Os(as) Conselheiros(as) fizeram 

sugestões que, após análise, foram incorporadas ao texto. 

 

CONTEXTO ATUAL E A DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

O Contexto atual é de extrema dificuldade orçamentária e, caso não seja revertido 

os cortes feitos nos últimos seis anos, as universidades federais brasileiras terão sérias 

dificuldades, correndo o risco de paralisação de suas atividades. Temos convicção de que, 

por mais importantes que sejam as ações para melhorar a eficiência da gestão 

orçamentária, administrar em condições de restrições orçamentárias extremas coloca em 
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risco o funcionamento da Instituição. Por isto, a sobrevivência da UFG e das demais IFES 

passa necessariamente pela recomposição e ampliação de seus orçamentos. 

A crise econômica e política pela qual passa nosso país, com profundos reflexos na 

vida universitária, com cortes orçamentários e ataques à autonomia das universidades, 

exige da Gestão da UFG postura firme, compromisso público, grande capacidade de 

diálogo, articulação política, mobilização e sensibilização de todos os atores da sociedade 

para defender o modelo de universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, que 

seja conectada com as demandas da sociedade e comprometida com seu 

desenvolvimento econômico e social. 

Diante deste cenário, assumimos como prioridade da Gestão 2022-2025, os 

compromissos políticos de defender: 

● uma universidade cada vez mais inclusiva e de qualidade; 

● a recomposição e ampliação do orçamento das Universidades Federais; 

● a recomposição e ampliação dos orçamentos associados à Ciência e 

Tecnologia, sobretudo os da Capes, CNPq, FINEP e FAPEG, bem como a 

aplicação plena e adequada do FNDCT; 

● o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), 

sobretudo pela ampliação dos recursos financeiros para alcançar  o 

equivalente a 10% do PIB e 33% de taxa líquida e 50% de taxa bruta, com 

40% da expansão no setor público; 

● a recomposição de vagas nos concursos públicos para as licenciaturas e seu 

fortalecimento no âmbito da Universidade; 

● a recomposição e ampliação os recursos financeiros para o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil - PNAES; 

● a articulação entre as Universidades Federais, com o objetivo de fortalecer a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes); 

● o fortalecimento da Frente de Defesa das Instituições Públicas de Ensino 

Superior de Goiás, composta pelas Reitorias, entidades sindicais e entidades 

estudantis das Instituições; 
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● o princípio constitucional da autonomia universitária, com recursos 

suficientes para que a universidade possa desenvolver suas atividades de 

ensino, pesquisa extensão; 

● a democracia interna como pressuposto para o exercício da autonomia 

universitária; 

● a autonomia das universidades para a definição de funções gratificadas, 

imprescindíveis ao seu adequado funcionamento; 

● junto aos organismos de controle as especificidades das universidades no 

contexto do serviço público, uma vez que são detentoras de autonomia, 

conforme estabelece a Constituição; 

● a retomada, junto ao Governo Federal, da expansão e interiorização da UFG. 

EIXO 1. ENSINO: EDUCAÇÃO BÁSICA, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

A integração entre educação básica, graduação e pós-graduação, atendendo à 

qualidade e às especificidades de cada nível, contribui para uma formação mais 

qualificada, inclusiva e estimulante. Para isso, é preciso superar certa visão fragmentada 

dos processos de ensino, assim como desenvolver ações amplamente articuladas que 

abranjam integração interna e externa com a pesquisa, extensão, cultura e arte. Assim, 

para a realização de todo esse processo, são propostos os seguintes objetivos: 

1. fortalecer e ampliar ações que contribuam para a permanência estudantil; 

2. fortalecer e ampliar ações de combate à evasão; 

3. valorizar a educação básica na UFG, considerando suas especificidades;  

4. consolidar e fortalecer a política de estágios; 

5. fomentar e ampliar programas de formação docente; 

6. aprimorar a comunicação com a comunidade, a fim de dar mais visibilidade às 

ações de ensino; 

7. aperfeiçoar o sistema de gestão acadêmica da Universidade; 

8. aperfeiçoar o atendimento à comunidade acadêmica; 

9. promover maior integração entre cursos, entre unidades e diferentes níveis de 

ensino; 
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10. buscar a ampliação do alcance das atividades derivadas do ensino com a 

sociedade; 

11. monitorar os índices de avaliação dos cursos e de desempenho de nossos 

estudantes; 

12. promover e fortalecer ações de valorização do ensino; 

13. promover e fortalecer ações de valorização da docência; 

14. ampliar a oferta de ensino na UFG; 

15. ampliar e fortalecer a Educação a Distância na UFG; 

16. promover e fortalecer eventos institucionais de ensino; 

17. aperfeiçoar os processos acadêmicos e administrativos visando torná-los mais 

céleres e eficientes; 

18. incentivar maior integração do processo de formação acadêmica com o  mundo do 

trabalho; 

19. promover maior interação dos estudantes da UFG com os de outras instituições; 

20. promover maior integração e articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

21. ampliar o diálogo da graduação e da pós-graduação com os egressos; 

22. ampliar ações de valorização das licenciaturas na UFG; 

23. ampliar e fortalecer os espaços de diálogo acerca do ensino na UFG. 

