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 MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 

 Completamos  mais  um  ano  na  gestão  da  nossa  amada  UFJ.  O  ano  de  2021 

 foi  marcado  por  inúmeros  desafios  acadêmicos  e  de  saúde  pública,  ainda 

 relacionados  à  pandemia,  mas  com  alento  e  esperança  para  o  momento  que 

 estamos  vivendo  agora.  Como  é  bom  estarmos  trabalhando  presencialmente, 

 novamente. 

 A  reitoria  conseguiu  atuar  com  criatividade  e  captar  recursos  na  ordem  de 

 R$  1.444.754,00  (um  milhão  quatrocentos  e  quarenta  e  quatro  mil,  setecentos  e 

 cinquenta  e  quatro  reais),  e  reduziu  o  déficit  orçamentário  previsto  de  R$ 

 3.757.285,45  (três  milhões,  setecentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  duzentos  e  oitenta  e 

 cinco  reais  e  quarenta  e  cinco  centavos)  para  R$  688.738,41  (seiscentos  e  oitenta  e 

 oito mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos). 

 Na  Pró-Reitoria  de  Graduação  (PROGRAD),  houve  a  consolidação  do 

 Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID)  e  do  Programa  de 

 Residência  Pedagógica  (PRP),  os  quais,  atualmente,  somam  173  bolsas,  além  da 

 instalação  do  Comitê  Local  de  Acompanhamento  e  Avaliação  (CLAA-PET),  com  a 

 transferência  do  PET  Enfermagem,  cadastrado  no  Sistema  de  Gestão  do  Programa 

 de  Educação  Tutorial  (SIGPET)  com  15  bolsas  e  da  Coordenação  de  Ações 

 Pedagógicas  Especiais  (CAPE),  antigo  Núcleo  de  Apoio  à  Inclusão  (NAI)  ,  que 

 ampliou  seu  olhar  em  relação  à  inclusão  e  realizou  ações  de  apoio  não  somente  às 

 pessoas  com  deficiência,  mas  para  inclusão  de  todos  os  grupos  minoritários,  sendo 

 importante  ressaltar  os  projetos  “Acessibilidade  Tecnológica”,  “A  comunidade  surda 

 de  Jataí  e  acesso  às  informações  sobre  o  Covid-19”  e  “Promovendo  saúde  da 

 pessoa  com  deficiência:  em  busca  do  empoderamento  do  núcleo  familiar”.  Foi  ainda 

 implantada  a  Procuradoria  Educacional  Institucional  e  a  finalização  dos  dados  da 

 UFJ  no  e-MEC,  possibilitando  também  a  habilitação  do  sistema  de  Exame  Nacional 

 de  Desempenho  dos  Estudantes  (ENADE)  com  15  cursos  enquadrados  e  315 

 alunos  inscritos,  feita  a inclusão  no  Programa  de  Mobilidade  entre  as  Instituições 

 Públicas  de  Ensino  Superior  no  Estado  de  Goiás  (PMIPES),  com  10  discentes 

 atendidos.  

 Na  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  (PRPG),  foram  feitas  ações  que 

 culminaram  na  migração  do  sistema  de  controle  acadêmico  da  pós-graduação,  que 
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 é  gerido  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  das  Atividades  Acadêmicas  (SIGAA),  na 

 implantação  do  banco  digital  de  teses  e  dissertações,  na  criação  e  regulamentação 

 da  Comissão  de  residência  médica  da  UFJ  (Coreme)  e  autorização  dos  primeiros 

 cursos  (Clínica  Médica,  Medicina  de  Família  e  Comunidade  e  Medicina  Intensiva), 

 com  bolsas  do  Estado  de  Goiás  e  do  MEC,  além  da  criação  e  regulamentação  da 

 Comissão  de  residência  multiprofissional  e  em  área  profissional  da  saúde  (Coremu), 

 o  que  resultou  na  migração  do  curso  de  residência  em  Medicina  Veterinária  em 

 Clínica  Médica,  Clínica  Cirúrgica  e  Anestesiologia  de  Animais  de  Companhia  para  a 

 COREMU/UFJ.  Houve  também  a  migração  dos  programas  de  Pós-graduação  stricto 

 sensu  e,  em  2021,  também  emitimos  o  primeiro  diploma  de  pós-graduação  com  a 

 chancela UFJ. 

 O  Centro  de  Gestão  Acadêmica  (CGA)  foi  responsável  pela  elaboração  e 

 execução  de  editais  de  ingresso  na  graduação,  sendo  que  foram  totalmente 

 conduzidos  aqui,  pela  primeira  vez,  os  editais  de  vagas  remanescentes  para 

 mudança  de  curso,  reingresso  e  transferência  facultativa  e  de  vagas  remanescentes 

 para  portador  de  diploma,  além  dos  editais  de  vagas  não  preenchidas  pelo  Sistema 

 de  Seleção  Unificada  (Sisu),  UFGinclui/UFJ,  vagas  para  cursar  disciplinas  isoladas  e 

 mudança  de  turno,  grau  acadêmico  e  habilitação.  Foram  emitidos  227  diplomas  de 

 graduação  e  57  de  pós-graduação,  além  da  emissão  de  históricos  da  Graduação 

 com  a  chancela  UFJ.  Foi  organizado,  também,  o  termo  de  adesão  ao  sistema  de 

 diploma  digital  com  emissão  e  registro  em  andamento.  Além  disso,  foi  implantado  o 

 atendimento  à  comunidade  acadêmica  e  externa  via  WhatsApp,  ampliando  o  acesso 

 e a agilidade nos processos. 

 Na  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação  (PRPI),  foi  criada  a  Associação 

 Jataí  para  a  Inovação  Tecnológica  e  o  Empreendedorismo  –  AJINTECH,  que  dará 

 suporte  à  implantação  do  Parque  Tecnológico.  Houve  a  readequação  das  taxas  a 

 serem  repassadas  para  a  universidade  e  para  a  unidade  acadêmica,  de  projetos  em 

 que  o  pesquisador  é  o  captador  do  recurso,  o  que  resultou  em  uma  porcentagem 

 maior  ao  pesquisador  a  ser  aplicada  nas  suas  pesquisas.  Em  2021,  foram 

 registrados  347  projetos  de  pesquisa  e  inovação  em  andamento  e  482  produtos  de 

 pesquisa publicados da universidade. 

 Na  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte,  houve  a  organização 

 interna  com  a  nomeação  da  coordenadoria  de  Arte  e  Cultura  e  da  coordenadoria  do 
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 Centro  de  Divulgação  Científica  e  Cultural  para  o  estabelecimento  do  Grupo  de 

 Trabalho  (GT)  Cultura,  resultando  na  construção  do  plano  cultural  da  UFJ. Foram 

 realizadas  dez  reuniões  da  Câmara,  o  que  resultou  na  construção  e  aprovação  das 

 “Diretrizes  de  Extensão,  Diretrizes  para  Avaliação  de  Relatório  de  Ação  de  Extensão, 

 da  Resolução  de  Extensão  para  a  UFJ  e  da  Resolução  da  Curricularização  da 

 Extensão”.  Houve  26  projetos  homologados  com  o  Edital  para  Programa  de  Bolsas 

 de  Extensão  e  Cultura  e  Programa  de  Voluntários  de  Extensão  e  Cultura 

 (Probec/Provec),  sendo  que  em  2021  tivemos  um  total  de  41  projetos,  8  programas, 

 14 cursos, 54 eventos e 6 prestações de serviços. 

 O  Congresso  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CONEPE)  contou  com  1.412 

 inscritos,  397  trabalhos  enviados,  14  oficinas,  4  palestras  principais,  117  menções 

 honrosas  e  5.900  acessos  às  palestras/vídeos.  O  evento  UFJ  perto  de  você  contou 

 com  nove  edições,  o  Boletim  Eletrônico  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte  (Beece) 

 apresentou  35  textos  produzidos  e  publicados  e  o  evento  “Pausas  -  Talentos  visíveis 

 e invisíveis da UFJ”, contou com cinco edições. 

 Na  editora,  foi  elaborado  o  Regimento,  o  edital  de  publicação,  a  planilha  de 

 aquisição  e  filiação  na  Associação  Brasileira  de  Ensino  Universitário  (ABEU),  além 

 de  participar  do  edital  de  solicitação  de  bolsistas  e  do  planejamento  orçamentário 

 dos  recursos  das  publicações,  produção  de  dois  números  de  artigos  livres  e  dossiê 

 do curso de medicina da UFJ e construção do site da editora (em andamento). 

 Participações  e  contribuições  culturais  em  eventos  totalizaram  sete,  além  do 

 lançamento  do  teatro  gravado  Art’cum  Pequi  com  as  obras  “A  solidão  das  horas”, 

 “Última  Instância”,  “Neuroses  no  Trânsito”  e  “A  Cerca  do  Vizinho”,  com  mais  de  2000 

 mil  visualizações,  e  também  realização  de  intervenções  artísticas  na  UFJ,  como  a 

 Boicorá  e  a  Ciclista  Quântica,  ambas  qualificadas  como  Street  Art.  O  Projeto 

 Segundo  Tempo  obteve  como  contemplados  32  graduados  e  16  acadêmicos,  e  fez  a 

 aquisição  de  3  redes  de  voleibol,  200  coletes,  60  bolas  de  voleibol,  60  bolas  de 

 futebol,  1  microfone  de  lapela,  3  caixas  de  som,  300  camisetas,  200  bermudas,  200 

 bonés, com repasse de R$ 169.329,40 pelo Ministério da Cidadania. 

 Para  a  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PRAE),  foi  destinado,  em  2021, 

 R$2.762.602,36  para  bolsas  de  auxílio  estudantil,  totalizando  8.423  bolsas,  além  dos 

 atendimentos  profissionais,  48  atendimentos  individuais  de  nutrição,  412 

 atendimentos  psicológicos  individuais,  64  participações  em  grupos  e  16  palestras. 
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 Foram  realizadas  11  rodas  de  conversa  online,  com  2.170  visualizações.  Em  2021, 

 foram  realizadas  seis  edições  do  Fórum  da  PRAE,  que  tratam  desde  a  leitura 

 explicativa  dos  editais  lançados  a  posicionamentos  nas  discussões  institucionais, 

 como,  por  exemplo,  o  direcionamento  e  uso  do  recurso  do  Plano  Nacional  de 

 Assistência Estudantil (PNAES). 

 Na  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  (PROPESSOAS)  houve  a 

 implantação  do  Sistema  de  Organização  e  Inovação  Institucional  do  Governo 

 Federal  (SIORG)  da  UFJ  e  a  separação  do  Sistema  integrado  de  Administração 

 Financeira  (SIAFI)  com  a  criação  da  nossa  Unidade  Gestora  (UG),  com  o  número 

 156678,  dando,  dessa  forma,  mais  um  grande  salto  pelo  total  desmembramento  da 

 universidade.  Foi  criado  o “Banco  de  Talentos”  de  servidores,  feitas  capacitações 

 sobre  o  Módulo  Básico  de  uso  do  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI)  e  SIGAA, 

 elaboração  do  PDP  2022  e  relatório  anual  do  Plano  de  Desenvolvimento  de  Pessoas 

 (PDP)  2021.  Foi  firmada  parceria  com  o  Centro  de  Línguas  da  UFJ  para 

 oferecimento  de  Curso  de  Inglês  Instrumental  para  os  Técnicos  Administrativos  em 

 Educação  (TAEs)  da  UFJ,  que  estão  em  preparação  para  o  Mestrado 

 Interinstitucional  (MINTER),  aprovação  das  normas  e  fluxo  de  afastamentos  para 

 ações  de  qualificação  e  desenvolvimento,  colaboração  ou  cooperação 

 técnicas/acadêmicas  de  docentes  e  servidores  técnico-administrativos  da  UFJ. 

 Houve o “1º Prêmio Profissional Destaque UFJ 2021”. 

 Foram  abertas  15  vagas  efetivas,  com  um  total  de  29  candidatos  aprovados, 

 dos  quais  nove  candidatos  foram  nomeados  e  empossados,  além  de  serem 

 contratados 35 professores substitutos e renovação de 25 contratos. 

 No  ano  de  2021,  foi  realizado  o  desenvolvimento  do  Plano  de  Retorno 

 Gradual  das  Atividades  Presenciais  no  Âmbito  da  UFJ,  em  colaboração  com  o 

 Comitê  COVID-19  e  a  Comissão  Interna  de  Saúde  do  Servidor  Público  (CISSP),  com 

 publicação  do  Protocolo  de  Biossegurança  da  UFJ,  que  vem  sendo  atualizado  de 

 acordo com as condições epidemiológicas e sanitárias vigentes. 

 A  Secretaria  de  Comunicação  publicou  mais  de  400  notícias  relacionadas  à 

 gestão,  contabilizando  um  total  de  99.943  visualizações,  365  publicações  externas, 

 295  mensagens  respondidas  pelo  FALE  CONOSCO,  mais  de  200  vídeos  postados. 

 No  Canal  UFJ,  54.016  mil  visualizações  nos  vídeos  publicados  durante  o  ano  de 

 2021. 
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 A  Biblioteca  Digital  de  Teses  e  Dissertações  foi  implantada  na  UFJ  e 

 estamos  realizando  a  implantação  do  Repositório  Institucional  e  do  Portal  de 

 Periódicos  da  UFJ.  Foi  criado  e  implantado  o  Sistema  eletrônico  de  geração  de 

 fichas  catalográficas  e  feita  a  aquisição  da  licença  de  uso  do  Software  Sophia,  de 

 gerenciamento  de  bibliotecas,  e  do  SisReserva,  cujos  dados  de  acervo,  usuários  e 

 registros  de  empréstimos  foram  devidamente  transferidos  e  hospedados  em  nosso 

 datacenter. 

 A  Secretaria  de  Infraestrutura  realizou  diversas  ações,  como  a  instalação  de 

 52  aparelhos  de  ar-condicionado  e  774  lâmpadas,  três  geradores  de  grande  porte, 

 bebedouros,  portas  automáticas  e  reformas  como  a  do  Gabinetes,  do  Serviço  de 

 Psicologia  Aplicada  (SPA),  da  estação  meteorológica,  do  biotério  e  do  prédio  de 

 Ciências  Humanas,  de  laboratórios,  banheiros,  do  espaço  da  guarita  com 

 adequação  de  um  contêiner  para  a  melhoria  da  alocação  da  equipe  de  seguranças, 

 além  da  instalação  dos  climatizadores  do  Restaurante  Universitário  (R.U.)  e  do 

 Núcleo de Práticas Corporais (NPC). 

 Na  Secretaria  de  Tecnologia  e  Informação,  para  a  consolidação  das  ações 

 da  emancipação,  foram  entregues  à  comunidade  acadêmica  os  sistemas  SIGAA, 

 Sistema  Integrado  de  Gestão  (SIG),  Sistema  Integrado  de  Patrimônio,  Administração 

 e  Contratos  (SIPAC),  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Planejamento  e  de  Recursos 

 Humanos  (SIGRH),  Sistema  de  Administração  dos  Sistemas  (SIGADMIN)  e  Sistema 

 de  eleições  (SIGELEIÇÃO),  sendo  que  durante  a  migração  do  SIGAA  foram 

 respondidos  mais  de  8000  e-mails  em  apenas  um  mês  e  mais  de  1300  chamados 

 atendidos via Glpi, com 75% das demandas solucionadas em até 7 dias. 

 Além  disso,  foram  implantados  diversos  outros  sistemas  estruturantes  do 

 zero,  com  destaques  para  o  sistema  SEI,  disponibilizado  em  parceria  com  o  Tribunal 

 Regional  Federal  da  4ª  Região  (TRF-4),  Sistema  de  gestão  de  chamados  (GLPI), 

 além  dos  acordos  com  Google  e  Microsoft  que  permitiram  a  disponibilização  de 

 ferramentas  essenciais  para  o  momento  pandêmico,  com  destaque  para  a 

 plataforma  G  suite,  utilizada  de  forma  institucional  primária  para  comunicação 

 (e-mail)  com  mais  de  2.000.000  de  e-mails  enviados  e  recebidos  em  apenas  seis 

 meses  de  operação,  e  aulas  remotas  (  Google  Meet  ),  que  obteve  mais  de  165.000 

 usuários ativos somados nos mesmos 6 meses de operação. 
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 A  cargo  da  equipe  interna  de  desenvolvimento,  entraram  em  produção  o 

 sistema  de  ficha  catalográfica  da  biblioteca,e  o  portal  de  criação  de  logins,  tendo  por 

 objetivo  facilitar  a  criação  de  logins  de  discentes,  viabilizando  também  o  uso  de  um 

 login único a toda comunidade. 

 A  Rede  Nacional  de  Pesquisa  (RNP)  também  atuou  como  grande  parceira, 

 possibilitando  a  entrada  em  produção  das  ferramentas  como  o  Certificado 

 Corporativo  da  Infraestrutura  de  Chaves  Públicas  para  Ensino  e  Pesquisa  (ICPEdu), 

 certificados  digitais,  EDUROAM,  FONE@RNP  e  a  ampliação  do  link  de  acesso  à 

 internet que teve um salto histórico, indo de 200 mbps para 1 gbps. 

 Foi  implantado  e  realizado  pela  primeira  vez  o  censo  universitário.  Foram 

 instalados  42  novas  câmeras  de  segurança  e  mais  de  2,5  quilômetros  de  cabos  de 

 rede  e  fibra  óptica,  além  de  todo  trabalho  já  listado,  pavimentando  o  crescimento  de 

 forma  sólida  das  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs)  de  toda  a  UFJ, 

 além  da  criação  dos  seguintes  setores  especializados:  desenvolvimento  e  suporte  a 

 sistemas,  infraestrutura  e  telecomunicações,  redes  e  segurança,  dados  educacionais 

 e  censo,  documentação  e  arquivos  e  uma  área  administrativa  para  apoio  a 

 processos, com a contratação de novos servidores terceirizados. 

 A  Secretaria  de  Planejamento  assumiu  todas  as  demandas  relacionadas  à 

 transparência  e  entregou  dentro  do  prazo  o  Planejamento  e  Gerenciamento  de 

 Contratações  (PGC),  o  Relatório  de  Gestão  do  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU), 

 o  Relatório  de  Indicadores  de  Desempenho,  o  Plano  de  Desenvolvimento 

 Institucional  (PDI)  e  as  Avaliações  Institucionais  da  UFJ,  com  realização  da 

 Comissão Própria de Avaliação (CPA), que teve sua efetiva implantação. 

 Com  a  execução  total  da  folha  de  pagamentos,  a  dotação  orçamentária  da 

 UFJ  recebeu  um  acréscimo  de  78,48%,  chegando  a  quase  49  milhões  de  reais,  todo 

 ele  gerido  pela  Pró-Reitoria  de  Administração  e  Finanças.  Houve  a  conquista  dos 

 cargos  e  a  possibilidade  de  nos  cadastrarmos  no  SIORG,  um  passo  amplo  para  a 

 emancipação, após a conquista das 42 CDs e mais de 130 funções gratificadas. 

 Um  ano  de  muito  trabalho,  de  muito  crescimento  da  UFJ  e  por  isso  só  temos 

 a  agradecer  a  toda  a  comunidade  universitária  pela  confiança  e  empenho  na 

 realização de suas ações, afinal SOMOS TODOS UFJ. 
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 1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

 1.1 Visão Geral Organizacional 

 A  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ),  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 

 35.840.659/0001-30,  foi  criada  por  meio  da  Lei  nº  13.635,  de  20  de  março  de  2018, 

 por  desmembramento  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG).  A  UFJ  é  uma 

 instituição  pública  federal  de  educação  superior,  com  sede  no  município  de 

 Jataí/GO, no Sudoeste de Goiás. 

 A  Portaria  nº  2.121,  de  10  de  dezembro  de  2019,  do  Ministério  da  Educação 

 (MEC),  nomeou  o  Reitor  Pro  Tempore  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  ato  que 

 estabeleceu  a  emancipação  da  instituição.  Emancipada,  a  UFJ  possui  autonomia 

 didático-científica,  administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  conforme 

 preconiza o art. 207 da Constituição da República. 

 Mesmo  com  autonomia,  a  UFG  permanece  como  tutora  da  UFJ.  O  ato  foi 

 regulamentado  pelo  Termo  de  Cooperação  Técnica  celebrado  entre  a  Secretária  de 

 Educação  Superior,  do  Ministério  da  Educação,  e  a  UFG,  assinado  em  26  de 

 dezembro  de  2018,  o  1º  Termo  Aditivo,  de  02  de  dezembro  de  2019,  e  2º  Termo 

 Aditivo,  com  vigência  no  período  de  10  de  fevereiro  de  2020  a  10  de  fevereiro  de 

 2021. 

 Com  vistas  à  gestão  acadêmica,  administrativa,  financeira  e  patrimonial  e  a 

 continuidade  da  prestação  do  serviço  público,  o  Reitor  pro  tempore  instituiu  a 

 Portaria  nº  001/2020,  de  14  de  janeiro  de  2020,  que  mantém  no  âmbito  da  UFJ  os 

 procedimentos  acadêmicos  e  administrativos  disciplinados  pelas  normas  da 

 Universidade  Federal  de  Goiás.  Averbe-se,  assim,  que  todos  os  atos  regulamentares 

 e a estrutura organizacional da tutora aplicam-se à UFJ no que couber. 

 A  UFJ  possui  o  objetivo  de  proporcionar  a  formação  educacional  completa 

 dos  indivíduos,  por  meio  do  ensino,  pesquisa  e  extensão,  o  desenvolvimento  e 

 crescimento  municipal,  regional  e  nacional  e  minimizar  as  desigualdades  sociais  e 

 regionais,  observando  as  necessidades  sociais,  econômicas,  políticas  e  culturais  da 

 sociedade. 
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 1.2 Missão 

 A  UFJ  tem  a  missão  de  produzir  e  disseminar  o  conhecimento  científico, 

 tecnológico,  artístico  e  cultural,  com  o  intuito  de  proporcionar  a  formação  sólida  e 

 humanística  de  profissionais,  docentes,  pesquisadores  e,  sobretudo,  de  cidadãos 

 comprometidos  com  os  valores  éticos,  democráticos  e  com  a  transformação  da 

 sociedade. 

 1.3 Visão 

 A  visão  da  Instituição  é  se  tornar  uma  instituição  de  ensino  federal, 

 reconhecida  nacional  e  internacionalmente,  em  virtude  da  excelência  das  atividades 

 de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  subsidiadas  em  um  modelo  de  gestão  e 

 governança  que  propicie  o  desenvolvimento  científico,  tecnológico,  cultural,  artístico, 

 social  e  econômico,  aliado  a  uma  política  de  forte  comprometimento  no  auxílio  de 

 demandas sociais. 

 1.4 Valores e Princípios Institucionais 

 Para  a  consecução  do  propósito  de  promover  a  formação  sólida  e 

 humanística  de  profissionais,  docentes  e  pesquisadores,  atuando  conforme  os 

 elevados  níveis  de  desempenho  técnico  e  ético,  comprometidos  com  a  democracia  e 

 justiça social. 

 A  UFJ,  por  meio  da  indissociabilidade  do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão, 

 tem por princípios: 

 I - A garantia da laicidade; 

 II  -  A  gratuidade  do  ensino,  cuja  manutenção  é  de  responsabilidade  da 

 União; 

 III  -  O  respeito  à  liberdade,  à  diversidade,  à  dignidade  humana  e  à 

 pluralidade  de  ideias  e  concepções  pedagógicas,  sem  discriminação  de  qualquer 

 natureza; 

 IV  -  O  compromisso  com  a  acessibilidade  e  a  inclusão  das  pessoas  com 

 deficiência; 

 V - O respeito às questões étnicas e raciais e à diversidade de gênero; 
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 VI  -  A  universalidade  do  conhecimento  e  o  fomento  à  interdisciplinaridade,  a 

 multidisciplinaridade e à multiprofissionalidade; 

 VII  -  A  defesa  da  qualidade  de  ensino,  com  orientação  humanística  e 

 preparação para o exercício pleno da cidadania; 

 VIII  -  A  defesa  do  caráter  público  na  promoção  da  democratização  da 

 educação e da socialização de seus benefícios; 

 IX  -  Os  princípios  da  democracia  e  o  estímulo  à  cultura,  à  arte  e  ao 

 desenvolvimento científico, tecnológico, socioeconômico e político do País; 

 X  -  A  promoção  do  desenvolvimento  das  ciências,  das  letras,  das  artes,  da 

 filosofia, da cultura e do pensamento crítico-reflexivo; 

 XI - A promoção da paz, dos direitos humanos e do meio ambiente; 

 XII - O diálogo e a cooperação entre os campi da UFJ e a comunidade; 

 XIII  -  O  desenvolvimento  e  o  aperfeiçoamento  da  Educação  Superior, 

 visando  à  formação  humana  e  profissional  de  nível  universitário  e  colaborando 

 também na sua formação contínua; 

 XIV  -  A  integração  entre  os  processos  educativos,  culturais  e  científicos  que 

 articulam  a  pesquisa  e  o  ensino  universitário  entre  si,  e  estes  com  a  sociedade,  a 

 partir da dimensão da extensão universitária; 

 XV - A gestão democrática e transparente. 

 1.5 Estrutura Organizacional e Organograma 

 A  Portaria  UFJ  439/2021,  alteradas  pelas  portarias  604/2021,  754/2021, 

 835/2021  e  83/2022  criou  a  estrutura  organizacional  da  Universidade  Federal  de 

 Jataí,  até  a  aprovação  do  regimento  geral  da  UFJ,  para  funcionamento  das 

 atividades de administração, ensino, pesquisa e extensão (Anexo 1). 

 A  estrutura  organizacional  foi  construída  baseando-se  na  organização  já 

 existente  enquanto  Regional  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  transformando  as 

 coordenações  em  pró-reitorias,  mantendo  a  estrutura  das  unidades  acadêmicas  e 

 unidades  acadêmicas  especiais.  Cada  setor  da  UFJ  foi  consultado  sobre  sua 

 necessidade  organizacional,  a  Propessoas  realizou  diversas  reuniões  até 

 alcançarmos a estrutura apresentada nas portarias mencionadas. 
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 Com  o  delineamento  da  estrutura,  o  Ministério  da  Economia  iniciou  o 

 treinamento  da  Propessoas  para  realização  do  cadastro  no  SIORG  em  meados  de 

 agosto/2021,  para  o  envio  dos  cargos  de  direção  (CDs),  funções  gratificadas  (FGs)  e 

 Comissão  Federal  de  Comunicações  (FCCs)  oriundos  da  Lei  de  criação  13.635  de 

 20/03/2018.  Após  essa  data,  a  Propessoas  iniciou  a  designação  de  42  CDs  e  mais 

 de 130 funções gratificadas, concluindo todos os processos até dezembro de 2021. 

 Abaixo,  na  Figura  1,  pode  ser  observado  o  organograma  da  estrutura 

 organizacional da UFJ, incluindo os órgãos de governança  : 
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 Figura 1  . Organograma estrutural organizacional da  Universidade Federal de Jataí. 

 Fonte  :  Secom. 
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 2 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 

 2.1. Gestão de Riscos e Controles Internos 

 Os  principais  riscos  da  Universidade  Federal  de  Jataí  estão  relacionados  aos 

 cortes  orçamentários  e  à  falta  de  recursos  humanos,  que  afetam  diretamente  o 

 crescimento e o desenvolvimento de ações futuras da instituição. 

 Apesar  do  comprometimento  da  gestão  financeira  na  solução  dos  problemas, 

 os  recursos  orçamentários  dos  últimos  anos  têm  sido  insuficientes  para  a 

 contratação  de  pessoas  e  serviços,  aquisição  de  materiais  para  custeio  e 

 manutenção  da  instituição.  É  fato  também  que  nos  últimos  dois  anos  a  pandemia 

 ocasionou  atrasos  no  orçamento,  liberação  tardia  da  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA) 

 e  medidas  como  o  contingenciamento  de  verba  do  governo,  foram  fatores  que 

 afetaram  o  cumprimento  dos  objetivos  financeiros,  ocasionando  problemas  como  o 

 atraso no pagamento de fornecedores. 

 A  falta  de  servidores  efetivos  da  universidade,  também  é  um  outro  risco 

 específico  da  UFJ.  Mesmo  já  havendo  uma  previsão  de  67  novas  vagas  para 

 técnicos  administrativos  e  nenhuma  vaga  para  docente,  vide  a  lei  de  criação  da  UFJ 

 (lei  Nº  13.635,  DE  20  de  março  de  2018),  a  não  realização  de  concurso  público  nos 

 últimos  anos  por  causa  da  pandemia  e  por  decisões  econômicas  do  governo  federal, 

 a  falta  de  novos  funcionários  efetivos  vem  comprometendo  a  estruturação  dos 

 setores  da  universidade  desde  a  sua  emancipação  e  está  causando  sobrecarga  no 

 serviço  dos  atuais  servidores  da  UFJ,  que  não  conseguem  acumular  mais  demandas 

 que foram criadas ou recebidas com o desmembramento da UFG. 

 Os  riscos  com  tecnologia  e  o  investimento  em  infraestrutura  da  universidade  é 

 algo  a  ser  mencionado,  visto  que  todos  os  sistemas  que  migraram  da  UFG  para  UFJ 

 são  essenciais  para  gestão  das  demandas  e  para  o  funcionamento  das  atividades 

 acadêmicas  e  administrativas  da  instituição  e  sem  o  investimento  necessário  nessa 

 área,  a  universidade  não  teria  como  realizar  a  transição  de  todos  os  sistemas  que 

 migraram  com  a  emancipação  da  UFJ.  Considerando  que  nos  últimos  anos  a  UFJ 

 vem  realizando  a  migração  de  todos  os  sistemas  e  servidores  de  rede  e  que  o 

 processo  é  longo  e  burocrático,  tendo  muito  investimento  em  infraestrutura  e 
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 capacitação  dos  técnicos  envolvidos,  que  trabalharam  incansavelmente  nas 

 parametrizações  do  sistemas,  tudo  em  prol  da  melhoria  dos  serviços  de  tecnologia  e 

 para  manter  as  atividades  da  universidade  em  pleno  funcionamento.  Todo  esse 

 trabalho  vem  causando  sobrecarga  e  enfatizando  a  escassez  de  profissionais  tanto 

 em número como em capacitação, para trabalhar com essa demanda. 

