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Apresentação 

O Instituto de Informática (INF) é o mais importante centro de ensino, pesquisa 

e extensão na área de Computação do Estado de Goiás. Formam-se mais de uma centena 

de Bacharéis, mestres e doutores todos os anos, além de especialistas nas mais diversas 

áreas da Computação. Muitos dos projetos de pesquisa são reconhecidos nacionalmente 

e alguns, internacionalmente. Nos últimos quatro anos, houve um progresso em termos 

de ações voltadas para a sociedade e para o setor produtivo na forma de projetos de 

extensão e de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

Em 1996, em decorrência do crescimento das áreas do conhecimento englobadas 

pelo antigo Instituto de Matemática e Física (IMF), esse Instituto foi desmembrado em 

três Unidades Acadêmicas: o Instituto de Informática (INF), o Instituto de Matemática e 

Estatística (IME) e o Instituto de Física (IF). Nessa nova configuração, o INF é marcado 

pelo pionerismo em suas ações e pela capacidade de realização, embora a articulação 

seja um dos seus grandes desafios.  

Entre 2017 e 2020, os quadros de docentes e de servidores tiveram uma 

ampliação, passando a serem constituído, respectivamente, por 76 docentes e 26 técnico-

administrativos. O corpo discente aparesenta um número superior a 1.200 estudantes 

vinculados aos nossos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu (especialização) e 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 

No final do ano de 2019, criou-se o Centro de Excelência em Inteligência 

Artificial, um marco para o INF, somando-se às instalações já existentes com 

laboratórios de ensino e de pesquisa, espaços para reuniões, gabinetes individuais para 

os docentes, além de uma razoável estrutura para as atividades de suporte técnico e 

administrativas. 

O INF conta com 4 (quatro) cursos de graduação na área de Computação: Ciência 

da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Inteligência 

Artificial. Os cursos de Engenharia de Software e Inteligência Artificial são pioneiros 

no Brasil, tendo sido criados em 2009  e 2020, respectivamente. O Bacharelado em 

Ciência da Computação teve seu início em 1984, enquanto o de Sistemas de Informação 

em 2009. Os quatro cursos estão devidamente reconhecidos e recebem em sua totalidade 

200 novos estudantes a cada ano. 
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Além dos cursos de graduação, o INF oferta disciplinas para outras Unidades 

Acadêmicas (UAs). Temos ofertado, em números recentes, cerca de 850 horas de ensino 

por semana, distribuídas em 227 turmas de alunos, distribuídas entre graduação e pós-

graduação (mestrado e doutorado). Apenas em disciplinas de serviço, atuamos junto a 

16 cursos de graduação diferentes, atendendo a 9 Unidades Acadêmicas (EA, EECA, 

EMC, FACE, FF, FIC, IF, IME, IQ). 

Ao longo da gestão 2017-2021, os Bacharelados do INF implementaram a 

renovação expressa em seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), resultando em um 

salto qualitativo em suas propostas curriculares, sendo reconhecido pela comunidade 

acadêmica e tendo avaliações superiores pelos órgãos competentes. Empreenderam-se 

grandes esforços com a oferta simultânea de matrizes curriculares nos três cursos mais 

antigos, amparados por dois eixos estruturantes. No eixo horizontal, dois Núcleos foram 

responsáveis pelo desenvolvimento articulado das graduações no INF: Núcleo Básico 

Comum de Disciplinas (NBC) – constituído por um agrupamento de disciplinas comuns 

aos 4 (quatro) cursos de graduação; e Núcleos de Conhecimento (NCs)1 – constituídos 

por docentes distribuídos por área de conhecimento. No eixo vertical, os Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDEs) se estabeleceram como instâncias propositivas e 

legitimadoras das ações e decisões concernentes aos cursos, além de se consolidarem 

como os principais fóruns de discussão das questões relacionadas aos bacharelados.  