EIXO 2 - PESQUISA E INOVAÇÃO 

A pesquisa e a inovação devem contribuir para o desenvolvimento econômico e 

social nos níveis local, regional e nacional. Sua realização no âmbito institucional requer 

estratégias, ações e investimentos para infraestrutura instrumental, apoio à execução de 

projetos, produção científica, tecnológica e iniciativas de promoção de 

empreendedorismo. Para tanto, propõe-se: 

1. Ampliar o suporte institucional ao desenvolvimento de pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação, estimulando ações multidisciplinares; 

2. Expandir o Programa de Iniciação à Pesquisa - PIP-UFG; 

3. Fortalecer a rede de laboratórios multiusuários;  
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4. Implementar estratégias de ampliação da participação dos TAE´s em atividades de 

pesquisa e de inovação; 

5. Fortalecer a política de ética e integridade em ensino, pesquisa e extensão; 

6. Promover o potencial científico, social e ambiental das Unidades de Conservação; 

7. Incentivar a sinergia entre graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, com 

foco no fortalecimento da cultura do empreendedorismo;  

8. Estimular a implantação e consolidação de ambientes de inovação na UFG, tais 

como Laboratórios de Prototipagem, Living Labs, Coworkings e Hubs de Inovação; 

9. Ampliar e fortalecer as ações do Parque Tecnológico Samambaia; 

10. Ampliar a atuação da UFG em transferência de tecnologia e na interação 

Universidade-Empresa. 

EIXO 3 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

Os objetivos deste eixo visam garantir a disponibilização de novas soluções de 

tecnologia da informação e comunicação, aperfeiçoamento das soluções 

existentes por meio da inovação tecnológica, consolidação da estrutura de TIC e 

integração de dados, sistemas e tecnologias. Para isso, são apresentados os 

seguintes objetivos: 

1. Elaborar plano de atualização dos recursos de infraestrutura de TIC, visando 

adequação e atualização dos equipamentos de datacenter e de conectividade com 

as unidades acadêmicas e órgãos para atender às necessidades da instituição; 

2. Promover a manutenção e evolução em sistemas de informação, com foco na 

inovação tecnológica, integração de dados e alinhamento às necessidades 

institucionais; 

3. Buscar implementar uma política de teletrabalho na UFG; 

4. Buscar a implementação das políticas de Gestão Documental, Preservação Digital e 

Segurança da Informação; 

5. Ampliar e fortalecer as ações do Núcleo de Soluções em Tecnologia da Informação 

e Comunicação (NSTIC); 
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6. Ampliar parcerias para o desenvolvimento e compartilhamento de soluções de TIC 

junto aos setores da sociedade. 

EIXO 4 - A UFG NO PÓS-PANDEMIA 

A pandemia da Covid-19 impactou drasticamente a forma de convívio das pessoas. 

De maneira inusitada e sem precedentes, fomos obrigados a nos reinventar, adotando o 

isolamento e o distanciamento social e buscando estratégias para conter o avanço da 

doença.  Mesmo assim e com todos os esforços científicos, muitas vidas foram perdidas no 

Brasil e no mundo e as sequelas ainda são imensuráveis.  

Considerando este contexto de mudanças, são propostos os seguintes objetivos 

para este eixo: 

1. Investir na atualização e aperfeiçoamento dos sistemas informatizados da 

instituição (incluindo as estruturas de conexão à internet e armazenamento de 

dados);  

2. Ampliar a formação dos usuários dos ambientes virtuais de aprendizagem;  

3. Buscar ampliar a acessibilidade dos estudantes com necessidades especiais às 

ferramentas disponibilizadas nos ambientes de aprendizagem; 

4. Desenvolver, com segurança sanitária, estratégias de acolhimento e socialização 

das pessoas no retorno presencial; 

5. Avaliar novas formas de gestão e procedimentos operacionais implementados 

(ex. trabalho remoto) em diferentes IES e fomentar uma maior integração 

institucional e compartilhamento de sistemas, ferramentas e estratégias de gestão; 

6. Ampliar e fomentar a relação com a sociedade para disseminação da ciência e o 

combate à desinformação. 

EIXO 5 - UNIVERSIDADE PROMOTORA DA SAÚDE 

A universidade se constitui em um território existencial, que pulsa por diversas 

necessidades, especialmente as de saúde. A Universidade Federal de Goiás, formada por 

vários câmpus, escolas, institutos e faculdades, além de toda a estrutura administrativa, 
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gerencial e logística,  conta atualmente com  mais de 30 mil pessoas, que passam a maior 

parte do dia vivendo neste ambiente acadêmico. 

Estamos vivenciando um contexto de crise sanitária e humanitária com a 

Pandemia da Covid-19, o que nos leva à necessidade de instituir uma política de 

vigilância em saúde, que seja capaz de identificar riscos, analisar indicadores, propor ações 

de prevenção e promoção da saúde. 