 A  segurança  é  um  cuidado  que  a  gestão  está  atuando  para  melhorias  junto  a 

 Secretaria  de  Infraestrutura  para  diminuir  os  riscos  de  incidentes,  fornecer 

 segurança  aos  discentes  e  servidores  que  aqui  convivem.  Desde  2018  tem-se 

 investido  muito  na  Central  de  Monitoramento  e  a  perspectiva  é  que  nos  próximos 

 anos  a  universidade,  juntamente  com  o  apoio  da  equipe  de  tecnologia  da  informação 

 (T.I.),  irá  investir  em  câmeras  com  maior  cobertura  e  tecnologia,  para  aumentar  o 

 alcance  da  vigilância  e  ter  controle  aos  acessos  da  instituição,  proteger  os  bens  e 

 monitorar o cotidiano da universidade. 

 A  UFJ  entende  que  a  longo  prazo  existem  muitos  desafios  a  serem 

 cumpridos,  e  por  isso  é  necessária  a  avaliação  para  identificar  as  fragilidades  e  listar 

 alguns pontos que possam fortalecer a instituição. Abaixo listamos alguns: 

 ●  Dialogar  sempre  com  a  comunidade  acadêmica  em  busca  de  ampliar  a 

 comunicação  dos  gestores,  para  que  a  universidade  entenda  melhor  o  seu 

 papel para facilitar no que ela pode oferecer a sua comunidade; 

 ●  Criar  ações  junto  às  pró-reitorias  para  dar  assistência  em  prol  da  saúde 

 mental da comunidade acadêmica; 

 ●  Identificar  os  setores  com  sobrecarga  de  serviço  e  fazer  o  mapeamento  do 

 trabalho  para  medir  a  força  de  trabalho  dos  servidores  em  busca  do  melhor 

 aproveitamento  da  equipe  e  evitar  o  adoecimento  físico  e  mental  dos 

 servidores; 

 ●  Analisar  fatores  externos  que  atrapalham  o  atendimento  das  demandas, 

 identificar  quais  áreas  exigem  maior  cobrança  dos  usuários  de  suporte  e 

 manutenção  da  universidade.  Para  solucionar  isto,  a  gestão  vai  em  busca  de 

 organizar  o  volume  das  demandas  e  estabelecer  melhor  os  prazos  conforme 

 as prioridades a serem cumpridas; 
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 ●  Planejar  mudanças  adequadas  que  possam  conduzir  os  servidores  a  se 

 capacitarem  e  se  atualizarem  constantemente,  tanto  de  conhecimento,  quanto 

 dos sistemas da instituição. 

 ●  Planejar  uma  política  de  infraestrutura  e  tecnologia,  na  qual  se  criará  um 

 plano  de  troca  de  computadores  para  substituição  de  máquinas  antigas, 

 atualização  de  programas  e  equipamentos  obsoletos.  Para  isso  acontecer,  há 

 necessidade  de  investimento  constante  para  manutenção  e  evolução  dos 

 sistemas, servidores e rede em geral; 

 ●  A  estruturação  dos  ambientes  de  pesquisa  e  inovação  da  instituição  para  que 

 possamos ter uma condição mínima de concorrência em editais de  fomento; 

 ●  Implantação  da  incubadora  de  empresas  -  Beetech  nas  dependências  da 

 instituição; 

 ●  Criação  de  um  cronograma  para  organização  e  planejamento  estratégico  das 

 ações, para além do atendimento às demandas que surgem cotidianamente; 

 ●  Realizar  o  levantamento,  tratamento  e  divulgação  de  índices  e  informações 

 acadêmicas que norteiam a tomada de decisões. 

 2.2. Oportunidades e Perspectivas 

 Considerada  como  uma  das  universidades  “supernovas”,  a  UFJ  inicia  sua 

 jornada  de  emancipação,  caminhando  para  a  gestão  própria,  bem  como  aumentar  a 

 arrecadação  e  mitigar  os  riscos  de  perdas  de  recursos  financeiros  e  a  possibilidade 

 de aumento da receita própria. 

 É  latente  a  redução  orçamentária  junto  aos  Institutos  Federais  de  Ensino 

 Superior  (IFES),  sendo  o  principal  risco  oferecido  à  UFJ,  mas  com  boas  perspectivas 

 em relação ao concurso de 67 novos TAEs, devido à pactuação da emancipação. 

 Ainda  existem  estudos  sendo  realizados  a  fim  de  reduzir  o  impacto 

 financeiro  sobre  contratações  e  custeio,  para  aproveitar  melhor  os  recursos 

 financeiros institucionais. 

 A  gestão  da  UFJ  ainda  destaca  uma  lista  de  fatores  que  representarão  um 

 salto  importante  na  emancipação  da  Universidade  e  no  crescimento  da  instituição 

 em perspectivas futuras: 
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 ●  A Consolidação da emancipação e o desejo de construir uma nova Instituição; 

 ●  A  Organização  interna  dos  documentos  da  UFJ:  do  Estatuto  da  UFJ,  que  está 

 em  fase  final,  aguardando  aprovação  do  MEC  e  do  Regimento  Institucional, 

 que está em fase de elaboração; 

 ●  O  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  que  está  em  fase  de 

 construção; 

 ●  A implantação do comitê de Gestão e Governança da Universidade; 

 ●  Dos  sistemas  de  informação,  de  gestão  administrativa  e  acadêmica  que  foram 

 migrados  da  UFG  e  está  em  fase  de  implantação  na  UFJ,  como  o  Sistema 

 Integrado  de  Gestão  Patrimonial  (  SIADS)  e  o  Sistema  Integrado  de 

 Patrimônio, Administração e Contratos (  SIPAC); 

 ●  Do concurso público previsto na lei de criação da UFJ possa ser realizado; 

 ●  Das  dificuldades  impostas  pela  falta  de  recursos  humanos  e  financeiros,  que 

 sejam menores e que os objetivos e metas da instituição sejam alcançados; 

 ●  Previsão de início da construção do almoxarifado de produtos controlados; 

 ●  Captação  de  recursos  para  a  implantação  e  gestão  do  Parque  Tecnológico 

 Jataí  e  captação  de  recursos  via  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  (  FINEP) 

 para estruturação dos ambientes de pesquisa e inovação; 

 ●  Elaboração  e  fortalecimento  de  áreas  estratégicas,  como  acessibilidade  e 

 inclusão, estágios obrigatórios, mobilidade acadêmica,  entre outros; 

 ●  Da  estruturação  da  comunicação  da  Universidade  que  está  em  construção, 

 junto  ao  desenvolvimento  da  identidade  visual  e  a  marca  da  UFJ  que  serão 

 desenvolvidas. 

 2.3.  Principais  Canais  de  Comunicação  com  a  Sociedade  e  Partes 
 Interessadas 

 Considerando  a  influência  da  internet  na  vida  das  pessoas  e  sua 

 conectividade  ao  acessar  informações  online,  tornou-se  essencial  a  existência  de 

 canais de atendimento digitais. 

 A  Universidade  Federal  de  Jataí  possui  diversos  canais  de  atendimento  para 

 a  comunicação  direta  com  a  comunidade  acadêmica  e  sociedade  em  que  está 

 inserida,  são  eles:  Portal  UFJ,  redes  sociais  (Instagram,  Youtube),  Fale  Conosco, 
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 WhatsApp  institucional,  Ouvidoria  da  UFJ  e  através  de  eventos  realizados  a 

 distância devido a situação pandêmica atual. 

 A  Ouvidoria  pode  ser  considerada  a  última  instância  administrativa  para 

 resolução  de  conflitos,  sendo  um  serviço  aberto  ao  cidadão  com  o  intuito  de  receber 

 as denúncias, sugestões e elogios referentes ao serviço prestado pela instituição. 

 A  atuação  da  ouvidoria  está  prevista  no  artigo  37,  parágrafo  3°  da 

 Constituição  Federal,  instituindo  ao  Poder  Executivo  a  obrigatoriedade  de  instituir  e 

 manter serviços de atendimento às reclamações/demandas dos cidadãos. 

 Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes 
 da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos 
 princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
 eficiência  e,  também,  ao  seguinte:  (Redação  dada  pela  Emenda 
 Constitucional nº 19, de 1998) 

 (...) 

 §  3º  A  lei  disciplinará  as  formas  de  participação  do  usuário  na  administração 
 pública  direta  e  indireta,  regulando  especialmente:  (Redação  dada  pela 
 Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 I -  As  reclamações  relativas  à  prestação  dos  serviços  públicos  em  geral, 
 asseguradas  a  manutenção  de  serviços  de  atendimento  ao  usuário  e  a 
 avaliação  periódica,  externa  e  interna,  da  qualidade  dos  serviços;  (Incluído 
 pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 II -  O  acesso  dos  usuários  a  registros  administrativos  e  a  informações  sobre 
 atos  de  governo,  observado  o  disposto  no  art.  5º,  X  e  XXXIII;  (Incluído  pela 
 Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

 III -  A  disciplina  da  representação  contra  o  exercício  negligente  ou  abusivo 
 de  cargo,  emprego  ou  função  na  administração  pública.  (Incluído  pela 
 Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 Portanto,  a  ouvidoria  possui  a  finalidade  de  possibilitar  aos  cidadãos  o  seu 

 direito  de  participar  na  administração  pública  direta  e  indiretamente,  assim  como  o 

 direito  de  serem  ouvidos,  tendo  suas  demandas  atendidas  adequadamente  na 

 Universidade. 

 No  ano  de  2021  foram  68  manifestações  recebidas  através  do  Fala  BR, 

 sendo  37  comunicações  (55,2%),  13  denúncias  (19,4%),  09  reclamações  (13,4%)  e 

 08  solicitações  (11,9%).  Os  assuntos  com  maior  número  de  manifestações 

 respondidas e em tratamento são: 

 ●  Denúncia (10) 
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 ●  Concurso (06) 

 ●  Conduta docente (06) 

 ●  Assédio Moral (05) 

 ●  Conduta Ética (05) 

 ●  Cotas (05) 

 ●  Ouvidoria (05) 

 ●  Coronavírus  COVID-19  (04) 

 ●  Acesso à informação (03) 

 ●  Universidades e Instituições (03) 

 A  Ouvidoria  da  UFJ,  se  constrói  continuamente  como  espaço  democrático 

 de  participação  popular,  tendo  como  princípio  fundamental  a  prestação  de  um 

 serviço transparente e eficiente. 

 Existem  outros  mecanismos  utilizados  pela  instituição  para  se  relacionar 

 com  a  comunidade  em  geral,  como  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  -  CPA,  que  no 

 âmbito  da  UFJ  realiza  avaliações  aplicadas  aos  discentes  e  docentes  da 

 Universidade,  para  a  criação  de  uma  cultura  avaliativa  a  fim  de  elevar  a  qualidade  do 

 ensino  acadêmico  e  de  gestão  institucional,  os  relatórios  são  todos  publicados  nas 

 páginas da CPA (https://cpa.jatai.ufg.br) e da Seplan (https://secplan.jatai.ufg.br). 

 Para  maior  transparência  da  gestão  e  disponibilização  de  documentação 

 relevante  à  sociedade  em  geral,  o  site  da  Secretaria  de  Planejamento  disponibiliza  o 

 Estatuto,  Relatório  Anual  de  Indicadores  UFJ,  Plano  Anual  de  Contratações  (PAC) 

 2020-2022,  Planejamento  de  Gerenciamento  de  Contratações  (PGC)  2019-2021, 

 entre outros. 

 3 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 

 A  governança  da  UFJ,  vem  sendo  construída  com  a  construção  dos 

 instrumentos  legais  de  gestão  interna,  tais  como  o  seu  estatuto  (em  aprovação  no 

 MEC),  o  regimento  interno  e  outras  normas  e  instruções  normativas  conectadas  com 

 a realidade local, mas sempre respeitando a esfera federal. 
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 Todos  os  documentos  para  a  governança  e  gestão  interna  que  ainda  não 

 foram  elaborados  e  estão  em  construção,  são  os  mesmos  utilizados  pela  tutora 

 (UFG) no processo de emancipação. 

 A estrutura de governança da UFJ é apresentada na Figura 2 , abaixo. 
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 Figura 2  . Órgãos de Governança da Universidade Federal  de Jataí UFJ. 

 Fonte  : Secom. 
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 4 RESULTADOS DA GESTÃO 

 4.1 Eixo Estratégico Graduação 

 O  cenário  pandêmico  de  2020  se  estendeu  para  o  ano  de  2021  e,  por  conta 

 disso,  foi  necessária  a  elaboração  de  vários  documentos:  Resolução  Consuni 

 nº 001/2021,  dispõe  sobre  o  Calendário  Acadêmico  da  UFJ  para  o  ano  letivo  de 

 2020;  Resolução  Consuni  nº  012/2021,  dispõe  sobre  o  Calendário  Acadêmico  da 

 UFJ  para  o  ano  letivo  de  2021;  Instrução  Normativa  nº  02/2021,  dispõe  sobre  à 

 adequação  das  atividades  acadêmicas  dos  cursos  de  graduação  da  UFJ  no  modo 

 de  ensino  remoto  emergencial;  Resolução  Consuni  nº  005/2021,  dispõe  sobre  o 

 Núcleo  Docente  Estruturante  dos  cursos  de  graduação  da  UFJ;  Resolução 

 Consuni  nº  016/2021,  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  relativos  à  retomada 

 presencial  e  gradual  dos  componentes  curriculares  práticos,  na  forma  de 

 Atividades  Práticas  Emergenciais  (APEs);  Resolução  Consuni  nº  022/2021,  dispõe 

 sobre  os  procedimentos  relativos  à  retomada  emergencial,  presencial  e  gradual 

 dos  componentes  curriculares  de  Estágio  Obrigatório  e  Não-  Obrigatório  para 

 Licenciaturas;  Resolução  024/2021,  dispõe  sobre  a  ampliação  segura  e  gradual 

 das atividades acadêmicas presenciais da UFJ. 

 Ao  longo  do  processo  de  emancipação  e  na  construção  de  sua  identidade 

 institucional,  a  Universidade  Federal  de  Jataí  por  meio  da  Pró-Reitoria  de 

 Graduação  tem  firmado  seu  compromisso  com  o  desenvolvimento  de  ações  em 

 prol  do  fortalecimento  da  formação  permanente  de  professores.  É  neste  cenário 

 que  o  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID)  e  o 

 Programa  Residência  Pedagógica  (PRP)  se  consolidam  como  espaços 

 privilegiados  para  vivência  da  prática  profissional  docente  nas  escolas  em  sua 

 relação intrínseca com as teorias educacionais trabalhadas na universidade. 

 Atualmente,  os  programas  contam  com  a  participação  efetiva  de  120 

 estudantes,  30  estudantes  bolsistas,14  professores  supervisores  na  educação 

 básica  e  9  professores  orientadores  na  universidade,  atendendo  diversas  áreas 

 das  licenciaturas.  As  atividades  são  desenvolvidas  em  parceria  entre  as  escolas  e 

 a  universidade,  com  vistas  a  promoção  de  melhorias  nos  processos  de  ensino  e 
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 aprendizagem,  permitindo  assim  o  trabalho  coletivo  que  envolve  a  formação  inicial, 

 no  caso  dos  estudantes,  e  formação  continuada  para  os  professores  já  em 

 atuação. 

 Em  2021,  a  PROGRAD  implementou  o  Comitê  Local  de  Acompanhamento 

 e  Avaliação.  Este  acompanhou  o  processo  de  transferência  do  Programa  de 

 Educação  Tutorial  (PET)  Enfermagem  -UFG  Regional  Jataí  para  a  Universidade 

 Federal  de  Jataí,  contando  com  o  cadastro  no  SIGPET  de  01  coordenadora,  01 

 tutora,  12  bolsistas  e  01  voluntário.  Foram  realizadas  17  atividades,  as  quais 

 atenderam  a  tríade  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Os  resultados  provenientes 

 destas  foram  apresentados  em  eventos  científicos  e/ou  periódicos.  As  exigências 

 relacionadas ao planejamento, relatório e custeio foram devidamente cumpridos. 

 A  Diretoria  de  Ensino  promoveu  capacitações  para  a  comunidade 

 acadêmica  em  plataformas  digitais  e  a  discussão  de  possíveis  estratégias  de 

 ensino–aprendizagem  em  modalidade  remota.  As  formações  foram  desenvolvidas 

 na  forma  de  webinários  utilizando  a  plataforma  Google  Meet.  Em  4  webinários 

 tivemos  a  participação  de  um  total  de  199  pessoas  entre  docentes,  técnicos 

 administrativos e discentes. 

 O  Programa  de  Monitoria  é  entendido  como  instrumento  para  melhoria  do 

 ensino  de  graduação,  através  do  estabelecimento  de  novas  experiências 

 pedagógicas  que  visem  a  articulação  entre  teoria  e  prática  e  a  integração 

 curricular  em  seus  diferentes  aspectos,  além  de  possibilitar  a  redução  as  taxas  de 

 evasão  dos  cursos  e  aumentar  a  inclusão  dos  discentes.  Diante  disso,  para 

 viabilizar  a  continuidade  do  Programa  de  Monitoria  foi  preciso  adequá-lo  para  a 

 modalidade  remota.  Em  2021,  366  discentes  desempenharam  a  função  de 

 monitor. 

 A  Coordenação  de  Ações  Pedagógicas  Especiais  (CAPE)  intensificou  suas 

 ações  a  fim  de  contribuir  com  a  qualidade  do  ensino  dos  alunos  com  deficiência. 

 Algumas  atividades  que  foram  desenvolvidas  no  ano  de  2021:  participação  do 

 tradutor/intérprete  de  Libras  em  19  disciplinas,  edição  e  inserção  de  legendas  em 

 25  aulas  assíncronas  disponibilizadas  pelos  docentes;  elaboração  do  manual  de 

 Libras  para  ciências:  A  célula  e  o  corpo  humano;  oferta  da  oficina  “Acessibilidade 

 Tecnológica”;  02  projetos  de  extensão  “A  comunidade  surda  de  Jataí  e  acesso  às 
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 informações  sobre  o  Covid-19”  e  “Promovendo  saúde  da  pessoa  com  deficiência: 

 em busca do empoderamento do núcleo familiar”. 

 A  Procuradoria  Educacional  Institucional  foi  implementada  na  UFJ  em 

 2021.  A  partir  disso,  realizou-se  inserção  e  alteração  de  dados  de  coordenadores 

 e  servidores  em  geral  no  e-MEC,  adaptação  dos  procedimentos  e  análise  dos 

 documentos  que  deveriam  ser  construídos,  acompanhamento  dos  processos 

 e- MEC,  habilitação  sistema  ENADE  e  conferência  dos  enquadramento  dos 

 cursos,  elaboração  de  tutorial  sobre  acesso,  inscrição  e  confecção  de  arquivos 

 para  o  ENADE,  organização  sobre  prazos  de  elaboração  dos  documentos  dos 

 cursos  para  visita  in  loco  do  MEC,  entre  outras  tarefas.  Em  relação  ao  ENADE,  15 

 cursos enquadrados e 315 alunos inscritos. 

 A  Mobilidade  Acadêmica  permite  aos  estudantes  de  graduação  cursar 

 componentes  curriculares  de  seu  curso  em  instituição  diferente  daquela  onde 

 cursa  a  graduação.  Atualmente,  a  UFJ  faz  parte  do  Programa  de  Mobilidade  entre 

 as  Instituições  Públicas  de  Ensino  Superior  no  Estado  de  Goiás  (PMIPES).  Em 

 2021, 10 discentes solicitaram mobilidade para IES externas. 

 A  Coordenação  de  Estágios  é  responsável  por  propor  e  acompanhar  a 

 implementação  das  políticas  de  estágio  da  UFJ.  Desenvolve  ações  que  viabilizam 

 a  realização  dos  estágios  obrigatórios  e  não  obrigatórios  dos  cursos  de  graduação 

 da  Universidade,  com  o  intuito  de  promover  a  integração  do  saber  acadêmico  à 

 prática  profissional.  Em  2021,  1003  alunos  estavam  matriculados  em  estágio. 

 Ensino remoto em números na tabela 1. 

 Tabela  1  -Turmas  ofertadas  e  alunos  matriculados  -  UFJ  nos  semestres  ofertados 
 no ano de 2021. 

 Ano.Semestre  Turmas ofertadas  Alunos matriculados 
 2020.1  1531  2541 
 2020.2  1322  2458 
 2021.1  1266  3091 

 Fonte:  PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação. 
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 4.2 Eixo Estratégico Pós-Graduação 

 O  processo  de  desmembramento  da  então  Regional  Jataí  da  Universidade 

 Federal  de  Goiás  em  Universidade  Federal  de  Jataí  trouxe  várias  demandas,  além 

 das  relacionadas  às  atividades  de  rotina  da  pós-graduação,  tais  como:  migração  do 

 sistema  de  controle  acadêmico  da  Pós-graduação  (SIGAA);  implantação  do  banco 

 digital  de  teses  e  dissertações;  criação  e  regulamentação  da  comissão  de  residência 

 médica  da  UFJ  (Coreme)  e  autorização  dos  primeiros  cursos;  criação  e 

 regulamentação  da  comissão  de  residência  multiprofissional  e  em  área  profissional 

 da  saúde  (Coremu);  migração  dos  programas  de  Pós-graduação  Stricto  sensu  que 

 estavam cadastrados na CAPES como UFG. 

 Nas  rotinas  da  Pós-graduação  da  instituição,  estabeleceu-se  como  meta  no 

 início  do  ano  de  2021,  o  acompanhamento  e  orientação  dos  programas  de 

 pós-graduação  (PPG),  com  ênfase  nas  adequações  dos  relatórios  dos  anos  2017, 

 2018  e  2019,  parte  do  quadriênio  em  vigência,  momento  em  que  a  Coordenação  de 

 Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (  CAPES)  reabriu  a  plataforma 

 Sucupira  para  novos  ajustes.  Neste  contexto,  e  preparando  para  o  relatório  final  da 

 quadrienal,  referente  ao  ano  de  2020,  os  coordenadores  de  áreas  relacionados  aos 

 programas  da  instituição,  foram  convidados  e  uma  sequência  de  reuniões,  que  em 

 virtude  da  pandemia,  foram  realizadas  de  forma  remota,  envolvendo  os 

 coordenadores  dos  programas  e  docentes  da  UFJ,  contribuíram  de  forma  efetiva 

 para  melhor  preenchimento  dos  relatórios  e  entendimento  das  diretrizes  de  cada 

 área de avaliação da CAPES. 

 Como  grande  parte  dos  programas  da  UFJ  apresentam  conceito  3  (três),  a 

 estratégia  teve  como  premissa  qualificar  os  docentes  envolvidos  para  melhor 

 apresentação  dos  relatórios  e  maiores  perspectivas  no  avanço  dos  conceitos,  com 

 vistas  a  maiores  possibilidades  de  melhoria  e  ampliação  dos  cursos  de  doutorado  na 

 instituição.  Ainda,  objetivando  ampliar  os  programas  de  pós-graduação  Stricto  sensu 

 na  instituição,  reuniões  com  grupos  de  docentes  em  diferentes  áreas  foram 

 realizadas,  visando  maior  qualificação  para  novas  propostas  a  serem  enviadas  à 

 CAPES. 

 Em  2021,  aproximadamente  300  alunos  estiveram  vinculados  ao  Sistema  de 

 Pós-Graduação  da  UFJ,  distribuídos  em  7  cursos  de  mestrado,  1  curso  de 
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 doutorado,  1  Programa  da  Residência  Multiprofissional  na  Área  de  Saúde  do 

 Hospital  Veterinário.  Salienta-se  que  o  número  de  programas  de  pós-graduação  da 

 instituição  ainda  é  bastante  reduzido,  por  ser,  até  final  de  2019,  um  Campus  de 

 interior  vinculado  à  UFG.  A  partir  do  desmembramento,  ações  de  estruturação  da 

 pós-graduação  vêm  sendo  executadas  com  a  finalidade  de  aumentar  o  número  de 

 alunos,  o  número  de  programas  de  mestrado,  de  programas  de  doutorado,  de 

 cursos  de  especialização,  especializado  na  área  de  residência  médica  e  da 

 residência  multiprofissional  em  saúde  e  em  área  de  saúde.  O  único  curso  de 

 doutorado da instituição teve seu início em 2016. 

 Entre  o  total  de  alunos  matriculados  em  2021,  ocorreram  66  defesas  de 

 mestrado  acadêmico,  7  de  mestrado  profissional  e  7  de  doutorado.  Houve  a 

 expedição  de  4  diplomas  de  doutorado,  47  diplomas  de  mestrado  acadêmico,  6 

 diplomas  de  mestrado  profissional  e  4  certificados  da  Residência  Multiprofissional 

 em  Área  de  Saúde  do  Hospital  Veterinário.  Registra-se  ainda,  3  estágios 

 pós-doutorais. 

 A  UFJ  recebeu  da  CAPES,  em  2021,  um  orçamento  de  R$103.176,00 

 referente  aos  recursos  do  Programa  de  Apoio  à  Pós-Graduação  (PROAP),  que  se 

 destinam  ao  custeio  dos  Programas  de  Pós-Graduação.  Deste  montante,  cerca  de 

 R$ 9.380,00 se destinaram ao custeio das despesas discricionárias da PRPG. 

 Os  recursos,  destinados  aos  programas  de  pós-graduação,  foram  utilizados 

 para  a  compra  de  insumos,  serviços  de  manutenção  de  equipamentos  e  outros 

 acessórios  para  a  execução  dos  projetos  de  pesquisas  de  docentes  e  discentes,  e 

 ainda  para  o  auxílio  de  publicações,  incluindo  a  revisão  e  tradução  de  artigos 

 científicos.  Todos  esses  procedimentos  resultaram  em  publicações  científicas  que 

 incluíram  artigos  publicados  em  periódicos  indexados,  trabalhos  completos  em  anais 

 de  eventos,  livros  e  capítulos  de  livros.  Além  do  recurso  PROAP,  a  instituição,  via 

 PRPG,  publicou  edital  interno  para  cobrir  taxas  de  publicação  em  periódicos 

 indexados. 

 Compete  à  PRPG  analisar  os  editais  de  processos  seletivos  de  todos  os 

 programas  de  pós-graduação  stricto  sensu  .  Assim,  ao  longo  de  2021, 

 acompanhou-se  o  cumprimento  do  estabelecido  na  Resolução  Consuni  número 

 07/2015,  no  que  se  refere  à  aplicação  do  percentual  de  cotas  e  à  previsão  de 

 atuação  da  Comissão  de  verificação  de  autodeclaração  em  colaboração  com  a 
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 Coordenação  de  Ações  Afirmativas  (CAAF).  Ressalta-se  que  em  parceria  com  a 

 Pró-reitora  de  Assuntos  Estudantis,  várias  discussões  foram  realizadas  para 

 estabelecer  políticas  concretas  de  permanência  dos  alunos  que  apresentam  certo 

 grau  de  vulnerabilidade  econômico/social  e  que  não  conseguem  bolsas  dos 

 programas em virtude da baixa disponibilidade. 

 A  migração  do  sistema  integrado  de  atividades  acadêmicas  SIGAA  da  UFG 

 para  a  UFJ,  foi  uma  ação  relevante  no  processo  de  implantação  da  UFJ.  O  processo 

 de  migração  trouxe  várias  inconsistências  no  módulo  da  pós-graduação,  o  que  foi 

 ajustado  pela  Pró-reitora  de  Pós-graduação,  em  parceria  com  a  secretaria  de 

 tecnologia  da  informação,  durante  os  meses  de  agosto  e  setembro.  A  migração  do 

 sistema  acadêmico  gerou  nova  demanda  na  instituição  com  o  processo  de 

 diplomação.  Assim,  a  PRPG  buscou  os  procedimentos  adequados  para  a  UFJ 

 passar a emitir os diplomas dos pós-graduandos da instituição. 

 A  partir  de  16  de  agosto  de  2021  a  Biblioteca  Digital  de  Teses  e 

 Dissertações  (BDTD)  da  UFJ,  passou  efetivamente  para  o  Sistema  de  Bibliotecas  da 

 Universidade  Federal  de  Jataí.  Todo  o  acervo  retroativo  relacionado  aos  programas 

 de  pós-graduação  da  UFJ  foi  migrado  da  BDTD/UFG  para  a  BDTD/UFJ  sendo 

 acessada  integralmente  em  <http://bdtd.ufj.edu.br:8080/>.  Todo  procedimento 

 preparatório  e  mudanças  de  rotinas  foram  estabelecidas  com  normativas  internas  da 

 PRPG  em  parceria  com  a  biblioteca  para  maior  agilidade  no  cadastro  das  teses  e 

 dissertações.  No  ano  de  2020  foi  criada  a  Comissão  de  Residência  Médica  da  UFJ 

 (Coreme/UFJ),  sendo  nomeada  em  dezembro  de  2020.  Durante  o  ano  de  2021, 

 coube  a  Coreme/UFJ,  vinculada  à  PRPG,  cadastrar  a  referida  comissão  no 

 Ministério  da  Educação.  Após  o  cadastro  da  comissão  foi  protocolada  solicitação 

 para  abertura  dos  primeiros  cursos  de  residência  na  instituição.  Foram  aprovados 

 três  cursos  de  Residência  Médica  em  2021:  Clínica  Médica,  Medicina  de  Família  e 

 Comunidade  e  Medicina  Intensiva.  O  edital  de  seleção  foi  elaborado  no  final  do  ano 

 para  seleção  dos  primeiros  médicos  residentes  da  instituição,  com  início  em  março 

 de 2022. 