O INF conta com um Programa de de Pós-Graduação lato sensu, mestrado e 

doutorado acadêmico, em Ciência da Computação, iniciado em 2004, e um Programa de 

Doutorado em Ciência da Computação, em parceria com a UFMS (Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul), iniciado em 2010. Ambos os programas são reconhecidos e 

recomendados pela CAPES e já formaram 36 doutores em Ciência da Computação e 308 

mestres. Em termos de pesquisa, o INF vem crescendo, em especial, diante da recente 

contratação de novos docentes. A produção do conhecimento por meio da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação é, na visão dessa gestão, um caminho para que o INF possa 

estabelecer possíveis parcerias com empresas, indústria, serviço público, além de, claro, 

cumprir o seu papel de formar bacharéis em condições de laboriar e interagir com os 

setores produtivos e da sociedade, multiplicando conhecimentos e saberes e transferindo 

know-how. 

 

                                                      
1 Os NCs tem a missão de auxiliar as coordenações de curso e a vice-direção no processo de distribuição de 

docentes em disciplinas ofertadas para a graduação, tanto aquelas relacionadas aos cursos do INF quanto as 

de serviço. 
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O INF desenvolve inúmeras ações e projetos de extensão. Os projetos e 

programas mais relevantes, são: Maratona de Programação, Treinamento para a OBI 

(Olimpíada Brasileira de Informática), Realização da OBR (Olimpíada Brasileira de 

Informática), Programa Computação Humana, Eventos da Escola Regional de 

Informática, Escola Regional de Sistemas de Informação, Jornada em Engenharia de 

Software, Integração Acadêmica do INF, Fale Aí, Programa Adas, Programa CFTI e 

Programa Pró-INF. Além dessas ações com edições anuais, o INF organizou nos últimos 

8 (oito) anos eventos de grande porte, como o Simpósio Brasileiro de Sistemas de 

Informação, o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde e o Congresso Brasileiro 

de Sistemas, além de workshops nacionais e internacionais. 

Na forma ainda de extensão, há iniciativas de docentes na produção de recursos 

educacionais voltados à realização de cursos de extensão e de Núcleo Livre. Um 

exemplo se refere aos cursos de LibreOffice e Linux ministrados em quase sua totalidade 

por meio de videoaula. Essa gestão acredita que iniciativas de extensão viabilizam a 

interação e a integração entre o INF e a sociedade, e se apresentam como uma 

oportunidade de apresentarmos nossas pesquisas, produtos, resultados e, ainda, 

fortalecermos nossa marca. Além disso, a extensão deve ser vista como uma forma de 

contribuição para a pesquisa e para o ensino, pois coloca o pesquisador mais próximo 

dos problemas a serem tratados, e, o estudante, como cidadão participante do 

desenvolvimento. 

Estrutura do INF 

O INF passou por muitas mudanças nos últimos anos em face da expansão 

experimentadas pelas Universidades na primeira e segunda décadas deste Século. Tanto 

em termos acadêmicos quanto em termos administrativos, a expansão do INF é notória, 

trazendo naturalmente desafios para a gestão. Atualmente, contamos com 76 docentes e 

26 técnico-administrativos, totalizando 102 servidores, entre ativos, cedidos ou 

licenciados. 

 

A grande expansão trouxe a necessidade de uma organização das rotinas 

acadêmica e administrativa, com diferentes iniciativas de aprimoramento de processos e 

práticas de gestão ao longo do tempo, desde o esforço de reestruturação dos fluxos de 

trabalho realizado há aproximadamente 10 anos até a adoção de referenciais para 

execução de ações de melhoria nos últimos 4 anos.  
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Em relação à estrutura administrativa, o INF está organizado da seguinte forma: 

 Conselho Diretor; 

 Diretoria; 

 Coordenação Administrativa; 

◦ Secretaria Administrativa; 

◦ Secretaria Executiva; 

◦ Gestão de Arquivo, Almoxarifado, Manutenção e Patrimônio; 

◦ Protocolo; 

◦ Secretaria Acadêmica (Graduação e Pós-Graduação); 

◦ Assessoria de Comunicação – Comunica INF; 

◦ Assessoria Educacional; 

◦ Seção de Atendimento ao Docente. 

Além disso, temos 1 (um) Órgão complementar – Apoema Tecnologia e Inovação, 

o Núcleo de Recursos Computacionais (NRC), a Fábrica de Software, o Centro de 

Tecnologia de Software (CTS) e o Centro de Excelência em Inteligência Artificial 

(CEIA), além de Grupos de pesquisa e Laboratórios temáticos. 