A UFG já proporciona a seus estudantes atendimento direto por meio dos serviços 

de saúde vinculados à PRAE, como o Programa Saudavelmente,  o Serviço Odontológico,  

o Serviço de Nutrição, a Unidade Básica de Saúde do Campus Samambaia. No entanto, 

ainda é necessário avançar mais e, para isto, são propostos os seguintes objetivos: 

1. estabelecer  políticas de promoção da saúde no ambiente universitário, em 

consonância com as prioridades da gestão da UFG, necessidades da comunidade 

universitária, diretrizes das políticas Nacional/Estadual/Municipal de Promoção da 

Saúde e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

2. propor a criação de uma  Coordenação Universitária de Promoção da Saúde; 

3. ampliar as ações promotoras da saúde na UFG nos eixos ensino, pesquisa e 

extensão; 

4. contribuir para o fortalecimento e implementação das ações promotoras da saúde 

desenvolvidas pelo estado e municípios goianos.= 

EIXO 6 - INTERNACIONALIZAÇÃO 

A internacionalização consiste em um conjunto de estratégias e ações visando à 

integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global no objetivo, nas 

funções ou na oferta de educação superior, com vistas à melhoria da qualidade do ensino, 

da pesquisa e da extensão, contribuindo, de forma relevante, para a sociedade. Vislumbra-

se, assim, uma visão de universidade de excelência com a contribuição de todos os povos, 

a fim de aprender, pensar e trabalhar juntos. Para o alcance desses propósitos, 

estabeleceram-se os seguintes objetivos: 

1. Promover e expandir a atuação internacional da instituição; 

2. Fortalecer e ampliar a estrutura organizacional da SRI; 
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3. Favorecer a integração das ações de internacionalização com a política 

institucional da UFG; 

4. Incentivar e apoiar a instituição em acordos de cooperação regulados por agências 

nacionais e internacionais em programas de cooperação internacional; 

5. Incentivar e apoiar a instituição na formação de redes e participação em consórcios 

de cooperação internacional; 

6. Ampliar acordos e convênios existentes, assim como estabelecer novos acordos de 

cooperação internacional; 

7. Promover intercâmbio técnico-científico, administrativo, artístico e cultural com 

instituições nacionais e internacionais; 

8. Aprimorar os mecanismos de apoio para participação da comunidade da UFG em 

oportunidades internacionais; 

9. Estimular a oferta de cursos de português como segunda língua, língua estrangeira 

e de acolhimento, bem como de línguas de povos indígenas; 

10. Promover cursos de escrita acadêmica em língua estrangeira; 

11. Promover a visibilidade internacional da UFG; 

12. Incentivar e apoiar a participação dos docentes e técnicos em concursos, prêmios e 

publicações internacionais; 

13. Captar recursos para a promoção de projetos e programas; 

14. Fomentar cursos, pesquisas e eventos internacionais que contribuam para a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão; 

15. Ampliar a oferta dos cursos do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa. 

EIXO 7 - ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

As articulações interinstitucionais envolvem um conjunto de estratégias e ações 

com o objetivo de aproximar a Universidade de outras instituições da sociedade, como o 

Governo Federal e governos estaduais e municipais, instituições de ensino, empresas 

privadas e estatais, além de organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais. 

Essas relações, quando estabelecidas por canais bem definidos e organizados, resultam 
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em maior agilidade, inovação e especialização, desburocratizando e fortalecendo as 

relações institucionais. Diante desse contexto, propõem-se para este eixo os seguintes 

objetivos: 

1. ampliar a interlocução com a sociedade civil organizada, organizações públicas e 

privadas, além de movimentos sociais com vistas ao desenvolvimento de projetos 

de mútuo interesse;  

2. fortalecer a interiorização da UFG, com ampliação das ações dos câmpus existentes 

e proposituras de novos; 

3. desenvolver  plataformas integradas de cadastro, consulta e apresentação de 

projetos; 

4. fortalecer as parcerias e estratégias de diálogos e compromissos com as regiões 

onde a UFG está inserida; 

5. fortalecer o  Fórum das Instituições Públicas do Ensino Superior de Goiás; 

6. atuar para a criação de um centro integrado de prospecção e gestão de projetos. 

EIXO 8 - SOCIEDADE, UNIVERSIDADE, EXTENSÃO, ARTE E CULTURA 

 
Produção, preservação e difusão das manifestações culturais e artísticas como área 

de conhecimento que perpassa, de forma transversal, o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Reconhecimento e promoção da diversidade cultural brasileira, valorização das artes, das 

culturas e dos saberes populares e ancestrais. Apoio à manutenção dos espaços 

museológicos e de acervos físicos e digitais. Fortalecimento das ações integradoras entre 

UFG e comunidades externas. Intensificação das ações de interação com a comunidade 

não acadêmica, realizadas de forma ampla e republicana, como agentes promotores do 

desenvolvimento econômico e da transformação social e ampliação de difusão do 

conhecimento de forma indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Com essa 

perspectiva, foram propostos os objetivos a seguir:  
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1. criar um Observatório de Cultura da UFG com vistas ao mapeamento de produções 

acadêmicas das referências culturais, à sistematização de informações sobre arte e 

cultura e ao fortalecimento de rotas de cultura como itinerários formativos; 

2. criar e ressignificar os espaços da UFG como espaços de cultura; 

3. criar indicadores que reflitam o registro das produções artísticas no sistema para 

fins de pontuação em editais e progressão; 

4. investir e fortalecer as plataformas e repositórios de acervos digitais; 

5. incentivar projetos culturais por meio de mapeamento de editais de fomento à arte 

e cultura; 

6. reforçar a Diretoria de Culturas e Artes da PROEC em diálogo com os pares para 

composição de um plano de ação de incentivo à arte e à cultura; 

7. valorizar mestres e mestras populares para reconhecimento junto à Universidade; 

8. ampliar as políticas de acessibilidade sociocultural, ações e programações de 

cultura (uso de Libras e Audiodescrição); 

9. discutir a estruturação, ampliação e divulgação da rede de museus da UFG; 

10. incentivar a extensão universitária, buscando ampliar a concessão de bolsas para 

os envolvidos nos diversos projetos; 

11. manter a articulação e definição de ações acadêmicas de extensão e cultura, 

comprometida com a transformação social para o pleno exercício da cidadania e o 

fortalecimento da democracia; 

12. fortalecer a vinculação entre comunidade interna e externa à UFG por meio de 

eventos e ações. 