 A  criação  da  comissão  das  Residências  Multiprofissional  em  Saúde  e  em 

 Área  Profissional  da  Saúde  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (Coremu/UFJ), 

 vinculada  à  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  seu  regulamento  geral  foi  aprovada  no 

 final  do  ano  de  2020.  Durante  o  ano  de  2021,  foi  nomeada  a  comissão  para  tratar  de 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 47 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 suas  normativas  e  procedimentos  de  cadastro  junto  ao  ministério  da  Educação, 

 assim  como  a  migração  do  curso  de  residência  em  Medicina  Veterinária  em  Clínica 

 Médica,  Clínica  Cirúrgica  e  Anestesiologia  de  Animais  de  Companhia,  que  está  em 

 funcionamento da COREMU/UFG para a COREMU/UFJ. 

 Quanto  aos  programas  Stricto  sensu  em  funcionamento  na  UFJ, 

 cadastrados  na  CAPES  no  domínio  da  UFG,  várias  ações  junto  à  Diretoria  de 

 Avaliação  (DAV/CAPES)  e  Diretoria  de  Programas  e  Bolsas  (DPB/CAPES)  foram 

 efetivadas  durante  a  ano  de  2021.  Todos  os  esforços  resultaram  na  migração  para 

 PRPG/UFJ de todos os programas em dezembro de 2021. 

 4.3 Eixo Estratégico Gestão Acadêmica - CGA 

 O  Centro  de  Gestão  Acadêmica  da  UFJ  é  um  órgão  suplementar  que  tem 

 como  finalidade:1)  gerenciar  dados  acadêmicos  dos  estudantes  dos  cursos  de 

 graduação  e  pós-graduação  da  UFJ;  2)  assessorar  a  gestão  da  universidade  no 

 cumprimento  da  política  de  graduação  e  de  pós-graduação;  3)  atender,  informar  e 

 orientar  a  comunidade  universitária  e  não-universitária  no  âmbito  de  sua 

 competência  e  nas  atribuições  que  lhe  forem  delegadas.  Dentre  as  principais 

 atividades de rotina do CGA estão: 

 ●  Elaboração  e  execução  de  editais  de  ingresso  na  graduação 

 como:  SiSU;  Vagas  remanescentes  -  Mudança  de  Curso,  Reingresso  e 

 Transferência  Facultativa;  Vagas  remanescentes  -  Portador  de  Diploma; 

 Vagas  Não  Preenchidas  pelo  SiSU;  UFGinclui/UFJ;  Vagas  para  cursar 

 Disciplinas Isoladas e Mudança de Turno, Grau Acadêmico e Habilitação; 

 ●  Responder  dúvidas  nas  diferentes  áreas  de  atuação  do  CGA  via 

 telefone, e-mail e whatsApp, bem como atender ao público presencialmente; 

 ●  Possuir  a  guarda,  organizar,  classificar  e  catalogar  a 

 documentação  do  arquivo  acadêmico  -  dossiês  dos  discentes  com  dados 

 pessoais, de escolaridade e de ingresso; 

 ●  Cadastrar  no  sistema  acadêmico  todos  os  discentes 

 ingressantes na graduação; 

 ●  Receber  documentos  pessoais  e  acadêmicos  dos  discentes  de 

 graduação (atualização de documentos e/ou documentos pendentes); 
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 ●  Responder  demandas  de  dados  quando  disponíveis  no  sistema 

 acadêmico e o órgão possuir acesso; 

 ●  Elaborar  subsídios  para  procuradoria  jurídica  em  processos 

 judiciais  e  para  a  ouvidoria  para  processos  de  denúncia,  ambos  no  âmbito  de 

 sua competência; 

 ●  Representar o Órgão nas instâncias colegiadas necessárias; 

 ●  Assessorar  os  diversos  Setores  da  UFJ  no  âmbito  de  sua 

 atuação acadêmica; 

 ●  Autuar  e  encaminhar  processos  físicos  e  eletrônicos  de  natureza 

 acadêmica dos cursos de graduação e pós-graduação; 

 ●  Elaborar  relatórios/estatísticas  referentes  às  atividades 

 exercidas no âmbito de sua competência; 

 ●  Efetuar  os  procedimentos  inerentes  a  transferência  de 

 discentes de graduação para outras Instituições de Ensino Superior; 
 ●  Registrar  as  baixas  de  cadastro  dos  alunos  desistentes, 

 transferidos  para  outras  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES),  falecidos  e 

 desligados por decisão da Reitoria; 

 ●  Trabalhar  os  procedimentos  relativos  à  integralização  curricular 

 e à colação de grau dos estudantes dos cursos de Graduação; 

 ●  Executar,  nos  sistemas  acadêmicos,  os  procedimentos 

 necessários  ao  atendimento  das  decisões  administrativas  e  judiciais  de 

 processos acadêmicos de graduação; 

 ●  Emitir  documentos  de  natureza  acadêmica,  no  âmbito  de  sua 

 competência:  Histórico  Acadêmico,  Declaração  de  Provável  formando, 

 Declaração  de  Conclusão  de  Curso,  Certidão  de  inteiro  teor,  Certidão  de 

 Colação de Grau; 

 ●  Registrar,  expedir  e  entregar  diplomas  de  graduação  e  de 

 pós-graduação; 

 ●  Emitir  documentos  da  pós-graduação  de  natureza  acadêmica, 

 no âmbito de sua competência; 

 ●  Realizar  alterações  de  registro  acadêmico  deferidas  pelas 

 instâncias deliberativas em processos acadêmicos da pós-graduação. 
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 Com  o  desmembramento  da  UFJ,  algumas  rotinas  que  antes  eram 

 executadas  pelo  CGA/UFG,  em  2021  passaram  a  ser  executadas  pelo  CGA/UFJ. 

 Neste  ano,  deu-se  então  início  às  emissões  e  registros  dos  Diplomas  de  Graduação 

 e  Pós-graduação  com  a  chancela  UFJ;  Foi  feita  aquisição  de  impressora  específica 

 para  a  impressão  dos  diplomas;  Emissão  de  históricos  da  Graduação  com  a 

 chancela  UFJ;  Adesão  ao  sistema  de  diploma  digital  com  emissão  e  registro  em 

 andamento;  Realização  do  Processo  Seletivo  para  ingresso  nos  cursos  de 

 graduação  da  UFJ  nas  vagas  não  preenchidas  pelo  SiSU,  como  um  edital 

 independente,  no  qual  ingressaram  119  discentes,  o  significa  acréscimo  de 

 aproximadamente  11%  no  preenchimento  total  das  vagas  do  SiSU;  Revisão  de 

 fluxos  e  rotinas  acadêmicas,  com  ênfase  na  eficiência  e  celeridade  dos  processos; 

 Implantação  do  atendimento  à  comunidade  acadêmica  e  comunidade  externa  via 

 WhatsApp, ampliando o acesso e a agilidade no atendimento. 

 Durante  o  período  de  pandemia,  por  meio  da  portaria  270R  de  13  de  abril  de 

 2020  -  Gabinete  da  Reitoria  UFJ,  adotou  a  colação  de  grau  em  nível  administrativo, 

 que  consiste  na  emissão  de  uma  portaria  que  concede  a  outorga  de  grau  ao 

 concluinte.  Esta  portaria,  juntamente  com  o  histórico  escolar  e  a  certidão  de  colação 

 de  grau  é  enviada  para  o  e-mail  do  concluinte  cadastrado  no  SIGAA,  em  até  05 

 (cinco)  dias  úteis  após  a  data  da  colação  de  grau  administrativa.  Tal  procedimento 

 continuou a ser adotado no ano de 2021, por estar ainda em período pandêmico. 

 O  CGA  precisou  se  adaptar  à  nova  realidade  de  atendimento  remoto.  Várias 

 dúvidas  de  discentes  e  de  candidatos  que  antes  eram  respondidas  presencialmente, 

 passaram  a  ser  respondidas  por  e-mail,  o  que  dificultou  muito  o  entendimento,  já 

 que  muitos  possuem  dificuldades  para  lidar  com  os  sistemas  acadêmicos  (SIGAA  e 

 SEI)  e  com  os  processos  seletivos  on-line.  No  entanto,  foram  criados  e  publicados 

 tutoriais e fluxogramas, o que pôde facilitar esse processo. 

 Ainda  em  virtude  da  Pandemia  do  Covid  19,  em  2021  as  reuniões  de  equipe 

 continuaram  sendo  realizadas  de  forma  remota,  e  as  discussões  diárias  para 

 resoluções  das  diferentes  situações  que  acontecem  a  todo  momento,  continuaram  a 

 ser feitas pelos grupos de WhatsApp. 

 O  SiSU  2021  aconteceu  totalmente  on-line.  Desde  as  inscrições,  envio  de 

 documentação,  entrevistas  com  candidatos  inscritos  em  vagas  reservadas  até  a 

 finalização  do  processo  seletivo  com  a  matrícula  dos  ingressantes.  Também  de 
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 forma  on-line,  aconteceram  as  palestras  que  o  CGA  ministra  para  alunos  do  ensino 

 médio  sobre  as  formas  de  ingresso  na  UFJ.  Foram  feitas  lives  com  participação 

 efetiva  de  estudantes  de  escolas  públicas  e  privadas.  E  foram  registrados  227 

 diplomas em 2021, conforme tabela abaixo. 

 Tabela 02: Número de Registro de Diplomas em 2021. 
 Curso de Graduação  Número de Diplomas 

 Agronomia - Bacharelado  29 
 Biomedicina - Bacharelado  11 

 Ciências Biológicas - Bacharelado  4 
 Ciências Biológicas - Licenciatura  2 

 Ciências da Computação - Bacharelado  10 
 Direito - Bacharelado  23 

 Educação Física - Bacharelado  4 
 Educação Física - Licenciatura  2 

 Enfermagem - Bacharelado  14 
 Engenharia Florestal - Bacharelado  5 

 Fisioterapia - Bacharelado  17 
 Física - Licenciatura  0 

 Geografia - Bacharelado  1 
 Geografia - Licenciatura  0 
 História - Licenciatura  6 

 Letras Inglês - Licenciatura  0 
 Letras Português - Licenciatura  0 

 Matemática - Licenciatura  6 
 Medicina - Bacharelado  32 

 Medicina Veterinária - Licenciatura  24 
 Pedagogia  14 
 Psicologia  12 

 Química - Bacharelado  7 
 Química - Licenciatura  1 

 Zootecnia - Bacharelado  3 
 Total de Diplomas  227 

 Fonte: Centro de Gestão Acadêmica - CGA. 

 4.4 Eixo Estratégico Pesquisa E Inovação 

 A  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação  da  UFJ  -  PRPI  possui  como  objetivo 

 desenvolver  ações  que  colaborem  para  a  consolidação  da  pesquisa  e  da  inovação 

 tecnológica  existentes  na  UFJ,  e  que  incentivem  a  criação  de  novos  grupos  de 

 pesquisa  e  iniciativas  de  inovação  tecnológica  e  empreendedorismo  nas  diversas 
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 áreas  do  conhecimento.  Para  isso,  a  PRPI  estabeleceu  as  seguintes  metas  para 

 2021: 

 1.  Elaborar,  em  conjunto  com  os  Diretores  /  Chefes  das  Unidades 

 Acadêmicas,  uma  política  de  pesquisa  e  inovação,  em  consonância  com  as 

 particularidades da UFJ e com o perfil de seus pesquisadores; 

 2.  Dar  suporte  à  captação  de  recursos  para  pesquisa,  articulando 

 junto  às  agências  de  fomento  e  outros  órgãos,  mediante  abertura  de  editais 

 específicos  que  fortaleçam  as  universidades  com  sede  em  cidades  do 

 interior/Universidades recém-emancipadas; 

 3.  Aumentar  o  relacionamento  entre  universidade  e  empresas,  por 

 meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); 

 4.  Estimular  a  formação  de  grupos  de  pesquisa  e  atuar  para  o 

 fortalecimento  dos  grupos  já  existentes  como  mecanismo  de  ampliação  de 

 parcerias  e  relações  com  outras  instituições  de  ensino  nacionais  e 

 internacionais; 

 5.  Promover  a  formação  de  redes  integradas  de  pesquisa, 

 viabilizando  o  uso  compartilhado  de  laboratórios  e  equipamentos  de  média  e 

 alta complexidades; 

 6.  Ampliação  do  programa  de  iniciação  científica  e  tecnológica, 

 como  incentivo  a  estudantes  e  pesquisadores,  fortalecendo  a  realização  das 

 apresentações  de  bolsistas  de  iniciação  científica  como  o  Programa 

 Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  (PIBIC),  Programa  Institucional 

 Voluntário  de  Iniciação  Científica  (PIVIC),  Programa  Institucional  de  Bolsas  de 

 Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  (PIBITI),  Programa 

 Institucional  Voluntário  de  Iniciação  em  Desenvolvimento  Tecnológico  (PIVIT), 

 Programa  Institucional  Voluntário  de  Iniciação  em  Desenvolvimento 

 Tecnológico (PROLICEN) no CONEPE em Jataí; 

 7.  Melhorar  a  estrutura  física  dos  Comitês  de  Ética  em  Pesquisa  e 

 no  Uso  de  Animais,  e  trabalhar  na  captação  de  recursos  para  construção  de 

 um  prédio  que  possua  as  instalações  adequadas  para  funcionamento  dos 

 biotérios; 

 8.  Incentivar  e  dar  suporte  à  realização  de  eventos  de  impacto 

 técnico-científico,  nacionais  e  internacionais,  assim  como  estimular  a 
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 publicação  em  periódicos  qualificados,  buscando  auxílio  financeiro  para  as 

 publicações; 

 9.  Dar  suporte  às  ações  das  comissões  internas  de  Gerenciamento 

 de Resíduos e Biossegurança; 

 10.  Elaborar,  implantar  e  consolidar  políticas  institucionais  de 

 inovação e de proteção do conhecimento; 

 11.  Promover  o  empreendedorismo  e  disseminação  da  cultura  de 

 inovação; 

 12.  Estruturar  e  implantar  a  Agência  de  Desenvolvimento  e 

 Inovação Tecnológica (ADIT); 

 13.  Apoiar  o  processo  de  criação  e  implantação  do  Parque 

 Científico e Tecnológico de Jataí – JATAÍTECH; 

 14.  Desenvolver  e  implantar  o  Laboratório  aberto  de  Inovação  e 

 Coparticipação dos servidores da UFJ. 

 Na  sequência  deste  documento  serão  apresentadas  as  principais  ações 

 realizadas para que fosse possível alcançar cada meta apresentada à comunidade. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 1 

 A  PRPI  buscou  ao  longo  de  todo  o  ano  de  2021  estreitar  ainda  mais  as 

 relações  com  a  comunidade  acadêmica  no  intuito  de  captar  as  demandas  e  entender 

 as  particularidades  de  cada  unidade  para  construir  uma  política  de  pesquisa  e 

 inovação,  em  consonância  com  as  particularidades  da  UFJ  e  com  o  perfil  de  seus 

 pesquisadores.  Neste  sentido,  foram  realizadas  22  reuniões  onde  buscou-se 

 dialogar  sobre  pesquisa  e  inovação  com  os  diversos  cursos,  unidades  docentes  e 

 discentes da instituição. 

 Ainda  no  tocante  às  reuniões  realizadas  para  apresentação  das  propostas  e 

 discussão  com  os  membros  da  comunidade,  é  importante  destacar  o  ciclo  de 

 palestras  que  a  PRPI  organizou  para  divulgação  dos  conceitos,  oportunidades  e 

 esclarecimentos  junto  às  unidades  sobre  o  tema  “Parque  Tecnológico  e  as 

 Possibilidades nas Grandes Áreas”. 
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 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 2 

 A  PRPI,  juntamente  com  a  reitoria  da  UFJ,  realizou  visita  de  trabalho,  à 

 Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  no  Estado  de  Goiás  –  FAPEG,  onde,  dentre  outros 

 assuntos,  foi  verificado  a  possibilidade  de  a  FAPEG  lançar  editais  específicos  que 

 fortaleçam  as  universidades  com  sede  em  cidades  do  interior/Universidades 

 recém-emancipadas.  Ainda  em  2021  a  PRPI,  juntamente  com  o  corpo  de 

 pesquisadores  da  UFJ,  liderou  o  processo  de  submissão  de  propostas  para  a 

 Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  (FINEP),  nas  chamadas  públicas  lançadas,  as 

 quais seguem descritas abaixo: 

 1.  Chamada  Pública  MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO  TRANSVERSAL  –  SOS 

 EQUIPAMENTOS  2021  AVALIAÇÃO  01  SELEÇÃO  PÚBLICA  DE  PROPOSTAS 

 PARA  O  APOIO  FINANCEIRO  À  MANUTENÇÃO  CORRETIVA  DE 

 EQUIPAMENTOS  MULTIUSUÁRIOS  –  (Não  houve  aprovação  das  propostas  na 

 chamada). 

 2.  CHAMADA  PÚBLICA  MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO  TRANSVERSAL  –  SOS 

 EQUIPAMENTOS  2021  AV02  –  (Obteve-se  uma  proposta  recomendada,  porém  fora 

 do limite orçamentário). 

 Após  a  emancipação,  a  UFJ  ficou  sem  Fundação  de  Apoio  oficialmente 

 reconhecida  pelo  MEC.  A  PRPI  juntamente  com  os  demais  órgãos  responsáveis, 

 atuou  no  processo  de  escolhas  das  Fundações  de  Apoio,  as  quais  foram  aprovadas 

 pelo  Conselho  Universitário  e  credenciadas  junto  ao  MEC.  Desta  forma,  os 

 pesquisadores  da  UFJ  possuem  duas  opções  de  fundação  (Fundação  de  Apoio  a 

 Pesquisa,  sediada  em  Goiânia-GO  e  Fundação  de  Apoio  Universitário,  sediada  em 

 Uberlândia-MG)  para  a  gestão  dos  recursos  captados  via  agências  de  fomento 

 públicas e empresas privadas. 

 Outro  benefício  conquistado  para  os  pesquisadores  foi  a  readequação  das 

 taxas  a  serem  repassadas  para  a  universidade  e  para  a  unidade  acadêmica  a  qual  o 

 pesquisador  captador  do  recurso,  via  iniciativa  privada,  faz  parte.  Sendo  assim,  o 

 pesquisador  passa  a  ter  uma  porcentagem  maior  dos  recursos  que  captou  para 

 aplicar  nas  ações  específicas  da  pesquisa  envolvida.  Ainda  no  que  se  refere  a 

 captação  de  recursos,  a  PRPI  conseguiu,  com  aprovação  da  Reitoria,  o  aumento  de 

 uma  bolsa  para  cada  modalidade  do  Programa  Institucional  de  Iniciação  Científica, 
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 Tecnológica  e  Inovação  e  Programa  de  Iniciação  Científica  nas  licenciaturas,  ação 

 que visou estimular a participação docente e discente nos programas. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR AS METAS 3 E 13 

 A  principal  ação  voltada  ao  alcance  desta  meta  foi  o  trabalho  realizado  em 

 conjunto  com  a  reitoria  e  demais  órgãos  competentes  para  elaboração  da  proposta 

 enviada  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  e  Inovação,  a  qual  solicita  o 

 credenciamento  definitivo  do  Parque  Tecnológico  Jataí  junto  ao  Programa  Goiano  de 

 Parques  Tecnológicos  (PGTec).  Para  que  esta  ação  pudesse  ser  concretizada,  foram 

 necessárias  várias  outras  ações  paralelas  lideradas  pela  a  PRPI,  conforme 

 descrição abaixo: 

 ●  Elaboração  e  aprovação  da  RESOLUÇÃO  CONSUNI  Nº 

 015/2021,  que  estabelece  a  Política  e  o  Regimento  Geral  de  Inovação  da 

 Universidade Federal de Jataí (UFJ); 

 ●  Alteração  da  Lei  de  Inovação  do  Município  de  Jataí,  Lei 

 Ordinária  nº  4318  de  08  de  outubro  de  2021,  que  dispõe  sobre  a  organização 

 do  Sistema  de  Inovação  de  JATAÍ  e  sobre  medidas  de  incentivo  à  inovação 

 tecnológica,  à  pesquisa  científica  e  tecnológica,  ao  desenvolvimento 

 tecnológico,  à  engenharia  não-rotineira  e  à  extensão  tecnológica  em  ambiente 

 produtivo, no município de JATAÍ, e dá outras providências. 

 ●  Elaboração  do  Acordo  de  Parceria  n.º  003/2021/UFJ,  que  tem 

 como  objetivo  a  gestão  administrativa  do  Parque  Tecnológico  Jataí,  doravante 

 denominado  JATAÍTECH,  de  forma  conjunta  entre  a  UFJ  e  o  Município  de 

 Jataí,  visando  criar  um  ambiente  de  convivência  e  sinergia  entre  a 

 universidade,  o  poder  público  e  os  empreendimentos  atuantes  nas  áreas  de 

 pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 ●  Criação  da  Associação  Jataí  Para  a  Inovação  Tecnológica  e  o 

 Empreendedorismo  –  AJINTECH.  A  PRPI  liderou  juntos  com  os 

 representantes  de  classe  da  sociedade,  e  contando  ainda  com  o  apoio  da 

 Prefeitura  Municipal  de  Jataí  e  das  demais  instituições  de  ensino  superior  do 

 município,  a  criação  da  AJINTECH,  a  qual  destina-se  a  promover  a  pesquisa, 

 a  ciência,  a  tecnologia,  a  inovação  tecnológica,  ao  empreendedorismo,  ao 
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 planejamento  urbano  e  a  proteção  e  preservação  do  meio  ambiente,  visando 

 ao  desenvolvimento  competitivo  e  sustentável,  apoiando  as  atividades 

 empresariais  intensivas  em  conhecimento,  sempre  em  benefício  da 

 coletividade,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e 

 ambiental  relacionados  às  regiões  de  sua  atuação,  no  Município  de  Jataí,  no 

 Estado de Goiás e no Brasil. 

 ●  A  implantação  e  a  consolidação  do  JATAÍTECH  é,  sem  dúvidas, 

 a  mais  importante  ação  realizada  pela  PRPI  para  aumentar  o  relacionamento 

 entre  universidade  e  empresas  em  ações  de  pesquisa  e  inovação,  com 

 benefícios diretos para todos. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 4 

 A  PRPI,  estabeleceu  no  ano  de  2020  uma  ação  de  incentivo  e  apoio  aos 

 pesquisadores  da  UFJ  para  a  criação  de  grupos  de  pesquisa  junto  ao  Diretório  de 

 Grupos  de  Pesquisa  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e 

 Tecnológico  (  CNPq).  A  ação  contou  com  a  realização  de  reuniões  para  orientação 

 com  grupos  de  pesquisadores  de  áreas  correlatas  e  resultou  em  um  incremento 

 expressivo  no  número  de  grupos.  Em  2019  a  UFJ  contava  com  apenas  17  grupos  de 

 pesquisa,  saltando  para  30  em  2020  e  com  a  certificação  de  mais  três  grupos  em 

 2021 o número total de grupos atualmente é de 33. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 5 

 A  PRPI  vem  buscando  a  maior  integração  dos  seus  docentes/pesquisadores 

 por  meio  do  estímulo  à  participação  dos  mesmos  em  redes  integradas  de  pesquisa. 

 Para  isto,  ações  no  sentido  de  promover  o  uso  compartilhado  de  laboratórios  e 

 equipamentos  de  média  e  alta  complexidade  estão  sendo  desenvolvidas.  Dentre  as 

 ações  realizadas  no  ano  de  2021,  merece  especial  atenção  o  cadastro  de  5 

 laboratórios  na  Plataforma  Nacional  de  Infraestrutura  de  Pesquisa  do  Ministério  de 

 Ciência,  Tecnologia  e  Inovações  (MCTI).  Seguem  relacionados  abaixo,  a  lista  de 

 laboratórios da UFJ cadastrados na referida plataforma. 
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 Quadro  1:  Relação  de  laboratórios  cadastrados  na  Plataforma  Nacional  de 
 Infraestrutura de Pesquisa, com suas respectivas áreas de atuação. 

 Nome do Laboratório  Sigla  Área de atuação  Situação 

 Central Analítica da UFJ  CA  Biomateriais, Materiais, 
 Saúde, Nanotecnologia  Publicado 

 Laboratório de Difração de 
 Raios-X  LDR  Biomateriais, Materiais, 

 Saúde, Nanotecnologia  Publicado 

 Central Analítica do Curso 
 de Química  CAQ 

 Biomateriais, Materiais, 
 Catálise, Química de Produtos 

 Naturais, Pesquisa e 
 desenvolvimento, Química 
 Analítica, Eletroanalítica, 
 Prestação de serviços, 

 separação 

 Publicado 

 Laboratório de Astronomia 
 e Física Espacial de Jataí  LAFEJ  Geofísica Aplicada, Geofísica 

 Espacial, Física Espacial  Publicado 

 Laboratório de Solos  Lasol  Agricultura, fertilizantes  Publicado 
 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 Os  cadastros  destes  laboratórios  em  uma  plataforma  nacional  facilitam  a  sua 

 utilização  por  outros  pesquisadores  e  grupos  de  pesquisa  que  passam  a  interagir 

 com  os  pesquisadores  da  UFJ  aumentando  assim  a  possibilidade  de  criação  de 

 redes  de  pesquisa  e/ou  inclusão  dos  pesquisadores  em  redes  já  existentes.  Vale 

 ressaltar  que  os  docentes  da  UFJ  também  participam  de  3  redes  de  pesquisa 

 nacionais. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 6 

 A  PRPI  não  tem  medido  esforços  para  ampliar  a  participação  dos  docentes  e 

 discentes  nas  ações  de  pesquisa  por  meio  do  Programa  Institucional  de  Iniciação 

 Científica,  Tecnológica  e  Inovação  e  do  Programa  de  Iniciação  Científica  nas 

 licenciaturas.  Em  2021,  a  PRPI  realizou  22  reuniões  com  os  cursos  e/ou  unidades 

 acadêmicas  com  o  intuito,  dentre  outros  já  mencionados,  de  esclarecer  todas  as 

 questões  relacionadas  à  participação  da  comunidade  acadêmica  nos  editais  de 

 iniciação científica e tecnológica. 

 Outra  ação  que  merece  destaque  é  que  a  PRPI  conseguiu  em  2021,  com 

 aprovação  da  Reitoria,  o  aumento  de  uma  bolsa  para  cada  modalidade  do  Programa 

 Institucional  de  Iniciação  Científica,  Tecnológica  e  Inovação  e  Programa  de  Iniciação 
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 Científica  nas  licenciaturas,  ação  que  visou  estimular  a  participação  docente  e 

 discente nos programas. 

 Na  sequência,  serão  apresentados  os  dados  relacionados  aos  programas 

 institucionais  mencionados  anteriormente  referentes  ao  ciclo  2021/2022  (Figura  3, 

 4,5 e a tabela 3). 

 Figura  3.  Planos  Recomendados  no  Edital  de  Iniciação  Científica  (Demanda 
 qualificada)  pelas  Unidades  Acadêmicas  da  UFJ  nos  ciclos  2020-2021  e 
 2021-2022. (Total 2020 = 378; total 2021 = 305). 

 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 Observa-se  que  houve  acréscimo  no  número  de  planos  para  as  Unidades: 

 Humanas  e  Letras  e  Ciências  da  Saúde.  Nas  outras  seis  Unidades  possivelmente 

 pelo  agravamento  da  pandemia,  houve  redução.  Todavia,  por  outro  lado,  observa-se 

 que  mesmo  com  as  novas  normativas  do  Edital  onde  há  a  necessidade  de  ser 

 coordenador  do  projeto  e  não  somente  membro  para  submeter  planos  e  só  poder 

 enviar  até  cinco  planos,  ao  invés  de  8  como  nos  anos  anteriores,  foi  possível  manter 

 um  alto  número  de  planos  na  UFJ  quando  comparado  a  outras  IFES  em  relação  ao 

 Edital  do  ciclo  anterior.  Vale  destacar  que  as  alterações  citadas  no  edital  foram 

 realizadas  para  atender  as  recomendações  do  Comitê  de  Iniciação  Científica 

 Externo. 
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 Figura  4.  Planos  Recomendados  no  Edital  Prolicen  (Demanda  qualificada)  pela 
 Unidades  Acadêmicas  da  UFJ  nos  ciclos  2020-2021  e  2021-2022.  (Total  2020  =  29; 
 total 2021 = 34). 

 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 A  Unidade  de  Educação  teve  um  acréscimo  de  planos  enquanto  as  Ciências 

 Humanas  e  Exatas  apresentaram  redução.  As  Ciências  da  Saúde  e  Biológica 

 apresentaram acréscimo considerável de planos no edital do ciclo 2021/2022. 
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 Figura  5.  Somatória  dos  Planos  Recomendados  nos  Editais  N.1  e  N.2  (Demanda 
 qualificada)  pelas  Unidades  Acadêmicas  da  UFJ  nos  ciclos  2020-2021  e  2021-2022. 
 (Total 2020 = 397; total 2021 = 349). 

 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 Tabela  3.  Total  de  bolsas  do  Programa  de  Iniciação  à  Pesquisa  Científica, 
 Tecnológica  e  em  Inovação  e  Iniciação  à  Pesquisa  nas  Licenciaturas  da  UFJ  (ciclo 
 2021/2022). 

 Modalidade  Quantitativo 
 PIBIC  39 

 PIBIC-AF  4 
 PIBITI  7 

 PIBIC-JR (EM)  8 
 PIBIC-JR (EF)  1 

 Prolicen  6 
 Total  65 

 Fonte:  PRPI  -  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação.  PIBIC  -  Programa  Institucional 
 de  Bolsas  de  Iniciação  Científica.  PIBIC  Jr  -  Programa  Institucional  de  Bolsas  de 
 Iniciação  Científica  aos  estudantes  do  Ensino  Médio.  PIBIC-AF  -  Programa 
 Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  nas  Ações  Afirmativas.  PROLICEN  - 
 Programa de Licenciaturas. 