Esse rápido crescimento tem resultado em desafios no sentido de, 

principalmente, mantermos a qualidade e a excelência das nossas ações. Nossos 

principais desafios são: 

 limitação dos recursos públicos; 

 pouca articulação interna em termos de interação, colaboração e integração; 

 necessidade de contínua melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

 necessidade de aumento da nossa relevância regional, nacional e 

internacional. 

É com esse espírito que apresentamos o Plano de Gestão que irá nortear as ações 

a serem desenvolvidas pela atual diretoria, no período 2021-2025. Este plano é resultado 

de discussões envolvendo docentes, técnico-administrativos, estudantes e agentes da 

sociedade e do setor produtivo (agentes econômicos, de inovação e públicos), no sentido 

de desenvolver e consolidar o nosso Instituto frente às suas atividades de Ensino, 

Pesquisa e Desenvolvimento, e Extensão. 
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Plano de Gestão 2021-2025 

O Plano de Gestão do INF (PD-INF) é o instrumento que congrega os referenciais 

estratégicos para condução das atividades do INF, bem como define o tipo de 

“modulação” deve ser adotada na realização das operações de rotina e na implementação 

dos processos de mudança e de transformação organizacional. 

 O PD-INF está situado na fronteira da Unidade Acadêmica (UA), assimilando e 

apropriando-se das diretrizes e princípios norteadores emanados pelas Câmaras e Órgãos 

Superiores da Universidade, além dos dispositivos legais, estatutários e regulamentares. 

Do mesmo modo, a sua proposição deve estar amparada nas diretrizes do Conselho 

Diretor e nos instrumentos e mecanismos orientadores da própria UA. 

Para que o PD-INF possa ser repercutido e implementado na UA, sucessivos 

desdobramentos serão realizados, aumentando-se o nível de granularidade e capilaridade 

até alcançar os planos de ação acadêmica e administrativa – Figura 1. 

  



 

 

Plano de Gestão do INF 2021 – 2025 

10  

 

Figura 1. Desdobramento dos Instrumentos de Planejamento e Gestão 
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Instâncias de Provimento e Desenvolvimento do INF 

O esforço do Instituto de Informática (INF) para entregar o nível de satisfação 

esperado pelos cidadãos, agentes da sociedade e do setor produtivo está compreendido 

em seu portfólio de serviços educacionais e de pesquisa e desenvolvimento no contexto 

da educação superior. Os resultados esperados estão consubstanciados na formação, 

produção e aplicação do conhecimento tecno-científico, a partir das instâncias de 

provimento e desenvolvimento, a saber – vide Figura 2: 

 Funções precípuas: ensino, extensão, pesquisa e inovação. 

 Institutos e Áreas focais: graduação; pós-graduações lato e stricto sensu; 

Centros e laboratórios; Fábrica de Software; Órgão complementar – Apoema 

Tecnologia e Inovação; Assessoria de Comunicação – Comunica INF e 

Assessoria educacional; Empresa-júnior e Diretório acadêmico. 

 Suporte técnico e operacional (infraestrutura e apoios): Direção, 

Coordenações, Secretarias e Núcleo de Recursos Computacionais – NRC. 

O portfólio de serviços do INF cobre um espectro amplo que vai da carta de 

serviços ao cidadão até os serviços de suporte e infraestrutura. Subdivide-se em quatro 

dimensões, vide Figura 3: 

 Cidadão e Agentes da sociedade: constituem-se de serviços fundacionais que 

se situam na última fronteira com o cidadão e com a sociedade (agentes e 

entidades sociais, políticas, econômicas e de inovação), compreendendo 

categorias de serviços de: atendimento, oferta e disponibilização, 

publicização, representação, recepção, produção e articulação. 

 Acadêmico: compreende os serviços primários para o provimento e o 

desenvolvimento do domínio acadêmico, representados pela 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão nos âmbitos da graduação e 

da pós-graduação. 