13. implantar ações socioculturais com o uso de tecnologias sustentáveis; 

EIXO 9 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Planejamento, orçamento e gestão são processos altamente relacionados na 

gestão das organizações e instituições públicas, embora em algumas delas estejam em 

espaços organizacionais distintos. A integração desses três processos garante maior 

eficiência da gestão organizacional como um todo, já que não deveria haver gestão sem 

planejamento, nem planejamento sem orçamento. No processo de tomada de decisão 
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sobre as prioridades, o orçamento é parte essencial do processo de planejamento, porque 

é o que garante que as prioridades institucionais sejam, de fato, implementadas. E, para 

que o planejamento e o orçamento estejam articulados na prática da gestão 

organizacional, as ferramentas da gestão, que incluem os processos decisórios, a 

distribuição de responsabilidades, as ferramentas operacionais, como os sistemas de 

informação gerenciais, são essenciais. A implementação de um projeto de gestão exige 

que todos esses elementos estejam organizados e integrados para garantir os melhores 

resultados e a eficácia da gestão. Diante dessa leitura, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

1. executar projetos e ações de planejamento nas unidades acadêmicas e órgãos 

administrativos, articulando essas áreas ao Plano de Gestão da UFG; 

2. buscar suplementação do orçamento da Universidade junto ao MEC e ME; 

3. aprimorar o modelo de distribuição de recursos orçamentários destinados às 

unidades; 

4. aperfeiçoar o processo de participação da UFG nos rankings nacionais e 

internacionais; 

5. organizar e fortalecer o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles; 

6. ampliar e fortalecer a integração entre a avaliação institucional e os processos de 

planejamento nas várias unidades da UFG. 

EIXO 10 - INFRAESTRUTURA, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

Planejamento estratégico da expansão, adequação e manutenção da estrutura 

física do campus, com foco na acessibilidade e na sustentabilidade. Preservação do 

meio ambiente, uso racional dos vários recursos da universidade, destacando-se a 

água e geração de energia limpa como parte dos objetivos deste eixo. Para o alcance 

dos resultados propostos neste eixo, os seguintes objetivos foram propostos: 

1. promover o descarte e a reutilização de forma sustentável dos resíduos produzidos 

na UFG; 

2. fomentar parcerias para ampliação do Parque Tecnológico; 

3. criar zonas verdes nos diversos câmpus;  
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4. criar projeto para estudos e implantação de eficiência energética, economicidade, 

segurança e praticidade em todos os câmpus;  

5. criar política de mobilidade sustentável e acessível intra e inter campus; 

6. adaptar os espaços físicos para a acessibilidade em todas as edificações e 

ambientes da UFG, atendendo às normas de acessibilidade física; 

7. ampliar o processo de implementação da política de sustentabilidade da 

Universidade; 

8. buscar adaptar os espaços físicos para a acessibilidade em todas as edificações e 

ambientes da UFG, atendendo às normas de acessibilidade e mobilidade; 

9. buscar recursos para reformar e ampliar o edifício do Planetário da UFG; 

10. buscar meios para viabilizar espaços de convivência, seguros e acolhedores, para 

toda a comunidade acadêmica, incluindo as representações estudantis, atendendo 

às normas de acessibilidade e mobilidade nas áreas comuns e unidades 

acadêmicas da UFG; 

11. buscar recursos para construir espaços de convivência no Campus de Goiás; 

12. incentivar a implantação e ampliação de salas de estudos e de monitoria 

devidamente estruturadas nas unidades acadêmicas e nos centros de aulas da 

UFG; 

13. buscar meios para construir bicicletários e banheiros com vestiários nas unidades 

acadêmicas da UFG; 

14. buscar estruturar calçamento e sinalização adequada para garantir acessibilidade 

em toda a UFG; 

15. buscar construir passarelas cobertas entre os edifícios das unidades acadêmicas, 

onde ainda não existirem, além de otimizar a integração dos caminhos cobertos 

dos câmpus e unidades acadêmicas da UFG; 

16. buscar meios para construir o Restaurante Universitário do Campus Aparecida de 

Goiânia. 
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EIXO 11 - CONSOLIDAÇÃO DOS CÂMPUS 

 A presença da UFG em diferentes municípios, de diferentes regiões do estado foi 

construída ao longo da história atendendo de modo possível as demandas e os anseios 

das comunidades locais e regionais. A proposta de consolidação dos câmpus deve fazer 

menção à manutenção e ao fortalecimento do diálogo entre a UFG, a comunidade local e 

os sujeitos político/institucionais que exercem ali sua influência.  