 Os  dados  apresentados  na  tabela  3  revelam  a  adesão  dos  docentes  da  UFJ 

 aos  Editais.  Esta  adesão  é  resultado  das  ações  que  a  PRPI  realizou  em  2021 

 conforme  já  relatadas.  Observa-se  que  do  ciclo  2020-2021  para  o  ciclo  2021-2022  a 

 redução  foi  de  apenas  3,0%  para  o  número  de  Professores  Orientando.  Indicando 
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 que  um  maior  número  de  docentes  aderiu  aos  Editais  de  IC  da  PRPI-UFJ.  Entre  os 

 docentes  participantes  dos  Editais  do  ciclo  2021-2022,  observa-se  que  existiam 

 docentes  há  mais  de  10  anos  na  instituição  e  somente  agora,  em  2021,  participaram 

 do  Edital  de  IC.  De  uma  maneira  geral,  e  considerando  as  limitações  impostas  pela 

 pandemia, pode-se afirmar que houve adesão maciça dos docentes. 

 Na  figura  6  e  na  tabela  4  é  possível  observar  o  avanço  dos  Programas 

 Institucionais  de  Iniciação  Científica,  Tecnológica  e  Inovação  e  Iniciação  Científica 

 nas Licenciaturas da UFJ ao longo dos últimos 4 anos. 

 Figura  6.  Docentes  Orientando  nos  Editais  de  I.C  por  Unidade  Acadêmica  da  UFJ 
 nos ciclos 2020-2021 e 2021-2022. (Total 2020 = 133; total 2021 = 129). 

 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 Tabela  4.  Planos  nos  Editais  Programas  Institucionais  de  Iniciação  Científica, 
 Tecnológica e Inovação e Iniciação Científica nas Licenciaturas da UFJ. 

 UFJ  Planos IC  Acréscimo (%) 
 2018  118  0 
 2019  217  45,62% 
 2020  407  96,80% 
 2021  339  -16,70% 

 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 
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 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 7 

 A  PRPI  conseguiu  recursos  (aproximadamente  R$  53.000,00),  junto  a 

 reitoria,  que  prontamente  entendeu  a  necessidade  de  adequações  no  biotério 

 localizado  no  prédio  de  Ciências  Humanas,  no  curso  de  Fisioterapia,  para  realização 

 da  reforma  do  Biotério  que  passará  a  atender  toda  a  comunidade  acadêmica  que 

 trabalha  com  pesquisas  envolvendo  pequenos  roedores.  As  adequações  foram 

 realizadas  em  atendimento  às  exigências  apresentadas  pela  vigilância  sanitária  para 

 que  o  espaço  possua  condições  adequadas  para  presença  dos  pesquisadores 

 durante as atividades de pesquisas e para o conforto dos animais. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 8 

 No ano de 2021 a PRPI realizou os seguintes eventos: 

 ●  II  Mulheres  de  Destaque  na  Ciência,  que  contou  com  a 

 participação  especial  da  palestrante:  Profa.  Sônia  Báo-  UnB  é  membro  da 

 Academia  Brasileira  de  Ciência.  Link  do  evento: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=_kz3qAeKbtU, com 1010 visualizações>; 

 ●  II  Desafio  de  Inovação  de  Jataí  que  contou  com  a  participação 

 de  50  pessoas  envolvidas  direta  e  indiretamente.  Link  da  grande  final: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=C5vLUMHu_-Q>; 

 ●  Seminário  de  Iniciação  Científica,  evento  que  acontece  dentro 

 do  Congresso  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  da  UFJ.  Neste  evento  foram 

 apresentados  337  trabalhos,  em  32  salas  do  Google  Meet  com  32  Avaliadores 

 Externos, 32 Avaliadores Internos e 32 Moderadores. 

 A  PRPI  era  a  Pró-reitoria  responsável  pela  gestão  de  edital  de  auxílio 

 publicação,  porém  em  2021,  em  comum  acordo  com  a  Pró-reitoria  de 

 Pós-graduação,  este  edital  passou  a  ser  administrado  pela  PRPG  como  forma  de 

 incentivar  os  docentes  a  participarem  dos  programas  de  pós-graduação  da 

 instituição  . 
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 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 9 

 Em  2021  a  PRPI  buscou  melhor  estruturar  a  coleta  de  resíduos  e  a 

 regularização  da  UFJ  junto  aos  órgãos  controladores  de  produtos  químicos  como 

 Polícia  Federal  e  Exército.  Para  isso  foi  designada  a  Técnica  de  Laboratório  SUELI 

 MARIA  DA  SILVA,  Matrícula  nº  1649360/Siape,  lotada  na  Unidade  Acadêmica  (U.A.) 

 de  Ciências  Exatas/UFJ,  para  exercer  o  encargo  de  Gestora  Institucional  de 

 Produtos  Controlados,  da  Universidade  Federal  de  Jataí.  A  referida  servidora  possui 

 doutorado  em  Química  e  tem  realizado  diversas  ações  para  sistematizar  de  forma 

 mais  eficiente  a  coleta  de  resíduos,  como  também  realizou  o  levantamento  do 

 estoque  inicial  de  produtos  químicos  controlados  para  que  o  lançamento  na 

 plataforma  de  Sistema  de  Controle  e  Fiscalização  de  Produtos  Químicos 

 (SIPROQUIM 2) pudesse ser iniciado em 2022  . 

 Neste  tocante,  é  importante  destacar  o  esforço  da  PRPI  em  buscar  todas  as 

 orientações  necessárias  para  que  a  UFJ  estivesse  apta  a  ser  cadastrada  na  referida 

 plataforma. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 10 

 Como  ação  para  consolidar  as  políticas  institucionais  de  inovação  e  de 

 proteção  do  conhecimento,  a  PRPI  com  a  colaboração  da  comunidade  acadêmica, 

 elaborou  e  submeteu  para  aprovação  no  Plenário  do  Conselho  Universitário 

 (CONSUNI)  a  RESOLUÇÃO  CONSUNI  Nº  015/2021,  que  estabelece  a  Política  e  o 

 Regimento Geral de Inovação da Universidade Federal de Jataí; 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 11 

 Buscando  promover  o  empreendedorismo  e  disseminação  da  cultura  de 

 inovação,  a  PRPI  realizou  diversas  ações  ao  longo  do  ano  de  2021,  conforme 

 descrito abaixo: 

 Ciclo  de  palestras  “PARQUE  TECNOLÓGICO  E  AS  POSSIBILIDADES 

 NAS GRANDES ÁREAS”. 

 ●  05/08/2021:  Parque  Tecnológico  e  as  possibilidades  nas 

 Grandes Áreas: Ciências Exatas e Tecnológicas - (107 visualizações); 
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 ●  05/08/2021:  Parque  Tecnológico  e  as  possibilidades  nas 

 Grandes Áreas: Ciências Agrárias, Biológicas e Saúde - (168 visualizações); 

 ●  06/08/2021:  Parque  Tecnológico  e  as  possibilidades  nas 

 Grandes Áreas: Ciências Humanas, Sociais Ap. e Letras - (92 visualizações); 

 ●  06/08/2021:  Parque  Tecnológico  e  as  possibilidades  à 

 Comunidade Acadêmica e Jataí - (103 visualizações); 

 ●  II  Desafio  de  Inovação  2021,  realizado  em  parceria  com  a 

 Prefeitura Municipal de Jataí, com 5 equipes finalistas, em 28/05/2021. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 12 

 Não  foi  possível  alcançar  a  meta  12  no  ano  de  2021.  “Estruturar  e  implantar 

 a Agência de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (ADIT)”. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 13 

 Ver ações na meta 3. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 14 

 A  PRPI  implantou  em  2021,  com  apoio  da  reitoria,  o  laboratório  de  criação  e 

 prototipagem  credenciado  no  FabLab  com  equipamentos  para  engenharia  reversa  e 

 construção  de  protótipos.  Dentre  os  equipamentos  destacam-se:  Scanner  3D 

 EinScan-SP,  furadeira  angular  pneumática,  moto  esmeril  de  bancada,  serra  de  corte 

 angular  pneumática,  martelete  pneumático,  lixadeira  de  cinta  e  disco  de  bancada, 

 soprador  térmico,  conjunto  de  ferramentas  completo,  micro  retífica  pneumática, 

 compressor  de  ar,  máquina  de  solda  inversora,  serra  fita  de  bancada,  serra  circular 

 de  bancada,  máquina  de  corte  e  gravação  a  laser,  óculos  de  realidade  virtual 

 profissional,  router  fresa  CNC,  torno  de  bancada  de  Controle  Numérico 

 Computadorizado  (  CNC),  impressora  3D  de  filamento  e  impressora  3D  de  resina, 

 dentre outros. 

 Diante  do  que  foi  apresentado,  a  PRPI  tem  a  grata  satisfação  de  apresentar 

 à comunidade o êxito em 13 das 14 metas propostas à comunidade no ano de 2021. 
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 Passaram  pelas  palestras  do  Programa  Jovem  Pesquisador  da  PRPI  da  UFJ 

 nos  anos  de  2021,  um  público  de  7.000  pessoas,  com  público  interno  e  externo.  Em 

 algumas  palestras  foi  registrado  público  do  Exterior  e  de  outras  Instituições  de  vários 

 Estados Brasileiros  (Tabela 5). 

 Tabela  5.  Palestras  realizadas  pela  PRPI-UFJ,  dentro  do  Programa  Jovem 
 Pesquisador. 

 Data  Tema  Público 
 22/01/2021  Boas práticas na participação em eventos virtuais  333 
 05/02/2021  Como fomentar o empreendedorismo e inovação?  384 

 11/02/2021  II Mulheres Pesquisadoras em Destaque – A Mulher na 
 Ciência  1010 

 19/02/2021  Oportunidades na Pandemia e Pós-pandemia  311 
 19/03/2021  Marketing estratégico em tempos de crise  211 
 09/03/2021  Como posicionar seu negócio na mente do cliente  218 
 05/03/2021  People Skills  341 
 22/03/2021  O Guru e o Aprendiz  214 
 30/03/2021  PRPI - Variantes do SARS-Cov-2 no Amazonas, Brasil  430 

 06/04/2021  Programas de Iniciação Científica Tecnológica e Iniciação 
 Científica nas Licenciaturas  929 

 19/04/2021  A pesquisa científica no Brasil pandêmico: desafios e 
 possibilidades  250 

 09/04/2021  Administração do Tempo na vida Acadêmica  281 

 28/05/2021 
 Internacionalização em Casa: uma estratégia simples de 

 transformação da Universidade e da Comunidade 
 Acadêmica 

 215 

 07/06/2021  Tramitação de Projetos pelo CEP  196 
 15/06/2021  Tramitação de Projetos no CEUA  115 
 22/06/2021  Projeto de Pesquisa  283 
 18/06/2021  Importância da Pesquisa na Vivência dos Egressos  179 
 19/10/2021  #HORACENTELHA  781 

 25/10/2021  Reunião Geral do Programa de Iniciação Científica e 
 Tecnológica  652 

 Total do público nas palestras  7333 

 Fonte:  PRPI  -  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação.  CEP  -  Comitê  de  ética  em 
 pesquisa;  CEUA  - Comitê de ética para o uso de animais. 

 A  PRPI  registrou  em  seu  sistema  (SIGAA),  no  ano  de  2021,  347  projetos  de 

 pesquisa e inovação em andamento  (Tabela 6). 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 
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 Tabela 6. Projetos de Pesquisa em andamento em 2021. 
 Unidade  Projetos de Pesquisa em Andamento 
 Agrárias  81 

 Biológicas  37 
 Saúde  86 
 Exatas  54 

 Humanas e Letras  38 
 Sociais Aplicadas  11 

 Educação  21 
 Estudos Geográficos  19 

 Total  347 
 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 Os  pesquisadores  da  UFJ,  docentes,  técnicos  e  discentes,  mesmo  em  um 

 ano  repleto  de  limitações  impostas  pela  pandemia,  conseguiram  produzir  e  publicar 

 muitos conteúdos científicos conforme detalhado n  a  tabela 7. 

 Tabela 7. Produtos de pesquisa produzidos pelos docentes da UFJ em 2021. 
 Descrição dos produtos  Quantidade 

 Artigo sem JCR  210 
 Artigo com JCR  98 

 Capítulo de Livro  85 
 Livro  23 

 Trabalhos completos  16 
 Resumo Expandido  10 

 Resumo Simples  40 
 Fonte: PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. JCR - Journal Citation Reports. 

 4.5 Eixo Estratégico Extensão, Cultura e Esporte 

 A  Pró-Reitoria  de  extensão,  cultura  e  esporte  (Proece)  apresenta  o  relatório 

 das  atividades  desenvolvidas  no  campo  da  Extensão,  Cultura  e  Esporte  da 

 Universidade  Federal  de  Jataí,  exercício  de  2021,  em  atendimento  às  exigências  do 

 Tribunal de Contas da União (TCU). 

 Tendo  em  vista  a  pandemia  pelo  novo  coronavírus  e  a  imposição  do 

 distanciamento  social,  as  atividades  seguiram  as  resoluções  e  se  mantiveram 

 prioritariamente  por  meio  das  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e  Comunicação 

 (TDICs).  No  decorrer  de  2021,  a  Proece-UFJ  seguiu  o  desenvolvimento  de  suas 
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 atividades  em  consonância  com  os  objetivos  da  Política  Nacional  de  Extensão,  entre 

 elas podemos citar: 

 ●  Reafirmar  a  Extensão  Universitária  como  processo  de  formação 

 acadêmica; 

 ●  Buscar  o  reconhecimento,  por  parte  do  Poder  Público  e  da 

 sociedade  de  Jataí  e  da  região  do  sudoeste  Goiano,  da  Extensão 

 Universitária como dimensão relevante na atuação e formação universitária; 

 ●  Apoiar  e  contribuir  para  que  a  Extensão  Universitária  seja  parte 

 da  solução  dos  grandes  problemas  sociais  identificados  no  estado  de  Goiás, 

 em particular na região sudoeste; 

 ●  Fomentar  as  discussões,  valorizar  e  implantar  programas  de 

 extensão universitária; 

 ●  Estimular  atividades  de  Extensão  e  Cultura  com  vistas  na 

 interdisciplinaridade  e  interprofissionalidade,  com  envolvimento  de  setores  da 

 Universidade e da sociedade; 

 ●  Abrir  espaços  de  diálogos,  com  participação  ativa  da 

 comunidade  universitária  e  externa,  para  possibilitar  a  troca  de  experiências  e 

 ampliação  dos  conhecimentos  e  saberes  relacionados  à  extensão,  cultura  e 

 esporte; 

 ●  Estimular  a  utilização  das  tecnologias  disponíveis  para 

 possibilitar o desenvolvimento das atividades de extensão, cultura e esporte; 

 ●  Valorizar  as  atividades  para  o  desenvolvimento,  produção  e 

 preservação  cultural  e  artística  como  relevantes  para  a  formação  acadêmica  e 

 social; 

 ●  Realizar  uma  gestão  transparente  com  disponibilização 

 permanente de avaliações referentes às atividades de Extensão Universitária. 

 As  ações  apresentadas  neste  relatório  estão  em  consonância  com  plano  de 

 gestão,  estruturadas  nos  seguintes  eixos  estratégicos:  Extensão  Universitária; 

 Cultura  e  Esporte,  com  apresentação  sucinta  das  ações  realizadas  e  suas 

 respectivas avaliações. 

 Vale  mencionar  que,  os  dados  aqui  apresentados  permitem  inferir  que  os 

 principais  objetivos  e  as  metas  estabelecidas  no  plano  anual  de  gestão  foram 

 devidamente  cumpridos.  Apresentaremos,  no  decorrer  do  documento,  dados 
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 registrados  no  Sigaa  Extensão,  assim  como,  nos  arquivos  internos  da  Pró-Reitoria 

 de Extensão, Cultura e Esporte. 

 4.5.1  Avaliação  das  metas  estabelecidas  de  gestão  -  Eixo:  Extensão 
 universitária 

 A  partir  do  planejamento  estabelecido  em  2020,  as  ações  de  extensão  foram 

 executadas  buscando  atender  dois  eixos  principais:  interação  com  a  comunidade  e 

 qualificação  da  extensão  universitária  na  comunidade  acadêmica.  Definindo  um 

 resumo  das  ações  planejadas  e  executadas  em  2021  para  o  eixo  “Extensão 

 Universitária”.  Para isso, a PROECE estabeleceu as  seguintes metas para 2021: 

 1.  Qualificar a extensão na UFJ; 

 2.  Realização de eventos científicos; 

 3.  Aproximação com a comunidade; 

 4.  Parcerias interinstitucionais; 

 5.  Inserção curricular da extensão; 

 6.  Organização interna; 

 7.  Trabalho presencial; 

 8.  Divulgação institucional; 

 9.  Editora UFJ. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META PROPOSTA 1 

 As  ações  se  idealizaram  através  das  atividades  planejadas  desenvolvidas, 

 dos  resultados  alcançados  quali/quantitativos,  avaliações/análises  e  suas 

 observações finais através de: 

 ●  10  reuniões  da  Câmara  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte  com 

 avaliações  e  análise  para  aprovação  do  documento  Diretrizes  de  extensão  e 

 da  Resolução  de  extensão  para  a  UFJ  ,  realizadas  com  convocações  e 

 registros de frequência no  SEI-UFG. 

 ●  por  meio  do  Edital  Probec/Provec,  com  26  projetos 

 homologados  e  5  não  homologados,  juntamente  com  3  projetos  submetidos 

 por  técnicos-administrativos  em  Educação  (TAEs).  Contando  com  a 
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 participação  de  30  servidores  da  UFJ  no  processo  de  organização  e  avaliação 

 difundido no processo SEI 23070.041582/2021-99. 

 ●  Edital  Bolsista  Proece,  com  divulgação  nas  unidades 

 acadêmicas,  departamentos/órgãos  com  a  contratação  de  1  bolsista, 

 convocada  a  segunda  classificada,  devido  ao  desligamento  do  primeiro 

 colocado  por  não  adequação  ao  processo  de  trabalho  da  pró-reitoria.  De 

 grande  importância  para  o  bom  andamento  das  atividades  administrativas, 

 organizacionais  e  de  execução  do  planejamento  do  setor,  com  a  manutenção 

 das  redes  sociais,  transmissões  via  Youtube  e  emissão  de  certificados  da 

 Proece. 

 ●  elaborados  Indicadores  de  extensão  para  a  constituição  de  GT 

 da  UFJ  e  seu  estabelecimento  em  parceria  com  a  Universidade  Federal  de 

 Catalão  (UFCAT)  e  UFG,  com  a  criação  de  15  indicadores  para  avaliação  que 

 serão  implementados  a  partir  do  planejamento  de  2022,  contribuindo  assim 

 para o fortalecimento da extensão na Universidade. 

 ●  mensurando  números  da  extensão  ainda  em  execução  com  41 

 projetos,  8  programas,  14  cursos,  54  eventos  e  6  prestações  de  serviços  no 

 ciclo  de  2020-2021.  As  atividades  foram  prejudicadas  durante  o  período  de 

 distanciamento  social,  no  entanto  com  a  IN  01/2020  as  ações  de  extensão 

 foram adaptadas para o uso de TDICs até o retorno presencial. 

 ●  reunião  com  a  presidência  das  atléticas,  para  discussão  do 

 cronograma  de  ações  com  o  apoio  da  Proece,  apesar  do  bom  diálogo,  não 

 obteve encaminhamentos e abertura por parte dos envolvidos. 

 ●  construção  de  documentos  como  “Diretrizes  para  Elaboração  e 

 Avaliação  de  Proposta  e  Avaliação  e  Relatório  de  Ação  de  Extensão 

 Cadastradas  no  SIGAA-Extensão”,  resolução  de  extensão  universitária  e 

 minuta  da  resolução  de  inserção  curricular.  Aprovado  na  Câmara  de 

 Extensão,  Cultura  e  Esporte,  sendo  utilizado  na  prática  e  aguardando 

 apreciação e aprovação do Consuni. 

 ●  ação  Mulheres  na  Extensão  ,  contando  com  26  extensionistas  da 

 UFJ  homenageadas,  as  quais  foram  indicadas  diretamente  pelos  cursos, 

 unidades  acadêmicas  e  departamentos.  Com  o  objetivo  de  dar  visibilidade  e 

 valorizar  as  mulheres  que  fazem  extensão,  com  incentivo  e  apoio  para  a 
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 execução dessas ações. 

 ●  treinamento  e  qualificação  para  a  comunidade  acadêmica, 

 através  de  cursos  com  transmissão  ao  vivo,  pelo  YouTube,  administrado  pela 

 bolsista  da  Proece,  com  a  participação  de  36  pessoas  e  inscrição  de  73 

 pessoas.  Membros  da  Proece  participaram  do  capacita  UFJ  promovido  pela 

 Propessoas,  com  12  participantes.  Com  vídeo  disponível  na  plataforma 

 Youtube da Proece (  https://www.youtube.com/proeceufj  ). 

 ●  Gravação  de  Podcast,  com  os  temas  Inserção  curricular  da 

 extensão  curricular  com  28  ouvintes  e  De  bike  por  Jataí  com  18  ouvintes, 

 demonstrando uma estratégia pouco eficiente para divulgação. 

 ●  visitas  virtuais  às  unidades  acadêmicas  e  cursos  de  graduação, 

 ao total foram 21. Sendo solicitadas pela Proece ou atendendo a pedidos. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META PROPOSTA 2 

 A  realização  de  eventos  científicos  através  do  VI  Congresso  de  Ensino, 

 Pesquisa  e  Extensão  -  Conepe  com  1412  inscritos,  397  trabalhos  enviados,  14 

 oficinas,  4  palestras  principais,  117  menções  honrosas  e  5900  acessos  às  palestras/ 

 vídeos.  O  evento  está  em  sua  VI  edição  e  ocorre  com  a  chancela  da  reitoria  em 

 parceria  com  as  pró-reitorias:  PROGRAD,  PRPI,  PRPG  e  a  Secretaria  de 

 Comunicação  (SECOM).  Temas  atuais  e  com  participação  de  pesquisadores  de 

 referência no cenário brasileiro foram apresentados na programação principal. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 3 

 Para maior aproximação com a comunidade, por meio de: 

 ●  UFJ  perto  de  você,  com  09  encontros  virtuais,  relacionando 

 temas  como  Síndrome  pós-covid,  tratamento  covid:  mitos  e  verdades, 

 cuidados  com  os  pets,  natação  e  hidroginástica  em  tempos  de  pandemia, 

 bate  papo  com  elas:  falando  sobre  câncer  de  mama  e  colo  útero,  novembro 

 negro,  o  golpe  tai,  cai  quem  quer:  fake  news  e  manipulação  das 

 mentalidades,  vacinas  sobre  covid  19:  o  que  é  importante  saber,  fisicamente 

 ativos  em  tempos  de  pandemia.  O  Programa  foi  uma  estratégia  bem-sucedida 

 e  que  possibilitou  discutir  assuntos  de  interesse  da  sociedade  neste  momento 
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 de  pandemia.  Somando  todas  as  lives  ,  o  alcance  até  o  mês  de  novembro  foi 

 de 1680. 

 ●  Boletim  Eletrônico  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte  (Beece), 

 foram  35  textos  produzidos  e  publicados  em  (março,  junho,  setembro  e 

 dezembro).  Textos  produzidos  com  autorias  da  comunidade  acadêmica 

 (discentes, docentes e técnicos) e não acadêmica, em parceria com Secom. 

 ●  Fala  Comunidade,  com  1  Evento  virtual  (I  Roda  de  Conversa) 

 com  26  participantes  de  15  instituições  governamentais  e  não 

 governamentais  de  Jataí.  1  reunião  com  o  Centro  de  Apoio  à  Execução 

 (CAEX)  e  ampla  divulgação  do  projeto  para  comunidade  acadêmica,  via  SEI  e 

 1  reunião  de  articulação  com  Secretarias  de  Educação  Municipal  e  Estadual. 

 Posteriormente,  tivemos  4  intenções  de  projetos  da  UFJ  de  atendimento  às 

 demandas  levantadas  na  I  Roda  de  Conversa,  estabelecendo  parceria 

 interinstitucional  da  UFJ  com  o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 

 Tecnologia de Goiás  (IFG) e a  Universidade Estadual  de Goiás (  UEG). 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 4 

 Reforçar  a  participação  da  pró-reitoria  em  espaços  políticos  e  em  articulação 

 com  outras  instituições  de  ensino  como:  IFG  e  UEG.  Através  da  participação  como 

 vice  da  coordenação  no  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades 

 Públicas  Brasileiras  (Forproex)  Centro-Oestes,  participação  no  Colégio  de 

 Pró-Reitores  de  Extensão  das  IFES  (Coex-Andifes)  e  no  GT  nacional  de  inserção 

 curricular  da  extensão,  permitindo  maior  abrangência  e  alcance  das  atividades  em 

 parcerias interinstitucionais. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 5 

 A  inserção  curricular  da  extensão  através  de  reuniões  com  outras 

 instituições  para  ouvir  experiências,  criação  de  GT,  reunião  com  a  presidenta  do 

 Forproex  e  visitas  virtuais  aos  cursos  de  graduação.  Foram  estabelecidos  pontos 

 positivos  e  negativos  a  partir  das  experiências  de  outras  instituições:  UFG, 

 Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  Universidade  Federal  da  Bahia 

 (UFBA),  Universidade  de  Brasília  (UNB).  A  minuta  da  resolução  foi  discutida  e 
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 aguardando  apreciação  e  aprovação  nas  câmaras  de  graduação  e  extensão  do 

 Consuni.  Foram  realizadas  3  visitas  nas  quais  a  temática  foi  discutida  na  Zootecnia, 

 Pedagogia e Educação física. Um trabalho conjunto entre Proece e Prograd. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 6 

 Organização  interna  com  a  criação  de  formulários  eletrônicos  para  gestão 

 interna  de  processos  e  empréstimos,  com  definição  do  organograma  Proece. 

 Formada com 2 diretorias e 5 coordenadorias. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 7 

 Retorno  das  atividades  administrativas  ao  atendimento  presencial,  em 

 regimes de escalas e atendimento às normas sanitárias. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 8 

 A  divulgação  institucional,  através  da  geração  de  formulário  eletrônico  para  a 

 divulgação  das  ações  de  extensão,  cultura  e  esporte  da  UFJ,  com  11  ações 

 publicadas em sites e redes sociais. 

 AÇÕES REALIZADAS PARA ALCANÇAR A META 9 

 A  última  meta  proposta  do  eixo  da  Extensão  Universitária  foi  com  a  Editora 

 UFJ,  são  atividades  desenvolvidas  pela  Comissão  de  Estudo  e  Formato  e  Condução 

 Provisória  da  editora  UFJ.  As  atividades  do  ano  de  2021  foram  elaboração  e 

 redação  do  Regimento  da  editora,  do  edital  de  publicação,  da  planilha  de  aquisição  e 

 filiação  na  ABEU,  do  edital  de  solicitação  de  bolsistas.  Também  do  planejamento 

 orçamentário  dos  recursos  das  publicações,  produção  de  dois  números  (artigos 

 livres  e  dossiê  do  curso  de  medicina  da  UFJ  e  construção  do  site  da  editora  (em 

 andamento). São realizadas reuniões mensais (última quinta-feira, às 19h). 
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 4.5.2  Avaliação  das  metas  estabelecidas  no  plano  de  gestão  -  Eixo: 
 Cultura 

 Ainda  inseridos  em  um  contexto  pandêmico,  as  ações  planejadas  para  o 

 eixo  “Cultura”  e  executadas  em  2021  foram  desenvolvidas  principalmente  por  vias 

 remotas,  por  meio  de  videoconferências  e  outras  ferramentas.  As  ações  executadas 

 seguiram  as  linhas  de  elaboração  de  atividades  artísticas,  com  obras  e  peças 

 elaboradas  para  eventos  culturais  e  para  UFJ,  participação  de  encontros  para 

 desenvolvimento  de  políticas  culturais,  tanto  nacionalmente  como  localmente  e  da 

 organização  interna,  como  definição  de  coordenadorias  e  levantamento  de  ações  de 

 extensão  com  foco  na  cultura  desenvolvidas  na  UFJ,  desmembradas  em  08  metas 

 listadas abaixo: 

 1.  “Pausas  -  Talentos  visíveis  e  invisíveis  da  UFJ”,  com  a  criação 

 de  formulário  eletrônico  para  inscrições  e  apresentações  virtuais.  Obtendo  5 

 edições  realizadas  276  acessos/visualizações,  disponíveis  na  plataforma 

 Youtube da Proece (https://www.youtube.com/proeceufj). 

 2.  Edital  Lei  Aldir  Blanc,  com  p  articipação  por  meio  de  membros  de 

 projetos  de  extensão  e  que  em  virtude  da  Covid  19,  a  programação  cultural 

 presencial  foi  cancelada  ou  adiada,  não  havendo  publicação  de  editais 

 municipal e estadual para projetos culturais. 

 3.  A  organização  interna  foi  realizada  com  a  criação  da 

 coordenadoria  de  Arte  e  Cultura,  da  coordenadoria  do  Centro  de  Divulgação 

 Científica  e  Cultural  para  o  estabelecimento  do  Grupo  de  Trabalho  (GT) 

 Cultura.  Contando  com  a  participação  de  6  servidores  para  análise  para  o 

 desenvolvimento do plano cultural da UFJ. 

 4.  Ações  de  extensão  com  foco  na  cultura,  feito  um  levantamento 

 no  Sigaa  Extensão  e  totalizando  9  práticas  acompanhando  atividades 

 voltadas para a cultura com a finalidade de dar publicidade. 

 5.  Fóruns  de  cultura,  tiveram  2  participações,  sendo  uma  na 

 programação  da  Caravana  Cultural  das  Instituições  Públicas  de  Ensino 

 Superior  de  Goiás  (IPES-GO).  Avaliando  a  necessidade  de  discussão  sobre  a 

 Política  Cultural  e  Planos  de  Cultura  das  Instituições  Públicas  de  Ensino 

 Superior e a elaboração de documentos de forma participativa. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 73 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 6.  Participações  e  contribuições  culturais  em  eventos,  como  o  VI 

 Congresso  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  -  Conepe,  realizadas  7 

 apresentações  virtuais.  Participação  na  abertura  do  XI  Congresso  Goiano  de 

 Ciências  do  Esporte  (CONGOCE)  e  Pré-XXII  Congresso  Brasileiro  de  Ciência 

 do  Esporte  (CONBRACE),  abertura  de  I  Fórum  Nacional  de  Licenciaturas  da 

 UFJ,  no  Fórum  Nacional  de  Gestão  Cultural  das  Instituições  de  Ensino 

 Superior  (Forcult)  Centro-Oeste  e  Forcult  Nacional,  para  representação  da 

 UFJ. 