 Gestão: abrange os serviços prestados pelas instâncias que exercem funções 

de gestão acadêmica e administrativa, a saber: direção, coordenação, 

secretaria, assessoria, protocolo, comissão e colegiado. 
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Figura 2. Instâncias executórias do INF
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 Apoio técnico-operacional: constitue-se de serviços de suporte e 

infraestrutura, a saber: tecnologias da informação e de dados (recursos 

computacionais), comunicação, administrativo, logística, manutenção e 

patrimonial. 

Quadro de Satisfação do INF 

O quadro de satisfação, também conhecido como quadro de modelo de negócio, 

está delineado na intersecção das aspirações organizacionais e da lógica de captura, 

proposição e entrega de valor aos interessados. 

Em meio aos desafios e oportunidades que se encerram na atuação do INF na 

atual conjuntura socioeconômica e tecnológica, espera-se que as aspirações 

institucionais deem respostas satisfatórias aos anseios da sociedade e das entidades 

públicas e privadas, sedentas pela formação de novos valores, pelo recrutamento de 

talentos e pela capacidade de realização. 

Para atender a essas e outras expectativas, as seguintes proposições visam 

direcionar os esforços do INF ao longo dos próximos 4 (quatro) anos: 

 ser reconhecida como umas das Unidades Acadêmicas (UAs) mais bem 

articuladas da UFG; 

 aumentar o nível de atratividade dos cursos de graduação do INF, 

posicionando-os entre os melhores cursos do Brasil na área de Computação; 

 estar entre os melhores cursos ranqueados nas instâncias de avaliação em 

nível nacional (i.e. ENADE e Pesquisa Estadão); 

 alavancagem do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

(PPGCC) para a obtenção do conceito 5 CAPES; 

 estar entre os Centros de Pesquisa e Inovação (ICTs públicos) do país com 

maior quantidade de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na área 

de Computação aplicada; 

 estar entre as Unidades da UFG com maior penetração nos arranjos 

produtivos e nos ecossistemas (Pólos, Parques) de inovação tecnológica 

locorregionais; 

 estar entre as Unidades da UFG com o maior nº de projetos e ações de cunho 

extensionista – social e comunitário. 
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Figura 3. Dimensões do Porfólio de Serviços do INF 
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A proposição de valor (ou satisfação esperada) deve ser entendida como uma 

combinação de 3 (três) forças ortogonais: conteúdo, experiência e plataforma 

tecnológica. O conteúdo é a razão primeira que leva os cidadãos e os agentes da 

sociedade a procurarem o INF. A experiência se refere às circunstâncias inesquecíveis 

que podem tanto agradar como propiciar o regozijo aos seus usuários. A plataforma 

tecnológica é o meio pelo qual a experiência é proporcionada ao acessar (ou consumir) 

o conteúdo de interesse. 

Mediante o exposto e considerando a existência de blocos de construção 

preconizados no Quadro de Modelo de Negócios2 que visam caracterizar e posicionar o 

INF em seu campo de atuação, traz por meio de seus elementos constituintes, o Quadro 

de Satisfação Esperada do INF que traduz as expectativas das partes envolvidas e 

afetadas pelas funções desempenhadas pela UA. 

Em sua essência, o Quadro de Satisfação Esperada do INF – descrito na Figura 

4, consiste em uma mapa de situação cobrindo os pontos-chave do plano de gestão, além 

de ser uma ferramenta visual que pode ser utilizada como uma “bússula” tanto para guiar 

as atividades do dia a dia como os processos de mudança e projetos a serem 

empreendidos. 

Elementos Direcionadores da Gestão 

No contexto do INF, os elementos direcionadores representam uma condição 

externa ou interna que motiva a própria UA a definir seus objetivos e implementar as 

mudanças necessárias para alcançá-los, ante aos pontos-chave mapeados no Quadro de 

Satisfação Esperada. São eles: 

 Efetividade das ações institucionais; 

 Articulação interistitucional e em redes; 

 Liderança técnica no âmbito locoregional; 

 Corretor do conhecimento; 

 Orientação técnica e vocacional; 

 Sustentabilidade organizacional; 

 Excelência operacional. 