Dessa forma, considerando a nova realidade da UFG após o processo de 

desmembramento das Regionais Jataí e Catalão, atualmente Universidade Federal de Jataí 

(UFJ) e Universidade Federal de Catalão (UFCAT), respectivamente; os avanços nas 

implementações dos câmpus de Caldas Novas e Aparecida de Goiânia e a reafirmação dos 

câmpus de Firminópolis e da Cidade de Goiás, é  importante que um novo desenho e 

novas estratégias de interiorização da UFG sejam elaboradas, o que por si, se constitui um 

desafio e ao mesmo tempo uma proposta para o novo reitorado. Para o desafio de 

consolidação dos câmpus, os seguintes objetivos foram elaborados: 

1. buscar atualizar os Planos Diretores de cada câmpus da UFG; 

2. dar continuidade ao processo de expansão e interiorização da UFG; 

3. ampliar a política de sustentabilidade da Universidade; 

4. ampliar a captação de recursos. 

EIXO 12 - VIDA NO CAMPUS 

 Propõe-se consolidar e ampliar as iniciativas para melhorar as condições de vida nos 

câmpus em diversas áreas, como, por exemplo, segurança, cultura, lazer, esporte, 

mobilidade intercâmpus, ambientes de convivência e estudo e o entorno dos câmpus. 

Para enfrentar tais desafios, os seguintes objetivos foram pautados: 

1. desenvolver e aperfeiçoar soluções de inovação tecnológica para melhoria do 

registro e atendimento das ocorrências, em especial ao atendimento de chamados 

do aplicativo MinhaUFG; 

2. ampliar os  instrumentos e mecanismos de integração e articulação intersetorial 

entre órgãos e políticas públicas de segurança; 
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3. desenvolver e implantar processos inovadores de pesquisa, informação e gestão, 

bem como processos inovadores de formação e qualificação dos agentes públicos 

responsáveis pela gestão do sistema de segurança e direitos humanos da UFG; 

4. ampliar o monitoramento virtual por quadras; 

5. ampliar a instalação de dispositivos de segurança eletrônica para acesso às 

dependências da UFG. 

EIXO 13 - VIDA ESTUDANTIL 

  Este eixo é estruturante para uma universidade viva e transformadora. A vida 

estudantil é a essência de uma instituição de educação, comprometida com a formação 

acadêmica, o acolhimento e com a diversidade de gênero, de classe e étnico-racial. O 

horizonte é que a UFG siga sendo cada vez mais a expressão da sociedade, de como ela se 

constitui, com lugar para todos e, de forma muito especial, garantir apoio à vida 

acadêmica dos estudantes, a fim de que possam concluir com êxito sua trajetória na 

graduação e ir além dela. 

  Para tanto, a assistência estudantil, a acessibilidade, o acolhimento às 

especificidades de comunidades tradicionais e povos originários, bem como as múltiplas 

iniciativas de acolhimento se tornam fundamentais para assegurar uma trajetória 

acadêmica rica em experiências e aprendizados, que perpassarão a vida toda, constituindo 

as bases para uma formação profissional qualificada. 

  O compromisso maior é garantir que os/as estudantes tenham as melhores 

condições possíveis de percorrer sua trajetória acadêmica na UFG, com ações que 

contribuam para o enfrentamento dos obstáculos impostos pelas condições de vida e de 

permanência, favorecendo o protagonismo estudantil no ambiente universitário, com a 

valorização da criatividade e da capacidade organizativa e de representação dos/as 

estudantes. Para isso, será dada continuidade ao trabalho social voltado à permanência 

saudável e protegida, favorável ao êxito acadêmico, ao desenvolvimento humano do/a 

estudante e sua consequente mobilidade social por meio da educação superior. 

  As principais propostas que expressam os compromissos que visam assegurar 

melhores condições de permanência e êxito acadêmico àqueles que acessam a UFG são: 
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1. consolidar a Política de Lazer e Esportes da UFG, incentivando o protagonismo 

estudantil; 

2. ampliar e consolidar a Política de Assistência Estudantil na UFG, fortalecendo seus 

programas; 

3. fortalecer o programa de apoio aos calouros (Acolhe UFG); 

4. reestruturar o serviço de apoio à saúde mental dos estudantes; 

5. viabilizar o funcionamento do Restaurante Universitário do Campus Goiás; 

6. ampliar o apoio aos estudantes com filhos pequenos, tanto pela assistência 

estudantil (Bolsa Canguru), como em parceria com as instâncias governamentais. 

7. atualizar o estudo sobre o transporte intercâmpus; 

8. estimular e apoiar a construção de fraldários e/ou outros equipamentos nas 

unidades acadêmicas como apoio aos estudantes com filhos pequenos; 

9. ampliar o apoio ao protagonismo estudantil e suas várias iniciativas acadêmicas, 

esportivas, culturais, empreendedoras e de organização para fortalecer o vínculo, 

suas expressões, experiência universitária e êxito acadêmico; 

10. buscar meios para assegurar apoio didático-pedagógico, priorizando a inclusão 

social e as condições de um percurso acadêmico exitoso; 

11. buscar reduzir as assimetrias que dificultam a mobilidade estudantil e apoiar as 

iniciativas de intercâmbio aos estudantes de todas as áreas e classes sociais; 

12. apoiar a realização de competições esportivas organizadas pelos estudantes; 

13. fomentar ações de esporte, lazer e cultura para a participação de estudantes com 

deficiência, negros, negros quilombolas, indígenas, refugiados, migrantes, 60+, 

ciganos, mulheres, mães e demais diversidades. 