 7.  A  Art’cum  pequi,  um  lançamento  do  teatro  gravado  com  as 

 obras  A  solidão  das  horas  ,  Última  Instância,  Neuroses  no  Trânsito  e  A  Cerca 

 do Vizinho  com mais de 2000 mil visualizações. 

 8.  Trabalhos  de  intervenção  artística  na  UFJ,  com  criação  de  obras 

 como Boicorá-Street Art e Ciclista Quântica-Street Art no campus Jatobá. 

 4.5.3 Avaliação das metas estabelecidas  de gestão  - Eixo: Esporte 

 O  ano  de  2021  configurou-se  como  um  ano  de  estudos  e  elaborações  das 

 políticas  de  esporte  e  lazer,  nas  perspectivas  educacionais  e  de  saúde,  no  âmbito 

 das  políticas  institucionais  da  UFJ.  O  isolamento  social  e  o  ensino  remoto 

 condicionaram  a  realização  das  atividades  da  Coordenação  de  Esporte  impactando, 

 sobremaneira, na realização de ações e eventos. 

 A  suspensão  das  atividades  no  Núcleo  de  Práticas  Corporais  (NPC) 

 inviabilizou  a  realização  das  atividades  presenciais  do  Programa  Segundo  Tempo 

 (PST),  dos  cursos  e  de  outras  ações  acadêmicas.  Contudo,  ao  cumprir  as  medidas 

 sanitárias,  preservamos  vidas  e  estabelecemos  novas  formas  de  contato  (remoto) 

 com  outras  instituições.  Viabilizou  ainda  a  reforma  e  instalação  de  climatizadores  no 

 NPC. A seguir 08 ações realizadas durante o ano de 2021: 

 1.  Programa  Segundo  Tempo  (PST),  com  elaboração  do  edital  de 

 seleção  de  acadêmicos  e  graduados,  realizando  entrevistas  no  processo 

 seletivo  e  a  posterior  aquisição  e  recebimento  de  materiais  esportivos.  Para 

 uma  maior  divulgação  junto  à  Secom  foram  construídos  materiais  como 

 banner  impresso/digital  e  envio  do  Relatório  Parcial  ao  Ministério  da 

 Cidadania  e  a  Secretaria  Nacional  de  Esporte,  Educação,  Lazer  e  Inclusão 
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 Social  (  SNELIS).  O  edital  da  Pró-reitoria  de  Extensão  Universitária  e  Cultura  - 

 PROEC/UFJ  001  e  002  de  202  obteve  como  resultado  32  graduados  e  16 

 acadêmicos  inscritos,  obtenção  de  3  redes  voleibol,  200  coletes,  60  bolas  de 

 voleibol,  60  bolas  de  futebol,  1  microfone  de  lapela,  3  caixas  de  som,  300 

 camisetas,  200  bermudas,  200  bonés.  As  atividades  do  PST  só  poderão 

 atender  ao  público  quando  retornar  às  atividades  presenciais  com 

 acadêmicos  (público-alvo),  o  Ministério  da  Cidadania  repassou  R$  169.329,40 

 para o ano de 2021, validado no processo SEI n° 71000.043176/2020-56. 

 2.  A  UFJ  perto  de  você  teve  a  realização  de  2  lives  com  temas 

 Natação  e  Hidroginástica  em  tempos  de  pandemia  e  Fisicamente  Ativos  em 

 Tempos  de  Pandemia  respectivamente,  com  91  e  107  visualizações. 

 Possibilitando  tematizar  o  retorno  das  atividades  esportivas  de  natação, 

 hidroginástica e ciclismo no contexto da pandemia. 

 3.  Podcast  ciclismo,  através  da  gravação  “De  bike  por  Jataí”  se 

 destacou  pelo  retorno  das  atividades  esportivas  no  município  de  Jataí  e  o 

 Circuito Beneficente de Corridas da UFJ. 

 4.  Corrida  beneficente  com  provas  de  caminhada,  corrida,  ciclismo 

 e  mountain  bike,  com  registro  virtual  na  plataforma  <Tichetagora.com.br> 

 obtendo  60  inscritos.  Promoção  de  uma  ação  beneficente  em  prol  do 

 Albergue  São  Vicente  de  Paula,  porém,  com  baixo  número  de  inscrições 

 inviabilizou  a  doação  de  recursos  para  o  Albergue.  O  valor  de  R$  3.003,70  foi 

 insuficiente  para  custear  as  despesas  do  site,  as  medalhas  e  camisetas  dos 

 inscritos. 

 5.  Reuniões  da  Câmara  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte,  com 

 participação  e  apresentação  das  ações  da  Coordenação  de  Esporte.  Para 

 uma  ampliação  do  debate  e  da  divulgação  sobre  as  ações  de  esporte  e  lazer 

 na UFJ. 

 6.  Apoio  ao  BEECE  com  elaboração  de  textos,  interlocução  com  a 

 comunidade externa à UFJ para criação de conteúdos esportivos e de lazer. 

 7.  Qualificação  sobre  o  esporte,  com  participação  no  Curso  de 

 Extensão  de  Políticas  Públicas  de  Esporte  e  Lazer,  promovido  pelo  Instituto 

 Federal de Goiás/Campus Inhumas. 

 8.  Cadastro  na  Federação  Goiana  de  Desporto  Universitária 
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 (  FGDU),  com  formalização  da  documentação  institucional  da  UFJ  junto  à 

 Federação  Goiana  de  Desporto  Universitária.  Para  Viabilização  das  inscrições 

 e  participação  de  acadêmicos-atletas  nas  competições  universitárias 

 federadas. 

 Podemos  afirmar  ao  Tribunal  de  Contas  da  União  que  o  relatório  anual  de 

 gestão  da  Pró-reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte  reitera  que  o  planejamento 

 proposto  para  2021  foi  devidamente  cumprido,  com  alcance  dos  objetivos  e  metas 

 estabelecidas. 

 Observamos  que  os  três  eixos  de  competência  desta  Pró-reitoria 

 desenvolveram  ações  com  foco  na  comunidade  acadêmica  e  não  acadêmica, 

 primando  pela  articulação  sociedade-universidade,  bem  como,  buscaram  realizar 

 atividades  conjuntas  com  outras  pró-reitorias  com  vistas  a  tríade  ensino-pesquisa- 

 extensão. 

 A  partir  dos  dados  apresentados  neste  relatório  é  possível  estabelecermos 

 de  maneira  mais  assertiva  o  planejamento  de  2022,  com  proposição  de  atividades 

 que deverão ter continuidade, implantadas, implementadas e excluídas. 

 4.6 Eixo Estratégico Assuntos Estudantis 

 A  Pró-reitoria  de  Assuntos  Estudantis  tem  por  função  primordial  zelar  pelas 

 políticas  de  permanência  da  UFJ,  de  modo  a  possibilitar  à  comunidade  acadêmica 

 condições  de  permanência  na  universidade  com  qualidade.  Para  tanto,  atua  nas 

 diversas  áreas  de  assistência  estudantil,  o  que  inclui  os  benefícios  diretos,  como 

 auxílios  financeiros  ao/à  estudante.  Atentamos  que  dentro  do  complexo  e  desafiador 

 estabelecimento  do  bem-estar  da  comunidade  acadêmica  em  sua  totalidade, 

 principalmente  num  momento  de  distanciamento  ocasionado  pelo  contexto 

 pandêmico,  nossas  atividades  de  acolhimento  psicológico,  nutricional  e  social, 

 também  foram  premiadas  neste  ano.  Juntando  a  isso,  várias  atividades  individuais  e 

 coletivas foram implementadas através do serviço de psicopedagogia. 

 No  que  diz  respeito  aos  benefícios  diretos,  sobretudo  àqueles  que  implicam 

 em  aporte  financeiro  ao  discente,  em  2021  foi  destinado  R$2.762.602,36  para  bolsas 

 de auxílio estudantil, totalizando 8423 bolsas, assim distribuídas conforme tabela: 
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 Tabela 8. Benefícios relacionados a aporte financeiro ao discente - bolsas. 

 Tipo de Bolsa 
 N° de Bolsas 
 Concedidas 

 Valor Total 
 Destinado 

 Bolsa alimentação  838  R$    215.552,80 
 Bolsa alimentação compensação RU 

 fechado  2180  R$    524.472,00 
 Auxílio EPI  61  R$      34.600,00 

 Auxílio Eventual  10  R$      15.500,00 
 Auxílio Inclusão Digital/Conectividade 

 Emergencial  0  R$                  - 
 Emergencial devido a pandemia  139  R$      36.356,84 
 Bolsa de incentivo pedagógico  1424  R$    569.600,00 

 Bolsa permanência - extinta  1122  R$    448.800,00 
 Bolsa emergencial  47  R$      18.800,00 

 Bolsa acolhida  115  R$    138.000,00 
 Bolsa moradia  1239  R$    464.140,00 

 Aquisição de materiais e/ou instrumentais 
 didático-pedagógicos  258  R$    103.200,00 

 Total  7433  R$ 2.569.021,64 
 Fonte:  PRAE  -  Pró-reitoria  de  Assuntos  Estudantis.  RU-  Restaurante  Universitário; 
 EPI - Equipamento de Proteção Individual. 

 4.6.1 Direção de atenção estudantil e saúde - DAES 

 A  Direção  de  Atenção  Estudantil  e  Saúde  destina-se  à  construção  e  atenção 

 aos  programas  ligados  à  política  estudantil  vigente,  além  de  informar  e  gerenciar  as 

 demandas  surgidas.  A  DAES  desdobra-se  em  duas  coordenações,  a  Coordenação 

 de  Atenção  Estudantil  (CAE)  e  a  Coordenação  de  Saúde.  Seguem-se  os  propósitos 

 e as ações de cada coordenação. 

 4.6.2 Coordenação de atenção estudantil – CAE 

 O  trabalho  da  Coordenação  de  Atenção  Estudantil  é  acolher,  encaminhar  e 

 acompanhar  as  demandas  apresentadas  pelos  estudantes  ingressos  na 

 Universidade  Federal  de  Jataí.  Entre  as  principais  ações  desta  coordenação 

 destaca-se:  a  coordenação  de  lançamento  de  editais  de  bolsas  e  auxílios  da 

 Pró-reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PRAE);  a  criação  de  políticas  de  atenção  aos 

 discentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social  (indígenas,  quilombolas,  distante  do 
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 núcleo  familiar,  idoso,  PCD,  LGBTQIA+);  e  atendimento,  orientação  e 

 acompanhamento aos estudantes quanto às suas dúvidas e demandas. 

 A  Coordenação  de  Atenção  Estudantil  (CAE)  é  composta  por  três 

 departamentos:  Departamento  de  Serviço  Social  (DSS),  Departamento  de  Inclusão  e 

 Integração (DII) e Departamento de Psicopedagogia (DP). 

 Cada  departamento  desenvolve  um  trabalho  específico  em  relação  às 

 demandas  dos  estudantes,  porém  os  três  departamentos  têm  um  objetivo  único  que 

 é  de  atendimento  aos  estudantes  em  situação  de  vulnerabilidade  que  estudam  na 

 Universidade  Federal  de  Jataí.  Segue  abaixo  um  breve  relato  sobre  cada 

 departamento. 

 4.6.3 Departamento de serviço social - DSS 

 A  sociedade  contemporânea  brasileira  tem  vivenciado  nas  últimas  décadas 

 os  desdobramentos  da  crise  do  capital  mundial.  Isto  posto,  pode-se  inferir  que,  no 

 que  concerne  aos  direitos  e  garantias  sociais,  fica  cada  vez  mais  complexo  e  incerto 

 às/aos  assistentes  sociais  intervir  na  realidade  social  dos  usuários  dos  serviços,  pois 

 as mazelas tendem a se multiplicar. 

 E,  é  nesse  contexto  que  nos  deparamos  diariamente,  atentos  às  demandas 

 e  às  políticas  sociais,  insuficientes  e  focalizadas,  que  não  atendem  na  totalidade  as 

 necessidades  da  população.  Não  obstante,  as  consequências  deste  cenário  e  as 

 interferências  nas  políticas  públicas  vigentes,  corroboram  ainda  mais  a  escassez  do 

 trabalho, o desemprego estrutural e a informalidade. 

 Embora,  as  IES  públicas  possuam  recursos  financeiros  advindos  do 

 Ministério  da  Educação  (MEC),  especificamente  as  federais,  com  repasse  em 

 formato  de  “bolsas  estudantis”,  há  cortes  no  orçamento,  e  a  gestão  assim  como 

 as/os  assistentes  sociais  atuantes  nesta  política  precisam  cotidianamente  reformular 

 o  seu  objeto  de  trabalho,  até  então  específico  à  uma  determinada  modalidade,  para 

 atender  mesmo  que  emergencial  e  com  caráter  eventual,  as  novas  demandas 

 apresentadas enquanto necessidade primeira. 

 Logo,  a  importância  do  Departamento  de  Serviço  Social  na  UFJ  se  faz 

 notória,  dada  a  incumbência  recebida  pela  equipe  de  realizar  os  estudos  sociais  a 

 fim  de  garantir  os  direitos  das/os  acadêmicas/os,  as/os  quais  terão  um  impacto 
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 significativo  não  só  quanto  a  sua  formação  profissional,  mas  também  dos  seus 

 familiares/responsáveis,  e  da  sociedade  em  geral,  que  pode  ver  a  educação  como 

 uma possibilidade de mudança e transformação social. 

 4.6.4 Departamento de inclusão e integração - DII 

 As  atividades  do  Departamento  de  Inclusão  e  Integração  em  2021,  foram 

 concentradas  em  ações  desenvolvidas  com  as/os  discentes  indígenas  e 

 quilombolas,  tendo  em  vista  que  o  setor  foi  recentemente  criado,  e  não  dispõe  de 

 uma  estrutura  de  trabalho  organizada  que  consiga  atender,  ao  menos  no  presente 

 momento,  todos  os  grupos  que  compõem  o  público-alvo  do  referido  departamento, 

 tais  como:  Pessoa  com  Deficiência  (PCD);  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis, 

 trans,  queers,  pansexuais,  agêneros,  pessoas  não  binárias  e  intersexo 

 (LGBTQUIA+);  Pessoa  Idosa,  além  de  discentes  que  são  oriundos  de  regiões 

 periféricas. 

 Inicialmente,  realizou-se  atendimentos  voltados  para  orientações  referentes 

 à  aquisição  de  bolsas  regulares  (Alimentação,  Incentivo  Pedagógico  e  Moradia)  e 

 demais  auxílios  (Eventual,  Digital/Conectividade)  disponibilizados  pela  Pró-Reitora 

 de  Assuntos  Estudantis  (PRAE)  por  meio  de  recursos  do  Plano  Nacional  de 

 Assistência  Estudantil  (PNAES).  As  orientações  ocorreram  no  primeiro  semestre  de 

 2021,  sendo  realizadas  por  email,  WhatsApp,  chamadas  telefônicas  ou 

 videochamadas,  dependendo  da  necessidade  de  cada  aluna/o.  Cabe  destacar  que  é 

 de  suma  importância  que  a  equipe  da  PRAE  consiga  desenvolver  um  trabalho  de 

 comunicação  com  as/os  discentes,  em  especial  com  aquelas/es  oriundos  dos 

 chamados  grupos  minoritários  da  sociedade,  tendo  em  vista  que  tal  ação  visa  a 

 inclusão  desses  grupos  em  atividades  na  universidade,  construindo  um  espaço 

 acadêmico  que  seja  pautado  na  igualdade  de  oportunidades,  além  de  atender  de 

 forma equânime as demandas expressadas pelos discentes da instituição. 

 Também  vale  destacar  que  a  chefia  do  Departamento  de  Inclusão  e 

 Integração,  foi  responsável  por  organizar  um  evento  de  acolhimento  às/aos 

 calouras/os  indígenas  e  quilombolas,  realizado  no  segundo  semestre  de  2021, 

 contando  com  a  presença  da  Pró-Reitora,  da  Diretora  de  Assuntos  Estudantis  e 

 Saúde,  do  Coordenador  de  Atenção  Estudantil,  e  das  chefias  do  Departamento  de 
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 Serviço  Social  e  Dados  Acadêmicos.  O  encontro  foi  pensado  como  uma 

 oportunidade  de  não  apenas  ofertar  boas-vindas  às/aos  novatas/os,  bem  como  um 

 momento  de  aproximação  da  equipe  da  PRAE  com  as/os  discentes,  aperfeiçoando 

 estratégias de comunicação e interação que incentivam o fortalecimento de vínculos. 

 Por  fim,  é  preciso  salientar  que  apesar  de  se  encontrar  em  fase  de 

 construção  interna,  o  Departamento  de  Inclusão  e  Integração  pode  ser  visto  como 

 um  setor  que  tem  o  objetivo  de  desenvolver  ações  de  inclusão  das  minorias  sociais 

 em  serviços  oferecidos  pela  UFJ,  por  meio  de  estudos  de  realidade  social  e  trabalho 

 conjunto  com  os  demais  setores  da  instituição  (ex.:  coordenações  acadêmicas  e 

 etc.),  além  da  composição  de  um  núcleo  de  trabalho  que  possa  ser  visto, 

 futuramente,  como  uma  referência  para  outras  instituições  de  ensino  e  para  a 

 sociedade  em  geral,  no  atendimento  às  particularidades  e  singularidades  do  diverso 

 nicho de estudantes que a UFJ acolhe. 

 4.6.5 Departamento de psicopedagogia – DP 

 O  Departamento  Psicopedagógico  da  PRAE/UFJ,  realiza  atendimentos  à 

 comunidade  acadêmica  interna,  especialmente  aos  discentes,  objetivando 

 prevenção  e/ou  diagnóstico/acompanhamento  das  diferentes  dificuldades  de 

 aprendizagem.  Atende  docentes  orientando-os  quanto  às  diversas  demandas  do 

 processo  ensino-aprendizagem.  Todo  o  trabalho  é  realizado  resguardando  os 

 atendidos  com  sigilo  e  princípios  éticos.  Para  a  comunidade  externa,  sempre  que 

 solicitado,  o  Departamento  Psicopedagógico  realiza  palestras  em  escolas  e 

 entidades  sociais,  sobre  temas  relacionados  à  Educação,  Psicologia  Educacional, 

 Psicopedagogia, Psicologia do Desenvolvimento e áreas afins. 

 4.6.6 Coordenação de saúde e psicologia 

 A  Coordenação  de  Saúde  e  Psicologia  abrange  o  Serviço  de  Psicologia 

 (SEP),  o  Serviço  de  Nutrição  e,  também,  o  que  um  dia  será  o  ambulatório  de  saúde 

 dentro  da  UFJ,  com  médico  psiquiatra  e  profissional  da  enfermagem,  e  destina-se  a 

 oferecer  atendimentos  e  atividades  variadas  que  ajudem  os  discentes  a  melhorarem 

 sua saúde nutricional e psíquica. 
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 4.6.7 Serviço de psicologia - SEP 

 O  Serviço  de  Psicologia  oferece  atendimentos  clínicos  breves  para  alunos 

 e  servidores  com  demandas  psicológicas  moderadas  à  grave,  realiza  grupos 

 terapêuticos  com  dois  eixos  temáticos:  Autoestima  e  Autocuidado,  e  Relações 

 Afetivas,  ministra  palestras  sobre  temas  relacionados  à  área  de  atuação,  e 

 coordena o projeto de extensão Ser social e Saúde mental. 

 Os  atendimentos  psicológicos  são  exclusivos  à  comunidade  interna  e 

 objetiva  estabilizar  quadros  psíquicos  que  estejam  atrapalhando  o  indivíduo  a  ter 

 boa  qualidade  de  vida  e  saúde  mental  equilibrada,  conforme  tabela  9.  As  palestras 

 são  oferecidas  tanto  para  a  comunidade  interna,  quanto  para  a  externa  em  escolas  e 

 eventos da área. 

 Tabela  9. Atendimentos psicológicos em 2021. 
 Atendimentos individuais  412 
 Participantes em grupos  64 

 Palestras  16 
 Fonte:  PRAE - Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. 

 Já  o  projeto  alcança  a  comunidade  interna  e  externa  à  UFJ  e  tem  como 

 objetivo  principal  promover  reflexões  sobre  questões  sociais  que  podem  afetar  a 

 saúde  mental  da  comunidade  acadêmica  da  UFJ  e  de  outras  instituições  de  ensino 

 superior  de  Jataí,  e  instigar  medidas  de  enfrentamento.  No  ano  de  2021  as  rodas  de 

 conversa  foram  transmitidas  pelo  canal  da  PROECE/UFJ,  no  Youtube,  e  tiveram 

 mais  de  2170  visualizações.  Foram  realizadas  11  rodas  de  conversa.  As  datas  e  os 

 títulos das rodas foram os seguintes: 

 ●  23/02: Ensino Remoto: Discutindo Procrastinação e Ansiedade 

 ●  23/03: Alimentação Saudável ⇄ Saúde Mental 

 ●  20/04: Relações Familiares: (Des)Amparo! 

 ●  25/05:  Ansiedade,  Bipolaridade,  Depressão:  Vamos  conversar 

 sobre o que tem nos dominado? 

 ●  29/06:  Como  a  sobrecarga  de  atividades  atinge  nossa  saúde 

 mental? 

 ●  13/07: Redes Sociais: Repercussão no corpo e na mente 

 ●  31/08: Saúde mental diante das chegadas e partidas 
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 ●  14/09: Entre viver e morrer: (sobre)viver 

 ●  26/10: Entendendo minhas emoções, por que sou como sou? 

 ●  23/11:  O  sabor  das  emoções:  Qual  a  relação  entre  alimentação 

 saudável e saúde mental? 

 ●  14/12: Cansar ou descansar: como me cuidar no recesso? 

 4.6.8 Serviço de nutrição 

 O  Serviço  de  Nutrição  realiza  atendimento  clínico  aos  alunos  de  graduação 

 e  pós-graduação  encaminhados  pelo  Serviço  de  Psicologia,  que  apresentam 

 dificuldades  alimentares.  Com  o  atendimento  garantimos  que  o  aluno  mantenha  sua 

 alimentação  adequada  e  equilibrada  de  acordo  com  suas  necessidades  individuais, 

 garantindo  sua  Segurança  Alimentar  e  Nutricional.  Em  2021  foram  realizados  48 

 atendimentos individuais. 

 O  Serviço  de  nutrição  produziu  e  divulgou  materiais  sobre  alimentação 

 saudável,  com  intuito  de  promover  a  saúde  da  comunidade,  sendo  assim,  foram 

 feitos  2  posts  para  o  instagram  @acessecovid  e  4  posts  para  o  instagram  @prae_ufj. 

 Além  disso,  o  Serviço  de  Nutrição  participa  do  projeto  Ser  Social  e  Saúde  Mental, 

 junto com o Serviço de Psicologia. 

 Ainda  com  intuito  de  garantir  a  saúde  da  comunidade  acadêmica,  o  Serviço 

 de  Nutrição  participa  do  Comitê  COVID,  na  apreciação  de  processos,  para  garantir 

 que  as  atividades  presenciais  não  gerem  prejuízos  à  saúde  das  pessoas  envolvidas. 

 Além  disso,  o  Serviço  de  Nutrição  vem  realizando  planejamento  para  o  retorno  do 

 funcionamento do Restaurante Universitário de forma segura. 

 Nas  atividades  de  ensino  e  extensão,  o  Serviço  de  Nutrição  participa  como 

 avaliador  de  Projetos  de  Extensão  que  concorrem  a  bolsas  da  Universidade  e 

 também de trabalhos enviados ao CONEPE. 

 4.6.9 Fóruns acadêmicos 

 Os  Fóruns  Acadêmicos  da  Prae  é  um  canal  de  informação  e  discussão  entre 

 a  gestão  e  discentes  da  nossa  instituição.  Apesar  de  não  deliberativo,  é  uma 

 instância  onde  estabelece-se  diálogos  entre  as  representações  coletivas  e  seus 
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 participantes  para  encaminhamentos  e  esclarecimentos  sobre  o  andamento  das 

 políticas  de  permanência  e  de  integração  da  UFJ.  Em  2021  foram  seis  edições  que 

 tratam  desde  leitura  explicativa  dos  editais  lançados  a  posicionamentos  nas 

 discussões institucionais. 

 4.6.10 Atividades integradas da administração central 

 Acrescentam-se  às  considerações  anteriores  as  atividades  da  Pró-reitoria 

 junto  à  administração  geral.  A  Pró-reitoria  de  Assuntos  Estudantis  participou 

 efetivamente,  em  2021,  da  elaboração  e  aprovação  do  Estatuto  da  UFJ  com  a 

 missão  de  pontuar  as  discussões  que  dissessem  respeito  aos  assuntos  que  lhe 

 eram  inerentes.  Foram  realizadas  atividades  de  integração  aos  organismos  regionais 

 e  nacionais  de  discussões  e  encaminhamentos  coletivos  das  questões  da 

 assistência estudantil e ações afirmativas. 

 Há  o  empenho  em  tornar  a  gestão  local  das  Bolsas  Permanência  para 

 indígenas  e  quilombolas  vindas  do  MEC.  Ainda  um  desafio,  com  a  gestão  com  a 

 tutora.  Mas,  já  temos  acesso  ao  Sistema  de  Gestão  da  Bolsa  Permanência  (SISBP) 

 desde 14/01/2021, porém sem bolsas a serem homologadas. 

 4.6.11 Outros organismos internos 

 Duas  rodas  de  conversas  em  conjunto  com  o  Núcleo  de  Estudos 

 Afro-brasileiros  e  Indígenas  sobre  a  significância  dos  dias  13/05,  abolição  da 

 escravatura  e  19/04  dia  do  índio.  Representantes  quilombolas  e  de  comunidades 

 indígenas  foram  convidados  para  integrar  e  qualificar  a  discussão  sobre  os  temas 

 dentro de suas especificidades. 

 Promoção  conjunta  entre  a  Coordenação  de  Ações  Afirmativas,  Pró  Reitoria 

 de  Gestão  de  Pessoas  e  Pró  Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Esportes  em 

 comemoração  e  discussão  do  Mês  da  Consciência  Negra.  Para  construção  da 

 comemoração  acima,  encabeçamos  a  divulgação  de  servidores/as  que  quiseram  se 

 expressar sobre a representatividade do povo negro na UFJ. 

 A  Prae  UFJ  se  pautou  em  integrar  ao  organismo  institucional  que  prima  pelo 

 ensino  público  de  qualidade,  inclusivo  e  acolhedor,  mesmo  em  2021  também 
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 oferecendo  desafios  que  foram  grandes  para  Universidades  tradicionais,  e  pareciam 

 maiores  para  nós  que  estamos  em  fase  de  implantação.  Mas,  avaliamos  que  o 

 empenho  desprendido  foi  muito  satisfatório  para  a  comunidade  acadêmica,  que  é 

 nosso objetivo final. 

 4.7 Eixo Estratégico Gestão De Pessoas 

 A  gestão  funcional  dos  servidores  é  realizada  por  meio  da  Pró-Reitoria  de 

 Gestão  de  Pessoas  (Propessoas),  que  é  formada  pelo  gabinete  da  pró-reitoria  e 

 suas  diretorias:  Diretoria  de  Administração  de  Pessoas  (DAP),  Diretoria  de 

 Provimento  e  Movimentação  (DPM)  e  Diretoria  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor 

 (DASS).  A  Propessoas  atua  de  forma  estratégica  no  planejamento  de  ações 

 voltadas  para  a  gestão  de  pessoas.  As  diretorias  exercem  a  função  executória  das 

 ações  determinadas  anualmente  por  meio  do  planejamento  da  Propessoas,  além 

 de realizar as rotinas administrativas de sua competência. 

 O  atendimento  da  Propessoas  ocorre  em  horário  comercial,  das  07:30  às 

 17:30  de  segunda  a  sexta  feira,  de  forma  presencial  ou  por  outros  canais  de 

 atendimento,  que  incluem  o  telefone,  via  e-mail,  solicitações  via  sistema  SEI  ou 

 aplicativo  de  mensagens  instantâneas.  Diversos  sistemas  são  utilizados  pela 

 Propessoas,  incluindo  o  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Recursos 

 Humanos  (SIAPE),  o  Sistema  de  Gestão  de  Pessoas  do  Governo  Federal 

 (SIGEPE),  Sistema  de  Concursos  (SISCONCURSO),  Declaração  do  Imposto 

 sobre  a  Renda  Retido  na  Fonte  (DIRF),  Sistema  Empresa  de  Fundo  de  Garantia  e 

 Informação  à  Previdência  Social  (SEFIP),  Sistema  de  Pessoal  Civil  da 

 Administração  Federal  (SIPEC),  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  SIORG,  SEI, 

 SIPAC, SIAFI, TCU, E-SOCIAL, E-PESSOAL. 

 As  atuações  dos  servidores  Docentes  e  Técnicos  Administrativos  em 

 Educação  (TAE)  são  regidos  pela  Lei  nº  8.112  de  11/12/1990,  que  estabelece  o 

 regime  único  dos  servidores  públicos  civis  da  união,  das  autarquias  e  das 

 fundações  públicas  federais.  As  Leis  nº  12.772  de  28/12/2012  e  Lei  nº  11.091  de 

 12/01/2005  estabelecem  os  planos  de  carreira  dos  docentes  e  TAEs, 

 respectivamente. 
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 A  tabela  10  apresenta  a  situação  funcional  dos  servidores  da  UFJ,  referente 

 aos  anos  de  2019,  2020  e  2021  e  a  figura  7  demonstra  o  total  de  despesas  com 

 pessoal da universidade: 

 Tabela 10: Situação funcional dos servidores nos anos de 2019, 2020 e 2021. 
 Servidores  2019  2020  2021 

 Ativos  441  452  482 
 Aposentados  0  2  4 
 Pensionistas  0  0  0 

 Fonte: Propessoas. 
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 Figura  7.  Despesas  com  pessoal  na  Universidade  Federal  de  Jataí  nos  anos  de  2019,  2020  e  2021. 