                                                      
2 BM Canvas – Business Model Canvas, Quadro de modelo de negócios, é uma ferramenta de 

gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes em 

uma única página. É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo de negócios. 
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Figura 4. Canvas do INF
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Princípios Norteadores da Gestão 

Os desafios existentes no INF exigem o compromisso, envolvimento, 

engajamento e atitude dos servidores e colaboradores, não apenas por parte da direção, 

mas de todos que compõem o nosso Instituto, sejam docentes, técnico-administrativos, 

estudantes, prestadores de serviços, contratados e parceiros institucionais. A nossa 

gestão está pautada em alguns princípios fundamentais: 

• Valorização das pessoas e do bem-estar físico, emocional e social. 

• Senso de oportunidade. 

• Promoção do bom ambiente de trabalho e clima organizacional. 

• Amplo diálogo. 

• Interação cordial com estudantes, sociedade e setor produtivo. 

• Incentivo ao aprimoramento dos técnico-administrativos e docentes. 

• Respeito à diversidade e à pluralidade de ideias. 

• Transparência e austeridade na gestão do recurso público. 

• Ética. 

• Promoção e defesa da marca e da imagem do INF. 

• Busca pela excelência e pela qualidade. 

• Articulação interinstitucional e em redes. 

• Alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional vigente 

na UFG.  

• Zelo pelo bem público. 

• Consciência situacional. 

• Visão compartilhada. 

• Responsividade & Agilidade.



 

 

Plano de Gestão do INF 2021 – 2025 

18  

Resultados Esperados 

A noção de resultado é importante em ambientes organizacionais propositivos e 

orientados a metas e busca pela satisfação das partes interessadas, modulando a forma 

de planejamento baseado na capacidade de realização. Os resultados estão intimamente 

relacionados aos requisitos, objetivos e aspirações do INF. Estes são os resultados 

esperados para o INF nos próximos 4 (quatro) anos: 

 Estar posicionado estrategicamente quanto às matrizes emanadas dos órgãos 

governantes superiores e eixos estratégicos da UA. 

 Estar articulado institucionalmente e em redes. 

 Ter propiciada a criação e expansão de espaços de aprendizagem físicos e 

virtuais, de modo a estimular a criatividade, a inventividade e a inovação. 

 Ter ampliada a atuação do INF nas comunidades locoregionais e nos 

coletivos públicos e privados. 

 Ter lançado um Programa de Desenvolvimento Institucional, amparado na 

criação de comissões permanentes e grupos de trabalho temáticos. 

 Ter ampliadas as ações que potencializam os fatores motivações e que 

minimizam os fatores higiênicos que incidem sobre o corpo discente, o corpo 

docente e o corpo de técnicos-administrativos no âmbito do INF. 

 Ter constituído um portfólio institucional para comunicação com os 

diferentes públicos, em múltiplas plataformas e com diferentes níveis de 

abrangência. 

 Ter implementado um Plano Diretor da UA, condizente com o 

posicionamento institucional e o quadro de satisfação esperado, apropriando-

se das matrizes e eixos estruturantes que incidem sobre a UA, formando 

proposições que reflitam as aspirações e as priorizações setoriais do INF, 

além de ser orientado por ciclos de gestão e roteirização (roadmap) para guiar 

o modelo de desenvolvimento organizacional. 

 Ter propiciado o aprimoramento das práticas e dos métodos de gestão 

acadêmica e de suporte técnico e operacional.  

 Ter estimulada a atualização de conhecimentos, desenvolvimento pessoal e 

aperfeiçoamento contínuo dos quadros de servidores e docentes. 

 Ter propiciada a continuidade das ações e proposições da Gestão 2017–2021. 
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Cer�fico que na 243ª reunião ordinária do CD do Ins�tuto de Informá�ca, realizada em
29/09/2021, foi aprovado com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções, o
Plano de Gestão do Ins�tuto de Informá�ca.

Iwens Gervásio Sene Júnior
Vice-Diretor do Ins�tuto de Informá�ca

Documento assinado eletronicamente por Iwens Gervasio Sene Junior, Vice-Diretor, em 25/10/2021,
às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2437603 e o código CRC 8C77E615.
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