 

EIXO 14 - DIVERSIDADE, INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E MULHERES NA COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA 

Neste eixo são abordados temas relativos à diversidade, inclusão e acessibilidade, 

que dialogam com as políticas de promoção do acolhimento e respeito às diferenças, 

inerentes e essenciais ao ambiente acadêmico, tais como: relações de gênero, raça/etnia, 

diversidade sexual, credo e políticas. Acrescente-se a necessidade de aprimoramento dos 
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mecanismos de promoção do ingresso e permanência de estudantes e de acessibilidade 

de pessoas com deficiência (PCDs). 

O tema Mulheres na Comunidade Universitária propicia um enfoque nas mulheres 

na UFG, potencializando a interseccionalidade como ponto central de políticas de inclusão 

(ingresso e permanência) e superação de todas as formas de opressão. As opressões 

contra as mulheres estudantes, técnicas, docentes e terceirizadas no ambiente acadêmico 

são cotidianas e impactam sua saúde, sua carreira e sua formação, sendo que impactam 

de forma mais severa, mulheres negras, quilombolas, indígenas, com deficiência, 60+ e 

que exercem a maternidade. A adoção de medidas de acolhimento, de organização do 

espaço e de fomento aos projetos e iniciativas voltadas para as mulheres, revela o 

compromisso com a transformação do ambiente acadêmico. 

Este conjunto de propostas para a gestão 2022-2025 aponta para o enfrentamento 

urgente e necessário dos gargalos relativos à inclusão efetiva de segmentos sócio-

historicamente discriminados; à melhoria do acolhimento e dos mecanismos para coibir 

violências e assédios e, também, para aumentar a visibilidade e a valorização da produção 

acadêmica desses segmentos. Para o enfrentamento desses desafios, é proposto um 

conjunto de objetivos explicitados a seguir: 

1. criar a Secretaria de Inclusão e apoiar os núcleos e coletivos que lidem com 

diversidade, inclusão e acessibilidade em conjunto com os câmpus fora de sede, 

Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás; 

2. dar continuidade aos projetos e ações do Sistema Integrado de Núcleos de 

Acessibilidade (SINAce) e da Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), 

aumentando a integração e aprimorando a comunicação com as diversas 

instâncias da universidade, em todos os câmpus, incluindo atenção às ações 

voltadas para mulheres e diversidades; 

3. valorizar e dar visibilidade ao protagonismo dos segmentos minorizados, nas 

dimensões do ensino (especialmente licenciatura), pesquisa, gestão, inovação, 

extensão e cultura; 
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4. criar estruturas consultivas de representatividade de estudantes, técnicos 

administrativos, docentes e movimentos sociais nas temáticas de diversidade, 

inclusão e acessibilidade, que promovam também ações de acolhimento, escuta e 

campanhas preventivas e educacionais no combate à exclusão e discriminação de 

segmentos minorizados; 

5. implantar Observatórios de Inclusão (de mulheres e pessoas diversas, de 

acessibilidade e de ações afirmativas) dando visibilidade a autorias de pessoas 

historicamente discriminadas e em condições de vulnerabilidade social; 

6. criar fóruns de debates e de acompanhamento da efetiva realização das políticas 

de inclusão e de ações afirmativas no âmbito da graduação, pós-graduação e 

concursos públicos para servidores da UFG; 

7. criar projetos transversais de apoio pedagógico para os/as estudantes atendidos/as 

pelas políticas de ação afirmativa e inclusão; 

8. buscar formas de financiamento e apoio internacional e nacional para projetos de 

ensino, pesquisa e extensão na área de inclusão, diversidades e acessibilidade na 

UFG. 

9. fomentar ações de esporte, lazer e cultura para a participação de estudantes 

pertencentes a segmentos minorizados; 

10. buscar assegurar paridade de mulheres nas composições das comissões; 

11. buscar ampliar o atendimento da Central de Intérpretes (libras) para toda a 

Universidade; 

12. estimular políticas de fomento às pesquisas voltadas a temas relativos às questões 

de relações de gênero, orientações sexuais, direitos humanos das mulheres, mães, 

pessoas trans, raça, etnia e de geração, bem como o fomento voltado para as 

mulheres como forma de incentivar e fortalecer as pesquisadoras; 

13. criar programa de premiações e concursos que valorizem produções acadêmicas 

que envolvam as temáticas relativas a segmentos minorizados; 

14. fortalecer uma política institucional de incentivo à qualificação, permanência e 

ocupação de cargos de gestão por segmentos minorizados na Instituição; 
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15. ampliar o conhecimento de autoras/es e intelectuais pertencentes a segmentos 

minorizados como referenciais para a elaboração e realização de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão; 

16. promover lançamentos e relançamentos de livros de escritoras/es de segmentos 

minorizados; 

17. criar cursos de formação junto ao CIAR que tematizam as relações de gênero, 

raça/etnia, maternidades, orientação sexual e pessoas 60+. 