 Fonte: Propessoas. 
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 A  UFJ  conta  com  diversos  colaboradores  temporários  para  comporem  a 

 força  de  trabalho  nas  mais  diversas  áreas,  incluindo  a  área  de  manutenção, 

 vigilância,  transporte,  apoio  administrativo,  limpeza  e  jardinagem,  totalizando  180 

 colaboradores temporários. 

 Com  base  nas  metas  institucionais  propostas  pela  Propessoas,  em 

 conformidade  com  a  legislação  de  pessoal  vigente  e  em  constante  comunicação 

 com  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  e  demais  Pró-Reitorias,  Unidades  e 

 Órgãos  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  a  Coordenação  de  Capacitação  de 

 Pessoas  (CCP)  buscou  cumprir  as  propostas  estabelecidas  no  planejamento  anual 

 da CCP/Propessoas para o ano de 2021. 

 No  ano  de  2021,  foram  iniciadas  as  ações  com  a  realização  de  diagnóstico 

 por  meio  do  “Banco  De  Talentos”  de  competências  e  necessidades  entre  os 

 servidores,  com  o  objetivo  de  subsidiar  tanto  futuras  ações  de  remoção  interna  ou 

 dimensionamento,  quanto  o  planejamento  de  ações  de  desenvolvimento  e 

 capacitação. 

 Após  o  diagnóstico,  a  CCP  realizou  ações  de  capacitação,  treinamento  e 

 desenvolvimento  dos  servidores,  oferecendo  os  cursos:  a)  Módulo  Básico  de  uso 

 do  SEI  e  SIGAA;  b)  Como  usar  o  SEI,  SIGAA  Módulo  Ensino,  SIGAA  Módulo 

 Extensão  e  SIGAA  Módulo  Pesquisa  .  Perfazendo  uma  carga  horária  de  28h/aula. 

 Foi  realizado  também,  o  Seminário  de  Integração  Institucional,  destinado  aos 

 TAEs  como  requisito  para  o  cumprimento  do  estágio  probatório,  com  carga  horária 

 de 40h/aula. 

 Além  dessas  ações  de  capacitação,  a  CCP  prestou  assessoria  nas  ações  de 

 capacitações  institucionais  realizadas  pela  Pró-Reitora  de  Graduação.  Ampliamos 

 a  disseminação  do  boletim  das  ações  de  capacitação  ofertadas  pela  Escola 

 Nacional  de  Administração  Pública/Escola  Virtual.Gov  (ENAP/EVG),  por  meio  de 

 redes sociais e pelo site da Propessoas-UFJ. 

 A  CCP  tem  a  atribuição  do  gerenciamento  do  Plano  de  Desenvolvimento  de 

 Pessoas  (PDP),  em  consonância  com  os  decretos  nº  9.991/2019  e  10506/2020,  IN 

 SGP-ENAP/SEDGG/ME  Nº  21/2021,  que  fundamentam  a  Política  Nacional  de 

 Desenvolvimento  de  Pessoas  (PNDP).  As  ações  foram  realizadas  por  meio  dos  4 

 ciclos  anuais  de  revisão,  elaboração  do  PDP  2022  e  relatório  anual  do  PDP  2021. 
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 Além  da  ampliação  e  aprofundamento  do  conhecimento  da  legislação  referente  ao 

 Plano  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  (PDP),  com  os  gestores  e  demais 

 servidores  da  UFJ,  através  da  disponibilização  de  informações  no  site  e  redes 

 sociais. 

 A  UFJ  como  uma  instituição  recém-emancipada,  entende  a  necessidade  de 

 capacitar  os  servidores  para  a  realização  de  suas  funções,  bem  como  auxiliá-los 

 na  progressão  funcional.  A  CCP  vem  buscando  atender  essa  demanda,  através: 

 a)  parcerias  para  a  realização  do  Mestrado  Interinstitucional  (Minter)  e  do 

 Doutorado  Interinstitucional  (Dinter);  b)  realização  de  diagnóstico  da  necessidade 

 dos  TAEs  referente  a  demanda  do  Curso  de  Inglês  para  prestarem  a  prova  para 

 Minter  e  o  Dinter;  c)  Parceria  com  o  Centro  de  Línguas  da  UFJ  para  oferecimento 

 de Curso de Inglês Instrumental para os TAEs da UFJ. 

 A  CCP  elaborou  a  minuta  das  normas  e  o  fluxo  de  afastamentos  para  ações 

 de  qualificação  e  desenvolvimento,  colaboração  ou  cooperação 

 técnicas/acadêmicas  de  docentes  e  servidores  técnicos  administrativos  da 

 Universidade  Federal  de  Jataí  -  UFJ,  para  apreciação  e  aprovação  pelo 

 CONSUNI.  Aprimorou  o  fluxo  e  o  desempenho  de  processos  de  afastamento  para 

 qualificação  dos  TAEs  e  Docentes  e  processo  de  capacitação  dos  TAEs  e 

 Docentes,  objetivando  sempre  a  excelência  no  serviço  prestado.  E  realizamos  a 

 preparação  do  acolhimento  de  novos  servidores  e  colaboradores  que  ingressaram 

 na  instituição,  por  meio  da  elaboração  de  uma  cartilha  de  orientações  básicas  ao 

 servidor recém ingresso na instituição. 

 E  por  fim,  em  2021  ocorreu  o  lançamento  do  “1º  Prêmio  Profissional 

 Destaque  UFJ  2021”,  que  ocorreu  por  meio  da  abertura  de  edital,  onde  a  Reitoria, 

 Pró-Reitorias,  Unidades  e  Órgãos  pudessem,  por  meio  dos  critérios  estabelecidos 

 no  edital,  indicar  os  servidores  e  colaboradores  premiados.  A  Premiação  ocorreu 

 na  última  reunião  do  CONSUNI  do  ano  de  2021.  A  tabela  11  descreve  a 

 qualificação  dos  servidores  da  UFJ  no  ano  de  2021,  distribuindo  por  nível  de 

 qualificação e categoria. 
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 Tabela 11. Qualificação dos servidores da Universidade Federal de Jataí em 2021. 
 Formação Dos Servidores  Docentes  TAE 

 Doutorado  267  9 
 Mestrado  48  55 

 Especialista  31  33 
 Graduação  5  27 

 Técnico  0  0 
 Ensino Médio  0  7 

 Fonte: Propessoas. 

 4.7.1 Diretoria de Administração de Pessoas (DAP) 

 A  DAP  é  responsável  pelos  atos  administrativos  que  operacionalizam 

 ingresso,  progressão  funcional,  vacância  dos  servidores  e  avaliação  de 

 desempenho.  Também  é  de  responsabilidade  as  alterações  inerentes  às  partes 

 financeiras  dos  servidores  como:  progressões  na  carreira,  incentivo  à  qualificação, 

 descontos  diversos  e  rendimentos,  bem  como  as  alterações  dos  contracheques 

 dos  servidores.  Pagamento  dos  servidores  junto  às  suas  respectivas  contas  e 

 pagamento  de  seus  desdobramentos,  como:  plano  de  saúde,  previdência  social, 

 Imposto de Renda (I.R.), pensão e outros. 

 A  Avaliação  de  Desempenho  anual  foi  realizada  durante  o  mês  de  setembro 

 de  2021,  alcançando  seu  êxito,  tendo  sido  aplicada  a  todos  os  TAEs  e  docentes 

 em  cargos  de  gestão.  A  avaliação  foi  feita  pela  plataforma  do  Google  Formulários, 

 haja  vista  ter  sido  o  primeiro  ano  em  que  ela  foi  feita  integralmente  na  UFJ,  e 

 naquela ocasião não contávamos com sistema próprio para a execução. 

 O  Sistema  SIORG  foi  implantado  em  2021,  no  mês  de  outubro.  Está 

 espelhando  a  estrutura  organizacional  da  UFJ.  A  estrutura  está  alinhada  com  as 

 diretrizes da gestão e com os objetivos de emancipação. 

 A  primeira  folha  de  pagamento  foi  executada  no  mês  de  agosto/2020,  o  que 

 representa  um  marco  importante  no  processo  de  desmembramento  da  UFJ,  fruto 

 de  um  intenso  trabalho,  de  várias  semanas  de  treinamento  e  de  uma  visão 

 sistêmica. 

 Vale  ressaltar  que  para  que  esta  separação  acontecesse,  a  Universidade 

 Federal  de  Goiás  (UFG)  separou  no  SIAFI  a  Universidade  Federal  de  Jataí,  onde 

 foi  criada  uma  UG,  com  o  número  156678.  Desta  forma,  foi  feito  um 
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 desmembramento  de  tal  maneira  que  não  é  mais  necessário  o  vínculo  financeiro 

 com  a  UFG,  no  que  tange  a  empenhos,  pedido  de  recursos  financeiros, 

 orçamentação,  bem  como  em  todo  planejamento  da  Universidade.  Vale  ressaltar 

 que  no  SIAPE,  ainda  somos  ligados  diretamente  a  UFG,  dentro  do  sistema 

 estamos  como  uma  “filial”,  e  esta  separação  está  se  dando  de  maneira  gradativa, 

 onde  cada  vez  mais  e  mais  demandas  administrativas  têm  sido  repassadas  para  a 

 responsabilidade da UFJ. 

 4.7.2 Diretoria de Provimento e Movimentação (DPM) 

 A  DPM  é  uma  unidade  administrativa  vinculada  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de 

 Pessoas  e  é  responsável  pelo  controle  de  vagas,  execução  e  coordenação  das 

 demandas  administrativas  concernentes  ao  provimento  e  à  movimentação  dos 

 servidores  da  UFJ.  Para  realizar  suas  atividades,  a  DPM  é  dividida  em  três 

 coordenações:  1)  Coordenação  de  Provimento  de  Pessoas  que  é  responsável 

 pela  gestão  de  concursos  públicos  para  provimento  de  Técnicos  Administrativos 

 em  Educação  (TAE)  e  de  professor  do  magistério  superior,  como  também  pelos 

 processos  seletivos  simplificados  para  contratação  de  professor  substituto  e 

 visitante;  2)  Coordenação  de  Movimentação  e  Alocação  de  Vagas  que  é 

 responsável  por  realizar  o  acompanhamento,  controle  e  coordenação  de  remoção 

 e  redistribuição  dos  servidores  técnicos-administrativos  e  docentes,  pela  gestão  do 

 processo  de  aproveitamento  de  candidato  aprovado  em  concurso  público  de  outra 

 instituição  e  pelo  dimensionamento  da  força  de  trabalho  da  instituição;  3) 

 Coordenação  de  Colaboradores  Temporários  que  realiza  o  controle, 

 acompanhamento e dimensionamento dos colaboradores temporários da UFJ. 

 No  ano  de  2021,  não  foi  realizado  concurso  público  para  os  cargos  de 

 Técnico  Administrativo  em  Educação.  Para  os  cargos  de  docentes,  a  DPM 

 publicou  o  Edital  de  Condições  Gerais  nº  5/2021  e  o  Edital  específico  06/2021 

 para  realização  de  Concurso  Público  de  provas  e  títulos  para  preenchimento  de 

 vagas  de  Professor  do  Magistério  Federal,  foram  abertas  um  total  de  15  vagas, 

 dentre  elas  uma  vaga  reservada  para  pessoas  com  Deficiência  e  2  vagas  para 

 candidatos  negros.  Em  5  deles  não  houve  candidatos  inscritos  ou  aprovados  e  nos 

 10  restantes  um  total  de  29  candidatos  foram  aprovados  ao  todo.  Dos  10 
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 concursos  em  que  houve  candidatos  aprovados,  nove  candidatos  foram 

 nomeados e empossados. 

 Considerando  outros  concursos  vigentes,  decisões  judiciais  e 

 aproveitamento  de  concursos  realizados  por  outras  instituições,  12  candidatos 

 foram  empossados  em  2021  e  dois  em  2022.  Abaixo  apresentamos  as  15  áreas 

 dos concursos realizados pela instituição em 2021: 

 1.  Anatomia/ Área Cirúrgica; 

 2.  Arte e Educação; 

 3.  Cirurgia Veterinária; 

 4.  Clínica Cirúrgica; 

 5.  Clínica Médica; 

 6.  Fisioterapia  Aplicada  à  Neurologia,  Pediatria  e  Estágio 

 Supervisionado; 

 7.  Fisioterapia  Dermatofuncional.  Fisiologia  do  Esforço.  Distúrbios  do 

 Comportamento  e  Psicossomática.  Administração  e  empreendedorismo  em 

 fisioterapia. Estágio em Fisioterapia; 

 8.  Língua Inglesa e suas Literaturas; 

 9.  Matemática; 

 10.  Medicina da Criança e do Adolescente; 

 11.  Medicina da Família e Comunidade; 

 12.  Metodologias,  Formação  de  Professores  e  Estágio  Curricular 

 obrigatório; 

 13.  Saúde da Mulher e da Criança e Medicina de Família e Comunidade; 

 14.  Saúde  do  Adulto  e  do  Idoso,  com  Ênfase  na  Assistência  de 

 Enfermagem Hospitalar e Pré-Hospitalar; 

 15.  Teoria  Geral  do  Processo,  Direito  Processual  Civil  individual  e 

 coletivo. 

 Durante  o  ano  de  2021,  a  UFJ  realizou  diversos  Processos  Seletivos 

 Simplificados  para  contratação  de  Professores  Substitutos,  tendo  como  referência 

 o  Edital  de  Condições  Gerais  nº  02/2020  e  06/2020.  Em  2021,  foram  contratados 

 35  professores  substitutos,  sendo  que  10  foram  finalizados  em  04/03/2021  e  25 

 contratos foram renovados. 
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 Abaixo,  apresentamos  os  Processos  Seletivos  Simplificados  cujos  Editais 

 Específicos  foram  publicados  em  2020  (com  editais  de  homologação  publicados 

 em 2021) e em 2021, com as respectivas áreas: 

 Quadro 2: Processos seletivos cujos editais específicos foram publicados. 

 Processos Seletivos Simplificados / Editais Específicos 

 1.Edital Específico 
 03/2020 

 I. Massoterapia, Reumatologia e Geriatria, Estágio 
 Supervisionado nos três níveis de atenção à saúde; 
 II. Ciência do Solo; 
 III. Fitotecnia. 

 2. Edital Específico 
 07/2020 

 I. Língua Inglesa e suas Literaturas; 
 II.  Estudos Literários, Teoria da Literatura, Literatura 
 Portuguesa ou Literatura Brasileira 
 III. Psicologia Clínica e da Saúde; 

 IV. Hidroterapia, Ergonomia, Fisioterapia Dermatofuncional, 
 Fisioterapia Geral e Estágio Supervisionado; 

 V. Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar I e Il, 
 Estágio em Fisioterapia Geral; 
 VI. Matemática; 
 VII. Ciências da Computação; 
 VIII. Cirurgia e Clínica Veterinária; 
 IX. Reprodução Animal, Embriologia Animal, Zootecnia 
 Especial; 
 X. Morfologia Animal, Química Inorgânica e Orgânica, 
 Bioquímica e Metabolismo 

 3. Edital Específico 
 08/2020 

 I. Clínica Cirúrgica; 
 II. Enfermagem Geral. 

 4. Edital Específico 
 01/2021 

 I. Educação Física, Estágio, Esporte, Lazer e Dança; 
 II. Matemática e Educação Matemática. 

 5. Edital Específico 
 02/2021 

 I. Metodologias, Estágio Obrigatório e Formação de 
 Professores; 
 II. Anatomia e Fisiologia Vegetal; 
 III. Microbiologia e Genética Humana. 

 6. Edital Específico 
 04/2021  I. Química Geral e Inorgânica. 

 7. Edital Específico 
 07/2021 

 I. Morfologia Animal, Química Inorgânica e Orgânica, 
 Bioquímica e Metabolismo. 

 8. Edital Específico 
 08/2021  I. Educação Física, Cultura Corporal, Saúde e Estágios 

 Fonte: Propessoas. 
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 4.7.3 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DASS) 

 Subordinada  à  Propessoas,  a  DASS  tem  como  escopo  gerir  as  atividades 

 relacionadas  à  assistência  e  vigilância  em  saúde,  segurança  do  trabalho, 

 promoção  de  saúde  e  qualidade  de  vida,  prevenção  de  doenças  e  riscos 

 ocupacionais  dos  servidores,  desde  sua  posse,  até  sua  aposentadoria,  nas  ações 

 relacionadas  a  exames  admissionais,  atestado  de  saúde  ocupacional,  perícias  e 

 juntas  médicas,  atendimento  de  escuta  terapêutica  qualificada,  ações  de 

 educação  e  promoção  em  saúde  e  segurança  do  trabalho,  implantação  e 

 acompanhamento  de  adicionais  ocupacionais,  elaboração,  implantação,  avaliação 

 e  acompanhamento  de  políticas  de  saúde  e  segurança  do  trabalho,  fundamentado 

 pela  legislação  federal  vigente,  especificamente  a  Política  de  Atenção  à  Saúde  e 

 Segurança  do  Trabalho  do  Servidor  Público  Federal  e  norteada,  e  em  constante 

 comunicação,  com  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  e  demais  Unidades  e 

 Órgãos  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  tendo  parte  de  suas  ações  também 

 estendidas  à  força  de  trabalho  complementar  (colaboradores  terceirizados  e 

 bolsistas) da UFJ. 

 Todas  essas  atribuições  são  geridas  por  três  coordenadorias:  1) 

 Coordenação  do  Subsistema  Integrado  à  Saúde  do  Servidor;  2)  Coordenação  de 

 Atenção,  Promoção  e  Vigilância  à  Saúde  das  Pessoas;  3)  Coordenação  de  Saúde 

 e Segurança do Trabalho. 

 A  DASS,  desde  o  início  das  atividades  remotas  impostas  pela  pandemia, 

 trabalha  na  elaboração  de  comunicados  para  a  orientação  dos  servidores  com 

 relação  à  procedimentos,  regulamentações,  orientações,  normativas,  dentre 

 outros, com divulgação para a comunidade universitária. 

 No  ano  de  2021,  foi  realizado  o  desenvolvimento  do  Plano  de  Retorno 

 Gradual  das  Atividades  Presenciais  no  Âmbito  da  UFJ,  em  colaboração  com  o 

 Comitê  COVID-19  e  CISSP  (Comissão  Interna  de  Saúde  do  Servidor  Público). 

 Além  disso,  foi  elaborado  o  Protocolo  de  Biossegurança  da  UFJ,  que  vem  sendo 

 atualizado de acordo com as condições epidemiológicas e sanitárias vigentes. 

 Estudos  de  planejamento  e  efetivação  da  demarcação  de  distanciamento  e 

 quantitativo  máximo  de  ocupação  das  Instalações  da  Universidade  também  foram 

 realizados  para  garantir  a  segurança  das  atividades  presenciais.  Assim,  foram 
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 analisados  41  processos  com  as  especificidades  da  Unidades  e  Órgãos,  com 

 diversos  espaços  administrativos,  salas  de  aula  e  laboratórios  das  respectivas 

 unidades  organizacionais.  Nesta  ocasião,  foi  realizada  a  afixação  de  cartazes 

 orientativos e faixas de segurança pelos Campi. 

 A  DASS  realiza  por  meio  das  suas  coordenações,  orientações  sobre  a 

 COVID-19  e  acompanhamento  dos  servidores,  presta  informações  sobre 

 distanciamento,  uso  correto  dos  EPIs,  vacinação  e  testagem.  O  Hospital  das 

 Clínicas  de  Jataí  (HEJ),  gerido  pela  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de  Goiás,  fez 

 a  doação  de  testes  rápidos  para  detecção  de  casos  de  COVID-19.  Assim,  foram 

 realizadas  testagens  no  “DIA  D  de  testagem”  imediatamente  anterior  ao  retorno 

 presencial  de  Atividades  Práticas  Emergenciais  de  Ensino  (APEs),  para  toda  a 

 comunidade  acadêmica  que  participaria  desse  retorno.  Nos  dias  subsequentes 

 foram  destinados  para  realização  da  testagem  dos  que  não  puderam  comparecer 

 no Dia D. 

 Diversos  minicursos  de  educação  em  saúde  e  cuidados  no  retorno 

 presencial,  através  do  programa  “Trilhas  de  Biossegurança”,  para  todos  os 

 membros  da  Comunidade  Universitária.  Em  outubro  de  2021  foram  divulgadas  e 

 disponibilizadas  turmas  de  diferentes  Programas  de  Exercícios  Físicos  de  forma 

 remota,  em  formato  síncrono  e  assíncrono  conforme  a  modalidade,  para  os 

 servidores  da  Universidade  (posteriormente  ampliado  para  a  comunidade  externa) 

 para  que,  mesmo  em  regime  de  trabalho  remoto,  semipresencial,  ou  presencial, 

 seguindo  os  Protocolos  de  biossegurança  locais,  regionais  e  nacionais,  os 

 servidores  pudessem  participar  de  ações  de  Promoção  de  Saúde  e  Qualidade  de 

 Vida. 

 4.8 Clínica Escola De Fisioterapia 

 A  Clínica  Escola  de  Fisioterapia  da  Universidade  Federal  de  Jataí  está 

 localizada  no  Campus  Cidade  Universitária,  na  BR  364,  Km  195,  nº  3800,  no 

 município  de  Jataí,  Goiás.  Constitui-se  em  campo  de  ensino  prático,  de  maneira  a 

 atingir os objetivos curriculares do curso de Fisioterapia. 

 A  Clínica  tem  como  objetivo  promover  práticas  de  Estágios  Curriculares 

 obrigatórios,  não  obrigatórios,  aulas  práticas  específicas  da  matriz  curricular  do 
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 curso  de  Fisioterapia  em  diversas  áreas  de  atuação,  bem  como  projetos  de 

 pesquisa  e  extensão.  Estas  práticas  demandam  a  realização  de  avaliações, 

 intervenções  e  reflexões  em  processos  fisioterapêuticos  visando  o  avanço  do 

 conhecimento  científico,  a  formação  dos  alunos  e  o  atendimento  às  necessidades 

 da comunidade, tendo como público-alvo a população de Jataí. 

 Os  serviços  prestados  pela  Clínica  Escola  de  Fisioterapia  contribuem  no 

 exercício  prático  e  o  aprimoramento  dos  conhecimentos  técnico-científicos; 

 permitem  ao  aluno  estagiário  a  prática  de  metodologias  relacionadas  às  diversas 

 áreas  de  atuação  profissional,  integrando-o  a  equipes  de  atenção  à  saúde, 

 visando  o  treinamento  e  formação  profissional.  Ainda,  permite  ampliar  e  integrar  o 

 conhecimento  adquirido  para  a  sua  formação  profissional,  desenvolver  habilidades 

 consideradas  indispensáveis  ao  exercício  profissional,  complementar  o  processo 

 de  aprendizagem  e  incentivar  a  busca  de  aprimoramento  social,  cultural  e 

 profissional,  consolidar  o  aprendizado  e  aperfeiçoamento  de  atividades  técnicas  e 

 científicas  adequadas  à  prática  profissional;  e  aperfeiçoar  a  multiprofissionalidade 

 e  multidisciplinaridade  pautada  pelos  preceitos  da  ética,  moral  e  cidadania.  Desta 

 forma,  a  Clínica  visa  desenvolver  a  interdisciplinaridade  e  aproximar  a 

 Universidade com a comunidade. 

 4.8.1 Estrutura e organização da clínica escola de fisioterapia 

 A Clínica Escola de Fisioterapia está estruturada da seguinte forma: 

 1.  Recepção:  espaço  destinado  somente  aos  pacientes  que  aguardam  pelo 

 atendimento  na  clínica,  a  exceção  se  aplica  aos  alunos  do  curso  de 

 Fisioterapia,  que  necessitarem  de  serviços  relacionados  a  secretaria  do 

 curso.  Este  espaço  também  será  destinado  ao  serviço  administrativo  da 

 clínica, como controle e agendamento de pacientes e organização das altas. 

 2.  Sanitários:  a  clínica  possui  quatro  banheiros  adaptados,  dois  masculinos  e 

 dois  femininos,  seguindo  as  normas  da  Associação  Brasileira  de  Normas 

 Técnicas  (ABNT)  destinados  aos  pacientes  usuários  da  Clínica-  Escola, 

 acompanhantes e alunos. 

 3.  Almoxarifado:  espaço  reservado  para  guardar  material  de  consumo 

 terapêutico,  materiais  de  limpeza,  materiais  descartáveis,  além  de 
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 equipamentos  de  menor  utilização  e  prontuários  do  arquivo  morto.  Esta  sala 

 deve  permanecer  trancada,  sendo  que  o  material  retirado  deve  ser  da 

 coordenação da clínica. 

 4.  Sala  da  Coordenação  da  Clínica  Escola  e  da  Coordenação  de  Estágio: 

 reservada  a  coordenação  da  Clínica  Escola  e  da  coordenação  de  estágio, 

 reservada  para  solucionar  assuntos  administrativos,  guardar  documentações 

 de docentes e documentação da Clínica Escola. 

 5.  Sala  de  Avaliação  Fisioterapêutica:  reservada  para  a  realização  de  avaliações 

 fisioterapêuticas e triagens dos pacientes. 

 6.  Laboratório  de  Neurologia  Adulto:  destinada  ao  atendimento  de  pacientes 

 com quadros neurológicos, aulas práticas e estágio. 

 7.  Laboratório  de  Neurologia  Infantil:  destinado  ao  atendimento  de  crianças  com 

 sequelas  neurológicas  e/ou  estimulação  neuropsicomotora,  aulas  práticas  e 

 estágio. 

 8.  Laboratório  de  Cinesioterapia:  destinado  aos  tratamentos  de  pacientes 

 vinculadas  às  disciplinas  de  Fisioterapia  Aplicada,  especialmente  os 

 relacionados  a  disciplina  de  disfunções  musculoesqueléticas,  aulas  práticas  e 

 estágio. 

 9.  Laboratório  de  Massoterapia  e  Eletroterapia:  destinado  aos  tratamentos  de 

 pacientes, aulas práticas de Massoterapia e Eletroterapia e estágio. 

 10.  Laboratório  de  Enfermagem:  destinado  a  realização  de  aulas  teóricas, 

 práticas  e  reuniões,  sendo  previamente  agendado  pelo  curso  de  enfermagem 

 da UFJ. 

 11.  Laboratório  de  Cardiorrespiratória:  destinado  a  prevenção  de  complicações 

 respiratórias  e  reabilitação  de  pacientes  com  comprometimento  pulmonar 

 e/ou cardíaco e metabólicos, aulas práticas e estágio. 

 12.  Sanitários  para  servidores:  dois  banheiros  masculinos  e  dois  banheiros 

 femininos destinados ao uso exclusivo dos servidores. 

 13.  Depósito  de  Materiais  de  Limpeza  (DML):  contém  um  tanque  de  lavar  roupa, 

 destinado  a  lavagem  de  panos  de  limpeza  e  materiais  de  limpeza  de  modo 

 geral. 

 14.  Copa: destinada a realização de refeições pelos servidores e estagiários. 
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 4.8.2 Atendimentos realizados na Clínica Escola de Fisioterapia 

 A  Clínica  Escola,  atualmente,  realiza  assistência  fisioterapêutica  nas 

 diversas  áreas  da  Fisioterapia,  sendo  elas:  Traumato-ortopédica,  Neurofuncional, 

 Saúde  da  Mulher,  Saúde  do  Homem,  Cardiovascular  e  Gerontologia.  Os 

 atendimentos  são  realizados  por  acadêmicos  dos  últimos  anos  do  curso  de 

 Fisioterapia  devidamente  supervisionados  por  docentes  do  curso  e  pela 

 fisioterapeuta técnica responsável pela Clínica Escola. 

 Atualmente,  a  Clínica  é  mantida  somente  com  recursos  oriundos  de  dotação 

 consignada  no  orçamento  da  Universidade  e  realizou  no  ano  de  2021,  cerca  de 

 3.885  atendimentos  individuais  à  comunidade  interna/externa,  e  conta  com  os 

 seguinte  quadro  de  servidores:  fisioterapeuta,  recepcionista,  coordenador  de 

 estágio,  coordenador  da  clínica,  supervisores  de  estágio  (docentes)  e  auxiliar  de 

 serviços gerais. 

 É  importante  ressaltar  que  os  serviços  prestados  nessas  áreas  englobam  a 

 realização  de  alongamentos  musculares  (passivos,  ativo-assistidos  e  ativos); 

 mobilizações  articulares  (manual);  exercícios  de  fortalecimento  muscular 

 (utilizando  alguns  materiais  e  mobiliários,  como  caneleiras,  halteres,  faixas 

 elásticas,  cadeira  extensora  e  flexora,  bicicleta  ergométrica,  aparelho  de  polias 

 para  fortalecimento  dos  membros  superiores,  bolas  suíças,  bolas  de  diferentes 

 cargas);  uso  de  recursos  terapêuticos  manuais;  treinos  de  propriocepção  (com  o 

 uso  de  discos  e  tábuas  de  propriocepção,  cama  elástica);  treinos  de  marcha  (barra 

 paralela,  escada/rampa  de  canto  e  esteira),  uso  da  eletrotermofototerapia  em 

 superfícies  íntegras  (aparelhos  de  neuroestimulação  elétrica  transcutânea, 

 estimulação  elétrica  neuromuscular,  laser,  infravermelho  e  ultrassom)  e 

 orientações de posturas e adequações do ambiente de trabalho e no domicílio. 

 4.8.3 Ações no enfrentamento a Pandemia de Covid-19 em 2021 

 Com  o  retorno  das  atividades  presenciais  no  ano  de  2021,  foi  necessário 

 elaborar  um  Plano  de  Retorno  na  Clínica  Escola  de  Fisioterapia.  Não  foi  realizado 

 nenhum atendimento e/ou evento online em substituição às atividades presenciais. 

 Os  agendamentos  de  atendimentos  fisioterapêuticos  e  as  triagens  realizadas 

 pela  fisioterapeuta  responsável  técnica  pela  Clínica  foram  realizados  por  meio  de 
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 contato  telefônico  a  fim  de  evitar  a  aglomeração  de  pessoas  em  um  mesmo 

 espaço.  Aumentou-se  o  intervalo  de  tempo  entre  os  atendimentos  realizados,  de 

 forma  a  permitir  a  higienização  dos  materiais  e  equipamentos  e  evitar  a  circulação 

 de  várias  pessoas  ao  mesmo  tempo  nas  salas  em  que  os  atendimentos  eram 

 realizados.  Em  todos  os  ambientes  fechados  da  clínica  (laboratórios,  recepção  e 

 sala  de  coordenação  da  Clínica)  utilizou-se  a  ventilação  natural  (portas  e  janelas 

 abertas). 

 Dentre as dificuldades encontradas na pandemia foram: 

 ●  Falhas  no  transporte  coletivo  ao  Campus  Jatobá  (devido  a  pandemia,  a  linha 

 de  ônibus  do  transporte  coletivo  não  entrava  dentro  do  Campus,  apesar  da 

 coordenação  ter  solicitado  via  Ofício).  Este  foi  um  dos  fatores  que  resultaram 

 na desistência dos pacientes na realização do tratamento fisioterapêutico; 

 ●  Receio  de  alguns  pacientes  quanto  à  continuidade  do  tratamento  em 

 decorrência  da  transmissibilidade  da  Covid-19,  além  do  fato  de  muitos 

 pacientes apresentarem fatores de risco para contrair a doença; 

 ●  Falta  de  conscientização  de  alguns  pacientes,  que  apesar  de  serem 

 orientados  previamente,  compareciam  às  sessões  fisioterapêuticas  com 

 sintomas gripais; 

 ●  Devido  à  paralisação  das  aulas  práticas  presenciais,  em  decorrência  da 

 pandemia,  reduziu-se  o  número  de  alunos  que  haviam  cursado  algumas 

 disciplinas  aplicadas  específicas  da  área  de  fisioterapia  e  que  são 

 pré-requisitos  para  cursar  o  estágio  na  Clínica  Escola.  Assim,  poucos  alunos 

 estavam  habilitados  a  realizar  os  estágios  e  consequentemente,  reduziu-se  a 

 quantidade de atendimentos no ano de 2021. 

 ●  Quantidade  de  recursos  orçamentárias  insuficiente  para  manutenção  de  todos 

 os equipamentos da Clínica Escola e para aquisição de novos; 

 ●  Dificuldade  de  manutenção  corretiva  e  preventiva  dos  equipamentos  da 

 Clínica  Escola.  Dentre  elas,  conseguir  orçamentos  de  empresas 

 especializadas  que  realizam  tais  serviços.  Muitas  empresas  ficam  foram  do 

 estado  de  Goiás  e  exigem  que  enviemos  os  equipamentos  para  realizar  o 

 orçamento  e  cobram  taxas  para  realizar  o  mesmo;  outras  empresas  não 

 possuem  toda  documentação  exigida,  exigências  necessárias  para  participar 
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 nas  licitações,  e  não  apresentam  a  documentação  e  as  condições  exigidas  na 

 Lei 8666/93 para prestarem serviço à Universidade. 

 4.9 Comunicação 

 Diante  da  pandemia  decorrente  da  COVID-19,  que  perdura  até  os  dias 

 atuais,  não  foram  realizados  eventos  presenciais  no  ano  de  2021,  a  Secretaria  de 

 Comunicação  (SECOM)  estimulou  a  publicização  de  pesquisas  e  serviços  da  UFJ 

 ao  mesmo  tempo  em  que  atuava  diariamente  para  gerenciar  os  reflexos  gerados 

 na  pandemia  no  âmbito  acadêmico  e  no  processo  de  desmembramento  da 

 Universidade. 

 A  Secretaria  de  Comunicação  tem  como  objetivo  principal  promover  a 

 divulgação  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  da  Universidade, 

 através  dos  veículos  institucionais,  para  a  comunidade  interna  e  para  a  sociedade, 

 integrando  todos  os  polos  e  os  sujeitos  que,  direta  ou  indiretamente,  atuam  em 

 processos midiáticos e comunicacionais vinculados à UFJ. 

 A  Secom  se  pauta  pela  execução  de  uma  comunicação  pública  que  zele 

 pela  imagem  institucional  da  UFJ.  Nessa  perspectiva,  os  produtos  de  comunicação 

 desenvolvidos  objetivam  levar  à  sociedade  uma  imagem  positiva  da  Instituição, 

 com  a  intenção  de  consolidá-la  junto  a  públicos  específicos  e  à  sociedade  como 

 um todo. Fazendo parte de suas atribuições as seguintes atividades: 

 1.  Realizar a divulgação científica; 

 2.  Administrar  o  Portal  UFJ,  com  atualizações  de  eventos  e  notícias 

 relacionadas às atividades acadêmicas e administrativas; 

 3.  Administrar as redes sociais da Instituição; 

 4.  Dialogar com as comunidades em que atua; 

 5.  Atender à imprensa; 

 6.  Planejar e executar campanhas institucionais; 

 7.  Organizar e realizar a Colação de Grau e demais eventos protocolares; 

 8.  Criação  de  projetos  gráficos  (cartazes,  folders,  postagens  para  redes  sociais, 

 etc). 

 Contando  com  uma  equipe  de  profissionais  na  criação  de  publicidade 

 institucional,  com  bolsistas  de  ensino  superior  e  assessora  de  comunicação,  o 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 99 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 setor  pode  ser  contatado  através  do  e-mail  secom@ufj.edu.br  ou  telefone  (64) 

 3606-8251  com  horário  de  atendimento  das  08:00  às  17:30  (segunda  a 

 sexta-feira). 

 O  portal  UFJ  é  o  site  oficial  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  é  nele  que  são 

 feitas  as  principais  divulgações  e  informações  acerca  das  rotinas  acadêmicas, 

 eventos  e  notícias  relacionadas  ao  funcionamento  da  instituição,  além  de 

 possibilitar  a  transparência  das  atividades  e  realizações  da  gestão.  A 

 transparência  é  fundamental  para  promover  a  participação  da  comunidade 

 acadêmica  nas  atividades  da  UFJ,  ademais  as  instituições  federais  de  ensino 

 superior,  por  força  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (LAI),  estão  obrigadas,  a 

 apresentar  informações  à  sociedade,  conforme  disposto  no  artigo  8°  da  lei  12.527 

 de 2011. 

 Art  .  8º.  É  dever  dos  órgãos  e  entidades  públicas  promover, 

 independentemente  de  requerimentos,  a  divulgação  em  local  de  fácil 

 acesso,  no  âmbito  de  suas  competências,  de  informações  de 

 interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

 Para  tanto,  apenas  no  ano  de  2021  foram  mais  de  407  notícias  publicadas, 

 contabilizando  um  total  de  99.943  visualizações,  sendo  que  as  notícias  mais  vistas 

 foram: 

 1.  Concurso  Público  para  Professor(a)  Efetivo(a)  da  Universidade  Federal  de 

 Jataí: 5.489 visualizações 

 2.  Lista de Espera 3ª Chamada SiSU 2020 - Medicina: 4.614 visualizações 

 3.  Consuni  aprova  o  Calendário  Acadêmico  para  ano  letivo  de  2021:  3.247 

 visualizações. 

 Além  de  notícias  publicadas  diariamente,  o  portal  UFJ  possui  22  páginas 

 integradas a ele, sendo que as páginas com o maior número de acesso foram: 

 ●  E-mail Institucional UFJ: 5.721 visualizações 

 ●  Boletim Especial de Pessoal 2021: 3.614 visualizações 

 ●  Special Staff Bulletin 2021: 3.614 visualizações 

 Com  o  intuito  de  apoiar  a  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Esporte  a 

 Secretaria  de  Comunicação  criou  os  sites  do  Congresso  de  Ensino,  Pesquisa  e 
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 Extensão  (https://conepe.ufj.edu.br/)  e  Boletim  Eletrônico  de  Extensão,  Cultura  e 

 Esporte (https://beece.ufj.edu.br/home). 

 A  fim,  de  aproximar  a  sociedade  em  geral  e  a  comunidade  acadêmica,  foi 

 criado  um  usuário  (@ufj.oficial)  na  rede  social  Instagram  com  mais  de  14,6  mil 

 seguidores  totalizando  1230  publicações  desde  sua  criação,  com  objetivo  de 

 engajar  e  facilitar  a  interação  da  UFJ  com  todos,  nos  mais  diversos  meios  de 

 comunicação. 

 Para  tanto,  foram  feitas  cerca  de  365  publicações  ao  longo  do  ano  de  2021, 

 dentre elas: 

 ●  Ingresso pelo SISU; 

 ●  Eventos  institucionais  como  Congresso  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  e  a 

 Feira das Profissões; 

 ●  Informações acerca de editais e processos seletivos. 

 O  canal  de  comunicação  do  Fale  Conosco,  disponibilizado  através  do  Portal 

 UFJ,  permite  que  a  sociedade  possa  solicitar  informações,  realizar  denúncias, 

 elogiar,  criticar  o  serviço  prestado  pela  instituição,  entre  outros.  No  ano  de  2021  o 

 canal  recebeu  cerca  de  295  mensagens,  essas  demandas  foram  devidamente 

 respondidas pela equipe da Secretaria de Comunicação. 

 Ademais,  visando  facilitar  o  contato  de  vários  setores  da  Universidade  com  a 

 comunidade  acadêmica  em  geral,  foi  viabilizado  atendimento  via  aplicativo  de 

 mensagem, entre eles: 

 1.  DPA - Departamento de Protocolo e Arquivo: (64) 3606-8375; 

 2.  CGA  -  Centro  de  Gestão  Acadêmica:  Setor  de  Ingresso  na  Graduação  e 

 Cadastro  Discente:  (64)  3606-8318  e  Setor  de  Atendimento  Acadêmico:  (64) 

 3606-8273; 

 3.  PROECE - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte: (64) 3606-8262; 

 4.  PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação: (64) 3606-8254; 

 5.  PROPESSOAS  -  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas:  Diretoria  de 

 Administração de Pessoas (DAP): (64) 3606-8387; 

 6.  SIASS  -  Subsistema  Integrado  de  Assistência  à  Saúde  do  Servidor:  (64) 

 3606-8388; 

 7.  PRPG - Pró-reitoria de Pós-graduação: (64) 3606-8216; 
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 8.  PRPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação: (64) 3606-8303; 

 9.  Recepção Reitoria: (64) 3606-8202; 

 10.  SECOM- Secretaria de Comunicação: (64) 3606-8251; 

 11.  SEPLAN - Secretaria de Planejamento: (64) 3606-8386; 

 12.  SETI - Secretaria de Tecnologia e Informação: (64) 3606-8207. 

 Durante  a  pandemia,  outro  meio  de  comunicação  que  se  tornou  importante 

 para  a  divulgação  e  abrangência  da  Universidade,  é  a  transmissão  feita  através  do 

 Youtube  através  do  canal  UFJ.  São  aproximadamente  2,61  mil  inscritos  e  88,817 

 visualizações  desde  sua  criação  totalizando  mais  de  200  vídeos  postados. 

 Disponibilizando  algumas  playlists  completas  como  Reunião  da  Câmara  Superior 

 de  Graduação  ,  o  Fórum  Acadêmico  da  PRAE  e  Reuniões  do  CONSUNI  ,  com  18, 

 20 e 39 vídeos respectivamente. 

 Demonstrando  a  crescente  publicização  do  canal  da  UFJ  na  plataforma  do 

 Youtube,  foram  mais  de  1,3  mil  inscritos,  com  cerca  de  54.016  mil  visualizações 

 nos  vídeos  publicados  durante  o  ano  de  2021.  Entre  os  mais  vistos,  estão  os 

 vídeos  denominados  Universidade  de  Jataí  -  SISU  2021,  Reunião  da  Câmara 

 Superior  de  Graduação,  Cerimônia  de  abertura  do  VI  CONEPE  e  Recepção  aos 

 Calouros Reunião Consuni, nas mais diversas categorias já postadas. 

 4.10 Biblioteca 

 As  bibliotecas  da  UFJ  são  informatizadas  com  o  sistema  Sophia,  que 

 permite  o  controle  dos  acervos,  desde  a  aquisição,  processamento  técnico  até  os 

 serviços  de  circulação.  Oferece  aos  usuários  o  acesso  online  ao  catálogo  e  aos 

 serviços  de  renovação  e  reserva.  São  ofertados  treinamentos  aos  usuários 

 visando  a  capacitação  para  uso  do  Portal  de  Periódicos  da  CAPES,  Fontes  de 

 Informação Online e aplicação das normas para trabalhos acadêmicos. 

 Os  acervos  são  compostos  por  materiais  de  diferentes  suportes,  dentre 

 livros,  CDs,  DVDs,  periódicos  e  acervos  virtuais  (Biblioteca  Digital  de  Teses  e 

 Dissertações,  Normas  ABNT  para  consulta,  Periódicos  UFJ  em  processo  de 

 implantação,  Portal  de  Periódicos  da  CAPES,  Repositório  Institucional  também  em 

 processo  de  implantação).  Destacamos  que  com  a  criação  da  Universidade 
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 Federal  de  Jataí  as  bibliotecas  estão  em  processo  de  desmembramento  do 

 Sistema  de  Bibliotecas  da  UFG.  Dentro  deste  processo,  segue  abaixo  uma  lista 

 dos  serviços  que  já  foram  desmembrados  do  Sistema  Integrado  de  Bibliotecas  da 

 Universidade de Federal de Goiás (Sibi UFG) e são executados nas bibliotecas: 

 1.  Processamento  técnico  e  incorporação  aos  acervos  de  doações  recebidas,  a 

 partir de 2015; 

 2.  Treinamento  da  equipe  e  estruturação  do  setor  de  pequenos  reparos  para  a 

 restauração,  consertos  e  encadernação  de  materiais  informacionais.  De  2015 

 até  a  presente  data,  aproximadamente  2000  obras  foram  restauradas  nas 

 duas bibliotecas da UFJ. Em 2021 foram a cerca de 60 obras restauradas; 

 3.  Descentralização  de  todo  o  processo  de  aquisição  de  livros.  Contato  com 

 fornecedores,  parceria  com  as  coordenações  de  curso  para  a  elaboração  das 

 listas  de  materiais  a  serem  adquiridos.  Gestão  de  todo  o  processo,  até  o 

 recebimento  do  material.  Vale  ressaltar  que  a  partir  de  2015  o  formato  de 

 compras  de  livros  passou  a  priorizar  os  títulos  de  bibliografias  básicas  dos 

 cursos  de  graduação  para  sanar  as  lacunas  existentes  no  acervo,  de  modo  a 

 garantir  que  os  cursos  não  fossem  penalizados  no  momento  das  avaliações 

 do MEC; 

 4.  Autonomia  do  processamento  técnico  dos  materiais  informacionais  a  partir  de 

 2018  (classificação,  catalogação  e  indexação).  O  processamento  técnico  das 

 obras  oriundas  de  compra  e  doação  eram  feitos  em  Goiânia  e  nós  aqui  em 

 Jataí  só  tínhamos  acesso  à  inclusão  de  exemplares  de  títulos  já  existentes  no 

 catálogo; 

 5.  Início  da  migração  de  todos  os  acervos  digitais.  A  Biblioteca  Digital  de  Teses 

 e  Dissertações  foi  implantada  na  UFJ  em  2021.  Estamos  em  processo  de 

 migrar e implantar o Repositório Institucional e o Portal de Periódicos da UFJ; 

 6.  Criação  e  implantação  do  Sistema  eletrônico  de  geração  de  fichas 

 catalográficas também em 2021; 

 7.  Aquisição  via  UFJ  da  licença  de  uso  do  Software  Sophia  de  gerenciamento  de 

 bibliotecas em 2021; 

 A  Universidade  possui  duas  bibliotecas  que  disponibilizam  espaços 

 adequados  para  estudo  e  pesquisa.  A  Biblioteca  Binômino  da  Costa  Lima  - 
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 Campus  Riachuelo,  possui  cerca  de  500  m²  e  oferece  espaço  coletivo  para 

 estudos e Laboratório de Informática com 14 máquinas disponíveis. 

 A  Biblioteca  Flor-do-Cerrado,  localizada  no  Campus  Jatobá,  foi  inaugurada 

 em  02  de  abril  de  2018.  Com  dois  pavimentos,  a  biblioteca  oferece  espaços 

 adequados  para  estudo  coletivo,  individual,  laboratório  de  informática,  refeitório, 

 espaço  de  descanso,  sala  de  reuniões  com  capacidade  para  20  pessoas  e 

 espaços  destinados  à  realização  de  atividades  e  eventos  culturais  e  acadêmicos. 

 No  total  são  oferecidos  122  assentos  em  mesas  de  estudo  coletivo,  64  assentos 

 em  mesas  de  estudo  individual,  23  computadores  com  acesso  à  Internet,  além  do 

 acesso  à  rede  de  Internet  sem  fio  education  roaming  (Eduroam)  e  60  assentos 

 para realização de atividades acadêmicas e culturais no espaço multiuso. 

 Em  outubro  de  2019  foi  inaugurado  o  Laboratório  de  Acessibilidade 

 Informacional  (LAI),  que  conta  com  equipamentos  modernos  para  atender  as 

 demandas  de  usuários  com  deficiência.  O  LAI  oferece  o  serviço  de  adaptação  de 

 materiais,  empréstimo  de  equipamentos  (como  lupa  digital,  notebooks, 

 gravadores,  etc)  e  capacitação  para  uso  das  tecnologias  disponíveis.  Abaixo 

 segue  o  descritivo  dos  espaços  nos  2  campus  da  Universidade  e  sua  área 

 construída. 

 Quadro 03: Espaços Biblioteca Flor-do-Cerrado  ,  UFJ  2021. 
 Espaços Biblioteca Flor-do-Cerrado 

 Área do pavimento térreo  1.305 m² 
 Área do pavimento superior  1.255 m² 
 Área total  2.560 m² 

 Principais espaços destinados aos usuários no pavimento térreo 
 Sala livre para estudos (estudo coletivo)  39,24 m² 
 Acervo geral  477,02 m² 

 Principais espaços destinados aos usuários no pavimento superior 
 Salão de estudo coletivo  50,43 m² 
 Sala de estudo coletivo 1  18,59 m² 
 Sala de estudo coletivo 2  19,14 m² 
 Sala de estudo coletivo 3  19,14 m² 
 Sala de estudo coletivo 4  19,68 m² 
 Sala multiuso  55,17 m² 
 Centro de Informática e Apoio Didático (com 23 computadores)  53,85 m² 
 Sala de estudo individual 1  53,68 m² 
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 Sala de estudo individual 2  55,02 m² 
 Sala de estudo individual 3  89,12 m² 
 Fonte: Biblioteca. 

 Cabe  ressaltar  que  durante  o  ano  de  2021  as  bibliotecas  da  UFJ 

 permaneceram  fechadas  ao  público  até  meados  do  mês  de  outubro,  atendendo  os 

 usuários  de  forma  remota  através  de  agendamento  via  e-mail  para  os  serviços  de 

 empréstimo  e  devolução  de  material  informacional.  Concluído  o  ciclo  vacinal  dos 

 servidores  efetivos  e  terceirizados  no  mês  novembro  e  após  avaliação  e 

 autorização  do  comitê  Covid  da  UFJ,  os  espaços  das  bibliotecas  foram  reabertos 

 para estudo individual, respeitando os protocolos de biossegurança vigentes. 

 As  bibliotecas  UFJ  contam  com  04  servidores  efetivos  (bibliotecários)  e  07 

 funcionários  terceirizados,  05  no  campus  Jatobá  e  02  no  campus  Riachuelo 

 (assistentes  administrativos/auxiliares  de  biblioteca)  e  02  funcionárias  terceirizadas 

 da  limpeza  na  biblioteca  Flor  do  Cerrado  (não  são  exclusivas  da  biblioteca).  Na 

 Riachuelo,  a  limpeza  é  feita  pela  equipe  que  cuida  do  campus  como  um  todo.  O 

 horário  de  funcionamento  é  de  segunda  a  sexta  feira  em  ambas  as  bibliotecas, 

 sendo  eles  no  campus  Jatobá  Flor  do  Cerrado:  das  7h  às  19h  e  no  campus 

 Riachuelo:  das  7h  às  18h.  Por  conta  da  pandemia,  as  bibliotecas  não  realizaram 

 nenhuma  atividade  cultural  ou  didática  (presencial  ou  remota)  no  ano  de  2021.  No 

 ano  de  2021  não  houve  aquisição  de  livros  (físicos  e/ou  digitais),  entretanto  esta 

 demanda foi prevista no PGC das bibliotecas para 2022. 

 Em  2021,  a  título  de  capacitação,  houve  apenas  o  treinamento/ 

 apresentação  dos  chromebooks  adquiridos  via  recursos  do  PNAES,  para  todos  da 

 equipe  das  bibliotecas  (efetivos  e  terceirizados).  Estes  chromebooks  estão 

 disponíveis para empréstimo aos alunos de graduação e pós-graduação. 

 Em  agosto  de  2021  foi  implantada  a  Biblioteca  Digital  de  Teses  e 

 Dissertações  que  armazena  e  disponibiliza  as  teses  e  Dissertações  dos  programas 

 de  Pós-Graduação  da  UFJ.  Tivemos  também  a  aquisição  da  licença  de  uso  do 

 Software  Sophia  de  Gerenciamento  de  bibliotecas  e  estamos  trabalhando  em 

 parceria  com  a  SETI  para  implantar  o  serviço  de  impressão  dos  crachás  UFJ 

 (Identificação oficial da comunidade acadêmica). 
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 A  pandemia  mudou  completamente  o  fluxo  de  trabalho  nas  bibliotecas. 

 Dentro  do  planejamento  das  ações  para  2020  e  2021,  todas  as  atividades  seriam 

 presenciais  como  de  costume.  No  entanto,  a  rotina  foi  alterada  drasticamente, 

 forçando  a  parada  das  atividades  no  primeiro  semestre  de  2020.  Logo  na 

 sequência,  em  setembro  de  2020  as  atividades  foram  retomadas  de  maneira 

 presencial  (apenas  dois  funcionários  terceirizados  e  um  bibliotecário  por  dia 

 realizando serviços internos, empréstimos e devoluções por agendamento). 

 Como  já  mencionado,  essa  rotina  segue  até  outubro  de  2021  quando  os 

 espaços  foram  reabertos  ao  público.  Vale  mencionar  que  essa  situação  forçou 

 uma  adequação  na  maneira  de  desenvolver  os  trabalhos,  no  atendimento  das 

 demandas,  da  capacidade  de  adaptação  ao  modelo  remoto  e  virtual  de  trabalho,  e 

 da disponibilidade da equipe em aceitar a nova realidade. 

 Desde  o  início  do  processo  de  desmembramento  do  Sibi  UFG,  optamos  por 

 continuar  utilizando  o  mesmo  sistema  de  gerenciamento  de  bibliotecas  (Sophia). 

 Esta  decisão  partiu  da  experiência  no  uso  do  software  e  na  previsão  de  redução 

 de problemas durante a migração da base de dados das bibliotecas de Jataí. 

 O  organograma  das  bibliotecas  UFJ  mudou  em  relação  ao  Sibi  UFG.  Ainda 

 enquanto  Regional  Jataí  da  UFG  as  bibliotecas  tinham  dupla  subordinação. 

 Éramos  bibliotecas  seccionais,  sendo  subordinadas  à  Direção  do  Sibi  UFG,  que 

 por  sua  vez,  enquanto  órgão  suplementar,  aparecem  no  organograma  da  UFG, 

 ligados  à  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  a  Direção  da  Regional  Jataí  da  UFG. 

 Depois  do  processo  de  emancipação  da  UFJ,  as  bibliotecas  continuam  como 

 órgão  suplementar,  porém,  ligados  diretamente  à  reitoria.  Dentro  da  estrutura 

 organizacional  mínima  da  UFJ,  o  Sistema  Integrado  de  Bibliotecas  da 

 Universidade  de  Federal  de  Jataí  (SIBI/UFJ),  temos  uma  estrutura  que  funciona 

 para  a  administração  das  duas  Bibliotecas,  está  organizada  da  seguinte  maneira: 

 como listado abaixo: 

 I.  Direção; 

 II.  Vice Direção; 

 III.  Coordenação de Difusão da Informação; 

 IV.  Coordenação  de  Desenvolvimento  de  Coleções  e  departamento  de 

 processamento técnico; 
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 V.  Coordenação de Recursos Tecnológicos. 

 Os  dados  gerais  dos  acervos  das  Bibliotecas  Jatobá  e  Riachuelo  totalizam 

 20860  números  de  títulos  e  49961  números  de  exemplares,  como  descrito  nas 

 tabelas abaixo. 

 Tabela 12. Dados dos acervos da Biblioteca campus Jatobá, UFJ 2021. 

 Material  Número de 
 Títulos 

 Número de 
 Exemplares 

 Chave do escaninho  1  48 
 Gravação sonora (musical)  1  1 

 Gravação sonora (não musical)  62  68 
 Material projetável  37  74 

 Material textual (impresso)  13802  37012 
 Material textual (manuscrito)  157  178 

 Notebook  1  432 
 Tecnologia assistiva  1  17 

 Total  14062  37830 
 Fonte: Biblioteca. 

 Tabela 13. Dados dos acervos da Biblioteca campus Riachuelo, UFJ 2021. 

 Material  Número de 
 Títulos 

 Número de 
 Exemplares 

 Material projetável  3  3 
 Material textual (impresso)  6677  11963 

 Material textual (manuscrito)  117  129 
 Notebook  1  36 

 Total  6798  12131 
 Fonte: Biblioteca. 

 Para  relatórios  financeiros,  avaliou-se  as  multas  oriundas  do  atraso  na 

 devolução  de  material  informacional  nas  bibliotecas  da  UFJ.  Essas  multas  foram 

 pagas  por  membros  de  todas  as  categorias  (alunos  de  graduação,  pós-graduação, 

 técnicos administrativos e professores) conforme tabela. 

 Tabela  14.  Dados  financeiros  da  Biblioteca  da  UFJ,  separado  entre  a  do  Jatobá  e  a 
 da Riachuelo entre 01/01/21 a 31/12/21. 

 Descrição  Multa  Multa (Chaves) 
 Biblioteca Jatobá  R$ 1.759,50  R$              1,50 
 Biblioteca Riachuelo  R$    255,00  R$                  - 
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 Total  R$ 2.014,50  R$              1,50 
 Total Geral  R$                              2.016,00 

 Fonte: Biblioteca. 

 Reiteramos  que  as  bibliotecas  da  UFJ,  cumpriram  o  proposto  para  o  ano  de 

 2021  principalmente,  mesmo  em  tempos  de  pandemia  e  incertezas  sobre  a  volta 

 presencial  de  discentes,  docentes,  servidores,  terceirizados  entre  outros. 

 Observando  as  ações  realizadas  para  a  continuação  da  manutenção  dos  prédios, 

 materiais,  serviços  ofertados  e  o  planejamento  do  ano  de  2022  para  dar 

 continuidade às metas traçadas. 

 4.11 Secretaria De Infraestrutura 

 A  Secretaria  de  Infraestrutura  (SEINFRA)  é  um  órgão  administrativo  da  UFJ, 

 criado  através  da  Portaria  001/2020  de  14  de  janeiro  de  2020  que  mantém  no 

 âmbito  da  Universidade  Federal  de  Jataí  a  coordenação  das  ações  relativas  à 

 implantação,  manutenção  e  ampliação  da  infraestrutura.  Além  disso,  é 

 responsável  pelas  fiscalizações  contratuais  na  prestação  dos  serviços  de 

 manutenção,  segurança  armada  ostensiva,  parques  e  jardins,  limpeza  e 

 conservação. 

 Com  o  objetivo  de  promover  a  melhoria  contínua  da  infraestrutura,  com 

 ênfase  na  mobilidade  e  sustentabilidade,  satisfazendo  o  bem-estar  dos  usuários 

 nos  espaços  físicos  da  UFJ.  E  tornar-se  referência  dentre  as  universidades 

 federais  no  planejamento,  execução  e  entrega  nas  atividades  de  infraestrutura, 

 comprometidos com a qualidade e satisfação de nossos usuários. 

 Com  o  desenvolvimento  das  atividades  do  SEINFRA,  cada  coordenação, 

 fica  responsável  por  estabelecer,  diretrizes  de  funcionamento  para  que  possam 

 atuar  de  forma  harmônica  e  descentralizada  com  as  políticas  administrativas  e 

 educacionais  desta  instituição.  A  sua  composição  é  estruturada  da  seguinte  forma, 

 como demonstrado nas figuras 8 e 9: 
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 Figura 8. Organograma da Secretaria de Infraestrutura. 

 Fonte: SEINFRA. 

 Figura 9. Organograma Funcional da Secretaria de Infraestrutura. 

 Fonte: SEINFRA. 

 São  apresentadas  nos  quadros  abaixo  as  atividade  s  no  quadro  5 

 desenvolvidas  no  decorrer  do  ano  de  2021  até  a  presente  data  e  no  quadro  6  o 

 planejamento para o ano de 2022. 