18. mapear, identificar e quantificar as demandas por inclusão dos segmentos 

minorizados, sejam docentes, estudantes, TAEs ou terceirizados; 

19. criar e equipar as já existentes salas de apoio à maternidade (samambaia, 

universitário, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás); 

20. ampliar a implantação de banheiros acessíveis e sinalizados para utilização com 

autonomia e segurança de mulheres com deficiência (cadeirante, com nanismo, 

cegas, entre outras); 

21. Apoiar a implantação de banheiros unissex em todas as UA/OA; 

22. dar visibilidade à resolução que garante o uso do nome social na UFG (Resolução 

Consuni 14/2014) e procurar garantir esse direito em todas as instâncias e 

dimensões da Universidade, desburocratizando a forma de solicitar o nome social; 

23. realizar mapeamento da rede socioassistencial de atendimento às mulheres 

vítimas de violência a fim de estabelecer parcerias existentes nos municípios sedes 

da UFG; 

24. fortalecer políticas de enfrentamento às violências de gênero (física, sexual, 

psicológica, patrimonial e moral), discriminação e preconceito contra as mulheres e 

pessoas diversas da comunidade universitária da UFG; 

25. realizar campanhas de conscientização e sensibilização que combatam o 

preconceito, discriminações e violências contra os segmentos minorizados, 

relançando  a Campanha NÃO É NÃO!; 

26. criar aba no aplicativo "Minha UFG" (campo segurança) Maria da Penha UFG, 

vinculado aos setores de segurança e à comissão de combate ao assédio;  
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27. dar ampla visibilidade à Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias 

e Processos Administrativos Relacionados à Questões de Assédio Moral, Sexual e 

Preconceito, à Resolução Consuni 12/2017 e à Ouvidoria; 

28. buscar ampliar a rede de apoio do Programa Saudavelmente, por meio de 

parcerias com as redes multidisciplinares dos municípios e ONGs, bem como de 

projetos elaborados para esta finalidade; 

29. coibir as violências durante a recepção de ingressantes e evitar/combater o “trote”;  

30. implementar ações de prevenção e enfrentamento ao racismo institucional a 

serem efetivadas com periodicidade em diálogo com o calendário institucional. 

EIXO 15 - GESTÃO DE PESSOAS 

A Gestão de Pessoas ocupa posição estratégica na concepção de gestão da UFG. 

Uma concepção ampla de administração e trabalho pressupõe a inter-relação de questões 

como o plano de cargos e salários, regimes de trabalho e as condições laborais.  

É fundamental melhorar as condições de trabalho e investir na qualificação dos 

servidores e demais colaboradores. Entende-se que o ambiente de trabalho deve ser 

também um espaço de educação para a construção da consciência crítica e para o 

desenvolvimento de relações de trabalho democráticas e éticas. 

Assim, a área de gestão de pessoas na UFG tem como foco fomentar mecanismos 

para a realização dos objetivos institucionais, por meio da motivação e do 

comprometimento dos servidores e demais colaboradores, garantindo um ambiente de 

trabalho saudável e capaz de promover as mudanças organizacionais. Assim, as propostas 

a gestão de pessoas são: 

1. Valorizar as pessoas promovendo eficiência e agilidade na execução das atividades da 

instituição, aliada à maior satisfação do servidor. 

1.1. Consolidar a integração da área de gestão de pessoas e humanizar as relações 

interpessoais. 

1.2. Promover ações focadas nos níveis gerenciais para os gestores e atores que 

exercem atividades com responsabilidades administrativas. 
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1.3. Apoiar a participação dos servidores  em atividades de pesquisa, extensão e 

projetos afins. 

2. Planejar e racionalizar os processos da área de gestão de pessoas. 

2.1. Realizar estudo do dimensionamento e adequação da força de trabalho dos 

servidores. 

2.2 Elaborar manuais e protocolos com orientações ao servidor gestor, bem como 

manter rotina de capacitação com foco na realidade dos gestores institucionais. 

2.3 Democratizar e ampliar o acesso aos ambientes organizacionais adequados à 

implementação de turnos contínuos. 

2.4 Implementar regulamentação interna acerca do teletrabalho, de modo que 

sejam mantidos alguns ganhos associados ao regime e natureza desse regime de 

trabalho. 

3. Acompanhar e promover o desenvolvimento de pessoas. 

3.1. Promover a capacitação, qualificação e desenvolvimento das pessoas 

compatíveis com os preceitos institucionais, bem como o aprimoramento da 

formação continuada de professores. 

3.2 Atualizar o normativo referente ao programa Qualificar visando ampliar as 

possibilidades de qualificação dos técnicos administrativos, com estímulo ao 

tratamento das questões institucionais nos programas  de pesquisa amparados por 

esta modalidade. 

3.3. Realizar estudo e adequação dos normativos e processos de avaliação de 

desempenho dos servidores. 

3.4. Consolidar e aprimorar o Serviço de Atendimento aos Servidores (ativos, 

aposentados e pensionistas). 

4. Promover, prevenir e acompanhar a saúde ocupacional das pessoas. 

4.1. Reorganizar a gestão da segurança do trabalho e perícias médicas realizadas 

pelo SIASS/UFG. 

4.2. Realizar ações associadas aos fatores de proteção e de risco e qualidade de vida 

do servidor. 
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4.3. Manter e ampliar ações de promoção à saúde do trabalhador, expandindo as 

ações com foco na saúde mental. 

4.4. Manter e ampliar a realização de exames periódicos aos servidores 

EIXO 16 - COMUNICAÇÃO INTEGRADORA 

Incorporar os princípios da comunicação pública na cultura de comunicação da 

UFG, socializando o conhecimento produzido na universidade para a sociedade, focando 

na comunicação interna e externa nas dimensões de ensino, pesquisa, cultura, extensão e 

gestão, proporcionando uma participação integrativa, valorizando o saber e a experiência 

a fim de que todos se reconheçam nos produtos e na linguagem da instituição. Reforçar o 

conceito de comunicação pública como orientador e estratégico para se alcançar uma 

comunicação integradora, uma cultura de comunicação e a valorização simbólica da 

instituição na comunidade acadêmica e na sociedade. 

Ressalta-se que, para o planejamento e subsídio qualificado das ações de 

comunicação, é importante reforçar a sistematização e a disponibilização acessível de 

todas as informações sobre os cursos oferecidos (livres, extensão, licenciatura, 

bacharelado, especialização, mestrado e doutorado), as atividades acadêmicas (aulas-

magnas e eventos nacionais e internacionais) e produtos e serviços oferecidos pelas 

unidades e órgãos de toda a Universidade para a sociedade e comunidade (extensão, 

saúde, esportes, cultura, artes, empresas juniores, startups, ligas acadêmicas). 

Para isso, propõem-se os seguintes objetivos: 

1. implementar a comunicação integrada e integradora;  

2. criar programa de educação para a cultura da comunicação; 

3. planejar ações para a busca de recursos para financiar ações de comunicação;  

4. socializar o conhecimento produzido na Universidade para a sociedade, focando 

na comunicação interna e externa das dimensões de ensino, pesquisa, cultura, 

extensão e gestão; 

5. reforçar a comunicação pública como orientadora da estratégica para se alcançar 

uma comunicação integradora, uma cultura de comunicação e a valorização 

simbólica da instituição na sociedade e na comunidade acadêmica; 
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6. reforçar o estímulo à participação de docentes e técnicos-administrativos em 

desenvolver projetos (ensino, pesquisa, extensão e cultura) que contemplem a 

comunicação e a visibilidade da UFG em mídias; 

7. efetivar o Conselho de Comunicação da UFG para o seu fortalecimento enquanto 

colegiado consultivo e político; 

8. Criar um conselho executivo de comunicação, que se reunirá mensalmente, com a 

função de elaborar, executar e acompanhar o planejamento de comunicação da 

UFG; 

9. criar um fórum de agentes de comunicação da UFG, que será composto pelo 

conjunto dos agentes de comunicação das unidades e órgãos, bem como 

estudantes que atuem diretamente com a comunicação, para dar suporte às ações 

comunicativas da Universidade; 

10. propiciar a participação dos setores de comunicação na equipe de gestão de crise 

da UFG; 

11. ampliar a efetividade e a interatividade da comunicação com a comunidade 

acadêmica e a sociedade por meio das redes sociais; 

12. manter e fortalecer os laços com os aposentados e egressos, criando estratégias de 

valorização daqueles fazem parte da história da UFG; 

13. planejar o gerenciamento de mídias digitais, com vistas na informação e princípios 

fundamentais para a UFG; 

14. orientar sobre a interação com o público nas mídias sociais com a finalidade de não 

fomentar nem provocar crises, orientando quando for necessário responder e de 

que forma deve ser feito; 

15. atualizar e unificar os manuais, vídeos-instrucionais e cursos de formação e 

qualificação em comunicação e mídia; 

16. integrar os veículos e as equipes de comunicação da UFG com vistas à unificação 

da gestão com a criação de núcleos específicos de produção de conteúdo para o 

público interno e externo da universidade, atuando conjuntamente e otimizando 

os recursos humanos e financeiros; 
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17. criar um programa permanente de formação e treinamento para gestores, 

coordenadores de projetos, servidores docentes e técnico-administrativos, agentes 

de comunicação, bolsistas e estagiários sobre comunicação e mídias, por meio de 

cursos de qualificação, manuais e vídeos instrucionais; 

18. incentivar que projetos e eventos prevejam recursos humanos e financeiros para a 

área da comunicação por meio do estabelecimento de planos de comunicação 

como pontuação nos sistemas de ensino, pesquisa e extensão; 

19. buscar fundos voltados para custear as ações de comunicação da Universidade, 

bem como suas estruturas;  

20. propor a criação de um programa de bolsas de extensão para que estudantes 

possam auxiliar os agentes de comunicação de órgãos (estudante de comunicação) 

e unidades de ensino (estudante da mesma unidade); 

21. buscar tornar os eventos da Universidade experiências híbridas (presencial e 

virtual), participativos, acessíveis e atrativos por meio da utilização de ferramentas 

lúdicas, interativas e inclusivas; 

22. desenvolver estratégias e ações de comunicação integrada que possibilitem captar 

recursos financeiros e materiais em contrapartida à visibilidade de instituições 

públicas e privadas parceiras; 

23. promover a interiorização do sistema de radiodifusão (Rádio e TV) da UFG em 

parceria com as demais IPES (Instituições Públicas de Ensino Superior) e entidades 

parceiras no estado de Goiás; 

24. promover a integração entre as estruturas de comunicação das IPES (Instituições 

Públicas de Ensino Superior) no estado de Goiás; 

25. implementar a Rádio Universitária na frequência FM, envolvendo a comunidade 

universitária na construção de um projeto que amplie a participação do público 

interno e externo na programação da emissora, com projetos participativos, em 

consonância com a Política de Comunicação da UFG. 