 Quadro 04:  Atividades desenvolvidas no ano de 2021 - SEINFRA. 
 Tipo de Atividade  Situação 

 1. Obras 
 Serviços de construção de galpões para aves poedeiras e de corte  Paralisado 
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 Reforma do Biotério /Centro de Ciências Humanas (CCH)  Concluído 
 Instalação do gerador da Central de Aulas 1/ Centro de Recursos 
 Computacionais (Cercomp)  Concluído 

 2. Reformas/Manutenções 
 Instalação de 3 climatizadores para o NPC  Concluído 
 Reforma do laboratório de Fruticultura  Concluído 
 Reforma do laboratório de Fitopatologia  Concluído 
 Criação de uma sala no prédio Biomedicina/Enfermagem para 
 teste do COVID  Concluído 

 Readequação da antiga sala fotocópia  Concluído 
 Reforma do espaço do Datacenter (Cercomp)  Concluído 
 Revitalização da iluminação do pórtico  Concluído 
 Reformas diversas (Estação Meteorológica)  Concluído 
 Reformas diversas (Readequação dos banheiros)  Concluído 
 Reformas diversas (Impermeabilização das Caixas d’água do 
 Restaurante Universitário)  Concluído 

 Revitalização da guarita e áreas abertas do campus (jardinagem)  Em 
 andamento 

 Reforma dos gabinetes dos professores 1 (piso, divisórias, pintura, 
 rede elétrica interna e externa, instalação de novos splits) 

 Em 
 andamento 

 Instalação do gerador da Central de Aulas 1 / Cercomp  Concluído 

 Compra do Contêiner (Posto Vigilância Armada)  Em 
 andamento 

 Compra da grama batatais (Pista de atletismo/canteiro)  Em 
 andamento 

 Reforma do laboratório de Criação e Prototipagem - Ipê Lab  Concluído 
 Compra e instalação dos climatizadores do Restaurante 
 Universitário  Concluído 

 Compra de bebedouros  Concluído 
 Manutenção do sistema Shiller do prédio da Medicina - Equipe 
 Centro de Manutenção de Equipamentos (CEMEQ/UFG)  Concluído 

 Compra e instalação das portas automáticas  Em 
 andamento 

 Readequação do Serviço de Psicologia Aplicada - SPA  Em 
 andamento 

      
 3. Projetos 

 Projeto de Eficiência Energética 2161689/2017 - PEE UFJ/ENEL 

 I. Condicionamento ambiental foram substituídos 58 aparelhos de 

 classe de consumo energético B, C e D na linha de base do 

 projeto por 52 aparelhos de ar-condicionado novos e mais 

 eficientes energeticamente com classe de consumo energético A. 

 Concluído 
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 II. Implantação de 528 lâmpadas bulbo LED 8W, 1985 lâmpadas 

 tubo LED 9W, 4853 lâmpadas tubo LED 18W e 774 lâmpadas IP 

 120W instaladas. 

      
 4. Contratos/Processos 

 Redução e renovação do contrato - Manutenção Predial (Empresa 
 Senior)  Concluído 

 Redução do contrato - Vigias  Em 
 andamento 

 Novo contrato com redução - Encarregados de Departamento 
 (Empresa Ipanema)  Concluído 

 Contrato de reformas diversas (Empresa SATE)  Concluído / 
 Paralisado 

 Novo contrato de vigilância armada 
 Em 
 andamento / 
 implantação 

 Contrato de sanitização, dedetização e desratização  Em execução 
 Sistema de Registro de preços ( SRP) – Materiais de manutenção 
 (civis, elétricos e eletrônicos). 

 Em 
 andamento 

 Coleta e análise d’água  Em 
 andamento 

 Fonte:  SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura. 

 Quadro 05:  Atividades planejadas para o ano de 2022 - SEINFRA. 
 Planejamento  Situação 

 1. Obras 
 Serviços de construção de galpões para aves poedeiras e de corte  Planejamento 
 Instalação dos transformadores do Pórtico e Setor Zootécnico, 
 condicionada ao processo de licitação de projetos  Planejamento 

 Instalação do gerador do Campus Riachuelo  Planejamento 
 Vestiários (Fazenda – Escola)  Planejamento 

 2. Contratos/Processos 
 Serviços de construção de galpões para aves poedeiras e de corte 
 (Atualização e contratação).  Planejamento 

 Edital de contratação de manutenção de elevadores  Planejamento 
 Edital de contratação de manutenção continuada de geradores  Planejamento 
 Edital de contratação de manutenção de VRF / Chiller  Planejamento 
 Edital de contratação de projetos complementares, serviços de 
 engenharia mecânica, topografia.  Planejamento 

 Novo edital para reformas diversas (base desconto da tabela 
 Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices - SINAPI)  Planejamento 

 Novo contrato de limpeza e conservação  Planejamento 
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 Novo contrato de Parques e Jardins / Fazenda Escola  Planejamento 
 Limpeza das caixas d’água  Planejamento 
 Abertura de novos processos com demandas advindas da Reitoria  Planejamento 
 Fonte:  SEINFRA. 

 4.12 Gestão De Tecnologia E Informação 

 O  ano  de  2021  foi  repleto  de  realizações  e  novos  desafios  para  a  Secretaria 

 de  Tecnologia  da  Informação  (SeTI)  consolidando  as  ações  da  emancipação  da 

 TIC  da  UFJ  e  contribuindo  de  forma  significativa  na  independência  da 

 Universidade  Federal  de  Jataí,  conseguindo  efetivar  as  migrações  e  implantações 

 de  diversos  sistemas  estruturantes,  firmando  e  expandindo  importantes  parcerias 

 e  realizando  aquisições  e  contratações  que  auxiliaram  na  caminhada  de  uma 

 universidade independente. 

 Iniciamos  com  acordos  de  cooperação  técnica  assinados  ou  em  finalização 

 permitindo  os  trabalhos  na  migração  e  implantação  de  diversos  sistemas.  Em 

 meados  de  2021  foi  entregue  à  comunidade  acadêmica  os  sistemas  SIG  (SIGAA, 

 SIPAC,  SIGRH,  SIGADMIN  e  SIGELEIÇÃO)  migrados  da  UFG  para  a  UFJ.  A 

 equipe  SETI  trabalhou,  juntamente  com  a  Engineering  Science  Interactive 

 Graphics  (Esig)  e  a  SETI/UFG,  para  garantir  que  a  importação  de  dados  fosse 

 feita  de  forma  ágil  e  eficaz.  Durante  a  migração  do  Sistema  Integrado  de  Gestão 

 de  Atividades  Acadêmicas  (SIGAA)  foram  respondidos  mais  de  8000  e-mails  em 

 apenas  um  mês  e  mais  de  1300  chamados  atendidos  via  GLPI  com  75% 

 solucionados em até 7 dias. 

 Outro  sistema  estruturante  migrado  foi  o  ambiente  de  gestão  de  bibliotecas 

 Sophia,  que  atende  toda  a  comunidade  acadêmica.  Todos  os  dados  de  acervo, 

 usuários  e  registros  de  empréstimos  foram  devidamente  transferidos  e 

 hospedados  em  nosso  datacenter.  O  acesso  e  gestão  de  toda  a  infraestrutura 

 necessária  para  o  funcionamento  foi  absorvida  pela  equipe  da  SeTI  em  parceria 

 com  a  equipe  da  Biblioteca  UFJ.  Inclui  no  processo  de  migração  o  SisReserva, 

 sistema  desenvolvido  e  mantido  pela  atual  equipe,  que  faz  a  gestão  do  espaço 

 físico  comum,  permitindo  a  reserva  dos  espaços  para  as  atividades  acadêmicas, 

 auxiliando na correta distribuição destes espaços. 
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 Além  disso,  foram  implantados  diversos  outros  sistemas  estruturantes  do 

 zero,  com  destaques  para  o  sistema  SEI!,  disponibilizado  em  parceria  com  o 

 TRF4,  que  possibilitou  à  nossa  universidade  a  tramitação  de  documentos  e 

 processos  em  ambiente  100%  digital  e  com  a  garantia  de  atendimento  à  legislação 

 de  transparência,  conseguido  através  da  correta  implantação  e  parametrização  do 

 módulo de consulta pública. 

 O  sistema  de  gestão  de  chamados  (GLPI)  também  foi  disponibilizado  à 

 comunidade  acadêmica,  auxiliando  na  gestão  de  mais  de  1300  chamados  apenas 

 nos  seis  primeiros  meses  de  funcionamento.  Acordos  com  Google  e  Microsoft 

 permitiram  a  disponibilização  de  ferramentas  essenciais  para  o  momento 

 pandêmico,  com  destaque  para  a  plataforma  G  suite,  utilizado  de  forma 

 institucional  primária  para  comunicação  (email)  com  mais  de  2.000.000  de  emails 

 enviados  e  recebidos  em  apenas  seis  meses  de  operação,  e  aulas  remotas 

 (Google  Meet)  que  obteve  mais  de  165.000  usuários  ativos  somados  nos  mesmos 

 6 meses de operação. 

 A  cargo  da  equipe  interna  de  desenvolvimento  foram  desenvolvidos  e 

 entraram  em  produção  o  sistema  de  ficha  catalográfica  da  biblioteca;  portal  de 

 criação  de  logins,  tendo  o  objetivo  de  facilitar  a  criação  de  logins  de  discentes; 

 além  do  trabalho  contínuo  de  integração  dos  logins,  viabilizando  o  uso  de  um  login 

 único a toda comunidade. 

 A  Rede  Nacional  de  Pesquisa  (RNP)  também  atuou  como  grande  parceira, 

 possibilitando  a  entrada  em  produção  das  ferramentas,  ICPEdu,  certificados 

 digitais,  EDUROAM,  FONE@RNP  e  a  ampliação  do  link  de  acesso  à  internet  que 

 obteve um salto histórico, indo de 200 mbps para 1 gbps. 

 Pela  primeira  vez,  a  universidade,  juntamente  com  a  SeTI  e  outros  setores, 

 participou  do  censo  universitário,  um  instrumento  de  pesquisa  que  reúne  as 

 estatísticas  da  instituição,  um  longo  trabalho  encabeçado  pela  equipe  de  dados 

 educacionais. 

 Outro  grande  desafio  vencido  pela  SeTI  em  2021  foi  a  implantação  do 

 datacenter,  fruto  de  um  investimento  de  mais  de  2  milhões  de  reais,  é  parte 

 essencial  para  a  execução  de  todas  as  atividades  relacionadas  acima  e  viabilizou 

 o  atendimento  das  demandas  de  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TIC), 
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 atendendo  toda  comunidade  acadêmica  e  provendo  serviços  de  qualidade.  Os 

 equipamentos  foram  dimensionados,  adquiridos  e  adequadamente  configurados 

 pela  equipe  interna,  para  assegurar  seu  correto  funcionamento,  com  desempenho 

 e  capacidade  computacional  para  abrigar  todos  os  sistemas  estruturantes  ou 

 setoriais, que auxiliem no crescimento da nossa universidade. 

 Para  realizar  todas  as  atividades  relacionadas  tanto  a  implantação  quanto  a 

 manutenção  dos  sistemas  e  equipamentos,  nossa  equipe  conta  com  10  servidores 

 e  5  colaboradores,  que  foram  responsáveis  pelo  atendimento  de  mais  de  9000 

 e-mails  respondidos,  instalação  de  42  novas  câmeras  de  segurança  e  lançamento 

 de  mais  de  2,5  quilômetros  de  cabos  de  rede  e  fibra  óptica,  além  de  todo  trabalho 

 já listado, pavimentando o crescimento de forma sólida a TIC de toda a UFJ. 

 Hoje  trabalhamos  com  novos  setores  visando  especialização  das  equipes  e 

 redução  do  tempo  entre  atendimentos,  foram  criados  os  seguintes  setores 

 especializados:  Desenvolvimento  e  suporte  a  sistemas,  Infraestrutura  e 

 telecomunicações,  Redes  e  Segurança,  Dados  Educacionais  e  Censo, 

 Documentação  e  Arquivos  e  uma  Área  administrativa  para  apoio  a  processos,  que 

 antes ficavam a cargo da UFG. 

 4.13 Secretaria de Planejamento 

 A  Secretaria  de  Planejamento  (Seplan)  é  uma  unidade  administrativa 

 instituída  pela  Portaria  da  Estrutura  Organizacional  provisória  da  UFJ  nº  835/2021, 

 que  foi  substituída  pela  Portaria  83/2022,  de  28  janeiro  de  2022  e  desde  o 

 momento  de  criação,  este  setor  é  responsável  por  orientar,  coordenar  e 

 supervisionar  as  atividades  de  Planejamento  no  âmbito  da  UFJ.  A  Seplan  é  um 

 órgão vinculado à Reitoria e atualmente está à frente das seguintes atividades: 

 1.  Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC; 

 2.  Relatório de Gestão TCU; 

 3.  Relatório de Indicadores de Desempenho; 

 4.  Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; 

 5.  Apoio  na  divulgação  das  Avaliações  Institucionais  da  UFJ  junto  a  Comissão 

 Própria de Avaliação (CPA); 
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 6.  Discussão do Regimento interno da UFJ. 

 A  secretaria  está  comprometida  com  a  comunidade  interna  e  externa, 

 exercendo  a  função  de  planejamento  para  contribuir  na  tomada  de  decisão  da  alta 

 administração  e  das  instâncias  internas  de  apoio  à  governança,  políticas 

 institucionais, atividades de gerenciamento, entre outras. 

 Nessa  linha  de  ideias,  a  Seplan  possui  valores  pautados  na  transparência, 

 integridade  e  publicidade  no  tratamento  de  informações,  com  o  objetivo  de 

 centralizar  o  planejamento  das  unidades  e  setores  da  instituição,  com  criação  de 

 estratégias  para  otimização  da  execução  das  demandas  e  melhorar  fluxos  para 

 potencializar  o  trabalho  da  Universidade.  Entre  as  atribuições  fundamentais  que 

 norteiam a programação da Seplan, estão: 

 ●  Elaborar  relatórios  de  gestão  e  avaliação  em  conjunto  com  as  demais  áreas, 

 para orientar a tomada de decisão junto a gestão da UFJ; 

 ●  Fomentar ações articuladas entre os diversos setores da Universidade; 

 ●  Incorporar  as  avaliações  institucionais  ao  planejamento  institucional  como 

 estratégia  de  apoio  para  tomada  de  decisão  e  de  melhora  na  prestação  do 

 atendimento à comunidade; 

 ●  Gerenciar o Planejamento do Desenvolvimento Institucional - PDI; 

 ●  Apoio  à  comitês  e  grupos  de  trabalhos  no  desenvolvimento  de  documentos 

 internos como CPA, Estatuto e Regimento da UFJ; 

 ●  Gestão  do  Planejamento  de  Compras  no  sistema  do  governo  federal  através 

 do  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Contratações  (PGC)  e  registro  do 

 Plano Anual de Contratações (PAC); 

 ●  Dar  transparência  aos  relatórios  e  avaliações  institucionais  junto  a  Secretaria 

 de Comunicação; 

 ●  Mapear  processos  e  fluxos,  visando  a  diminuição  de  sobreposição  de 

 atividades/retrabalho,  através  de  uma  futura  criação  do  Escritório  de 

 Mapeamento de Processos. 

 A  Seplan  possui  alguns  canais  de  contato,  através  do  endereço  eletrônico 

 <secplan.jatai.ufg.br>,  ramal  e  aplicativo  de  mensagem  (64)  3606-8386  e,  por  fim, 

 o  e-mail  institucional  (planejamento@ufj.edu.br).  A  equipe  conta  com  02  bolsistas 
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 extensionistas  de  nível  superior,  01  diretor  e  01  coordenador,  com  horário  de 

 funcionamento das 08:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira, no campus Jatobá. 

 4.14 Coordenação De Assuntos Administrativos - CAA 

 A  CAA  trata-se  de  um  órgão  vinculado  ao  Gabinete  da  Reitoria  da  UFJ,  cuja 

 função  primordial  consiste  em  analisar  e  despachar  os  processos  que  tramitam  no 

 SEI  de  competência  da  Reitoria.  Exerce  atividades  de  assessoramento  aos  órgãos 

 e unidades da gestão da UFJ, no controle interno dos atos administrativos. 

 Além  disso,  a  CAA  tem  o  propósito  de  desenvolver  ações  que  visem  a 

 prevenção  e  resolução  de  conflitos  no  âmbito  de  sua  atuação.  A  mitigação  e 

 medidas  de  tratamento  para  a  litigiosidade  dos  conflitos  interpessoais  são 

 instrumentos  importantes  para  atenuar  ou  minimizar  as  consequências  derivadas 

 dos conflitos para as partes envolvidas e para a instituição. 

 Dessa  maneira,  os  meios  de  prevenção  e  resolução  pacífica  de  conflitos, 

 além  de  assegurar  a  eficiência  do  serviço  público,  têm  a  capacidade  de  estreitar 

 as  relações  entre  a  Administração  Pública  e  os  cidadãos,  propiciando  uma  maior 

 satisfação dos interesses em prol de uma sociedade justa, igualitária e solidária. 

 Dentre as atribuições da  CAA, destacam-se: 

 1.  assessorar  a  Reitoria  nos  despachos  interlocutórios  e  decisórios,  após  a 

 análise, nos procedimentos disciplinares, tais como: 

 I.  Procedimentos  Investigativos:  Sindicância  Investigativa  (Sinve);  Sindicância 

 Patrimonial  (Sinpa);  Investigação  Preliminar  Sumária  (IPS),  Instrução 

 Normativa nº 8, de 19 de março de 2020, da Controladoria-Geral da União; 

 II.  Procedimentos  Acusatórios:  Sindicância  Acusatória  (Sinac);  Processo 

 Administrativo Disciplinar Sumário; Processo Administrativo Disciplinar (PAD); 

 III.  Procedimentos  Especiais:  Processo  Administrativo  de  Responsabilização 

 (PAR); Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); 

 2.  planejar  e  executar  ações  estratégicas  para  prevenir  e  compor  conflitos  no 

 âmbito da Administração Pública, desempenhando um papel político e social; 

 3.  propiciar segurança jurídica quanto à proposição e análise de atos 

 normativos  da  alta  administração,  tais  como,  portarias,  resoluções, 

 regulamentos, atos decisórios, editais, instrução normativa etc.; 
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 4.  zelar  pela  observância  das  orientações  e  diretrizes  das  instâncias  interna 

 (Auditoria  Interna,  Comissões,  Comitês,  Ouvidoria  etc.)  e  externa 

 (Controladoria-Geral  da  União  Advocacia-Geral  da  União)  de  apoio  à  gestão  e 

 governança; 

 5.  atender  as  demandas  dos  órgãos  de  controle  e  fiscalização  da  Administração 

 Pública,  tais  como  a  Controladoria-Geral  da  União,  Tribunal  de  Contas  da 

 União, Ministério Público Federal, entre outros; 

 6.  participar  ativamente  do  Programa  da  Integridade  da  UFJ,  com  vistas  à 

 disseminação  da  ética  e  integridade  no  serviço  público,  propondo 

 mecanismos  para  prevenir,  detectar,  remediar  e  punir  fraudes  e  atos  de 

 corrupção; 

 7.  assessorar  órgãos,  pró-reitorias,  unidades,  secretárias,  comissões  e 

 instâncias  colegiadas  da  UFJ  no  controle  da  legalidade  dos  atos 

 administrativos; 

 8.  manifestar,  quando  instada,  em  processos  de  natureza  administrativa,  de 

 ensino, pesquisa e extensão; 

 9.  analisar  minutas,  emitir  Notas  Técnicas  e  acompanhar  o  andamento  dos 

 processos  inerentes  aos  convênios,  acordos  de  parceria,  termos  de 

 compromisso,  contratos,  termos  de  cooperação  técnica,  entre  outros 

 instrumentos jurídicos celebrados pela UFJ; 

 10.  receber,  acompanhar  e  dar  tratamento  às  manifestações  de  usuários  dos 

 serviços  públicos  prestados  pela  UFJ,  tais  como:  reclamações,  denúncias, 

 elogios, solicitação de providências etc.; 

 11.  solicitar  análise  da  Procuradoria  Federal/AGU,  para  segurança  jurídica  e 

 controle interno da legalidade dos atos administrativos, notadamente, quanto: 

 I.  à viabilização jurídica das licitações, contratos, convênios e acordos; 

 II.  à atuação em processos administrativos disciplinares; 

 III.  à defesa de agentes públicos perante o Tribunal de Contas da União; 

 IV.  ao  exame  de  minutas  de  editais,  chamamento  público  e  instrumentos 

 congêneres;  minutas  de  contratos  e  convênios  e  seus  termos  aditivos; 

 ajustamento  de  conduta;  termos  de  compromisso  e  instrumentos  congêneres; 

 atos  de  dispensa  e  inexigibilidade  de  licitação;  e  demais  atos  que  demandam 

 análise jurídica; 
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 12.  acompanhar  os  fluxos  de  atendimento  e  atividades  executadas  para 

 identificar  possíveis  ajustes  que  beneficiarão  a  qualidade  do  trabalho  da  equipe, 

 propiciando  celeridade  na  resolução  das  demandas,  além  de  otimizar  as  funções 

 conforme o perfil de assuntos do setor. 

 Importante  consignar  que,  em  virtude  do  processo  de  estruturação  e 

 emancipação  que  se  encontra  a  UFJ,  a  CAA  exerce  as  atividades  inerentes  aos 

 seguintes  órgãos  similares  à  UFG:  Setor  de  Convênios;  Coordenação  de 

 Processos Administrativos; Auditoria Interna; Gestora do Programa de Integridade. 

 No  exercício  de  suas  atribuições,  a  CAA  deve  observar  certos  valores  para 

 alcançar seus propósitos  , conforme apresentado na  figura 10  abaixo: 

 Figura 10 - Valores norteadores da atuação do CAA. 

 Fonte: Universidade Federal de Jataí (2020a). 

 Nessa  senda,  as  atividades  desenvolvidas  pela  CAA  são  indispensáveis  ao 

 processo  de  gestão  e  governança  da  UFJ,  assegurando  eficiência  e  efetividade 
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 dos  serviços  prestados,  sobretudo,  no  controle  interno  dos  atos  administrativos 

 praticados ou já efetivados. 

 4.14.1 Identificação e estrutura organizacional 

 A  CAA  foi  instituída  no  âmbito  do  UFJ,  por  similaridade  do  órgão  da  UFG, 

 instituição  tutora,  conforme  Termo  de  Cooperação  Técnica  e  seus  Aditivos,  com 

 vigência até 11/02/2023. 

 Com  vistas  ao  processo  de  estruturação  e  emancipação,  o  Reitor  pro 

 tempore  expediu  a  Portaria  nº  001/2020,  de  14  de  janeiro  de  2020,  que  mantém  no 

 âmbito  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  os  procedimentos  acadêmicos  e 

 administrativos  disciplinados  pelas  normas  da  Universidade  Federal  de  Goiás. 

 Averbe-se,  assim,  que  todos  os  atos  regulamentares  e  a  estrutura  organizacional 

 da tutora aplicam-se à UFJ no que couber. 

 A  Portaria  nº  126,  de  03  de  março  de  2020,  do  Gabinete  da  Reitoria, 

 nomeou  a  Coordenadora  para  o  exercício  da  função.  Atualmente,  as  atividades 

 são desenvolvidas, conforme a seguinte estrutura da figura 11: 

 Figura 11 – Estrutura da CAA 

 Fonte:  Coordenação  de  Assuntos  Administrativos  -  CAA.  TCU  -  Tribunal  de  Contas 

 da  União;  CGU  -  Controladoria-Geral  da  União;  MPF  -  Ministério  Público  Federal; 
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 PAD  -  Processo  Administrativo  Disciplinar;  PAR  -  Processo  Administrativo  de 

 Responsabilização; IPS - Investigação Preliminar Sumária. 

 O  Setor  de  Fiscalização  e  Controle  visa  atender  as  demandas  dos  órgãos  de 

 controle  e  fiscalização  da  Administração  Pública,  tais  como,  a  Controladoria-Geral 

 da  União  (CGU),  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  Ministério  Público  Federal 

 (MPF),  entre  outros.  Desempenha  algumas  atividades  inerentes  à  Auditoria, 

 visando  o  fortalecimento  e  eficiência  da  gestão.  Pauta  suas  atividades  nos  critérios 

 definidos pelo Sistema de Controle do Poder Executivo Federal. 

 O  Setor  de  Convênios,  Contratos,  Acordos  e  Termos  de  Compromisso  e 

 Termos  de  Cooperação  é  responsável  pela  formalização,  confecção  e 

 acompanhamento  das  propostas  apresentadas  pelas  unidades/órgãos  da  UFJ  e 

 daquelas  solicitadas  por  entidades  externas  à  instituição.  Sua  função  consiste  em 

 intermediar  as  relações  institucionais  entre  a  UFJ  e  as  entidades  dos  setores 

 públicos  e  privados.  Os  convênios  e  os  instrumentos  jurídicos  congêneres 

 propiciam  a  formalização  de  parcerias  para  executar  diversas  atividades  nas  áreas 

 de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  administração.  Após  a  formalização,  os 

 instrumentos  são  executados  pelas  unidades  e  órgãos  interessados,  com  o 

 acompanhamento das Pró-Reitorias. 

 Fica  responsável  pelo  acompanhamento,  orientação  e  o  controle  geral  dos 

 procedimentos  administrativos,  os  quais  abrangem:  Processo  Administrativo 

 Disciplinar  (ritos  ordinário  e  sumário),  Sindicância  Investigativa,  Investigação 

 Preliminar  Sumária,  Processo  de  Responsabilização  de  Empresas,  Termo  de 

 Ajustamento  de  Condutas  e  Procedimentos  de  Mediação  de  Conflitos,  o  Setor  de 

 Processos Disciplinares, conforme figura 12. 

 Os  procedimentos  investigativos  e  acusatórios  disciplinares  visam  apurar  a 

 responsabilidade  de  condutas  irregulares  perpetradas  por  servidores  e  discentes 

 da  UFJ,  assim  como  a  responsabilidade  de  pessoas  jurídicas  pela  prática  de  atos 

 lesivos  à  Administração  Pública.  Além  disso,  objetiva  conferir  maior  celeridade  e 

 segurança  jurídica  na  tramitação,  realização  e  conclusão  dos  trabalhos  das 

 Comissões  Sindicantes  e  de  Processo  Administrativo  Disciplinar,  e  de  atender  aos 

 princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. 
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 A  competência  de  instauração  e  julgamento  dos  processos  administrativos  é 

 de  responsabilidade  do  Reitor  da  UFJ,  assim  como  a  homologação  de  TAC  e  de 

 Acordos de Mediação. 
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 Figura 12 - Atribuições do Setor de Processos Disciplinares 

 Fonte: Universidade Federal de Jataí (2020).  PAD -  Processo Administrativo Disciplinar; PAR - Processo Administrativo de 
 Responsabilização; TAC - Termo de Ajustamento de Conduta. 
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 A  Equipe  é  formada  pela  Coordenadora  Responsável  por  todas  as 

 atividades  da  CAA;  01  Técnica  em  Administração  de  Educação;  02  Bolsistas 

 Extensionista  de  Nível  Superior.  Os  canais  de  contato  são  através  do  endereço 

 eletrônico 

 <  https://portalufj.jatai.ufg.br/p/35320-coordenacao-de-assuntos-administrativos  >; 

 e-mail <caa@ufj.edu.br> e telefone (64) 3606-8202. 

 4.14.2 Missão e Visão 

 Figura 13 – Missão e visão da CAA. 

 Fonte: Coordenação de Assuntos Administrativos - CAA. 

 4.14.3 Contribuições da Coordenação de Assuntos Administrativos 

 A  Coordenação  de  Assuntos  Administrativos  no  ano  de  2021  desenvolveu 

 atividades  de  cooperação  e  colaboração  com  os  setores  mencionados, 

 notadamente: 

 a)  Setor  de  Convênios  -  analisou  e  atualizou  minutas  de  contratos,  convênios, 

 acordos,  termos  de  cooperação  técnica  e  outros  instrumentos  congêneres 
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 firmados  pela  UFJ  com  instituições  públicas,  privadas  e  profissionais  liberais. 

 Nesse  ponto,  destaca-se  que  as  minutas  da  UFJ  contemplam  a  legislação 

 correlata  em  vigência  e  as  normativas  institucionais  atualizadas,  além  de 

 outras  cláusulas  que  foram  inseridas  nos  instrumentos,  objetivando  a 

 segurança  jurídica  da  universidade.  Além  disso,  contribuiu  para  a  celeridade 

 dos processos. 

 b)  Setor  de  Fiscalização  e  Controle  -  Todas  as  comunicações  do  TCU  foram 

 devidamente respondidas. 

 c)  Setor  de  Processos  Disciplinares  -  Quanto  aos  procedimentos  disciplinares,  a 

 CAA  elaborou  os  despachos  interlocutórios  e  os  decisórios,  em  consonância 

 com o princípio da duração razoável do processo. 

 d)  Sistema  Eletrônico  do  Serviço  de  Informação  ao  Cidadão  (e-SIC)  -  Foi 

 implantado  na  UFJ  em  junho  de  2021  e  funciona  como  um  sistema  que 

 recebe  os  pedidos  de  acesso  à  informação.  Para  isso,  foi  designada  a 

 servidora  Marina  Oliveira  Chagas  como  gestora  do  sistema,  por  meio  da 

 Portaria  nº  841/2021  e  designado  o  servidor  Daniel  Silva  Carvalho  como 

 Autoridade  de  Monitoramento  do  SIC,  por  meio  da  Portaria  nº  360  /2021.  O 

 e-SIC  permite  que  qualquer  pessoa  -  física  ou  jurídica  -  encaminhe  pedidos 

 de  acesso  à  informação.  Além  disso,  é  possível  acompanhar  o  cumprimento 

 do  prazo  de  resposta;  consultar  as  respostas  recebidas;  entrar  com  recursos; 

 apresentar  reclamações;  entre  outras  ações.  No  período  de  junho  até 

 dezembro  de  2021,  houve  31  manifestações  de  pedidos  de  acesso  à 

 informação. 

 e)  Qualificação  dos  servidores  e  colaboradores  -  Considerando  o  princípio  da 

 supremacia  do  interesse  público,  a  qualificação  de  seus  servidores  e 

 colaboradores  é  essencial  para  a  eficiência  na  prestação  do  serviço  público. 

 Com  esse  intuito,  segue  o  quadro  com  a  participação  dos  membros  da  CAA 

 em cursos e eventos ofertados pela CGU e TCU. 

 4.15 Coordenação de Assuntos Internacionais 

 Devido  à  emergência  sanitária  oriunda  da  pandemia  do  COVID-19  os  editais 

 de  mobilidade  internacional  foram  suspensos.  A  emancipação  da  UFG  também 
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 causou  a  impossibilidade  da  participação  da  UFJ  nos  programas  de  mobilidade  e 

 projetos  com  a  Associação  de  Universidades  do  Grupo  Montevidéu  (AUGM), 

 Brasil-México  (BRAMEX),  Brasil-Colômbia  (BRACOL),  Instituto  Politécnico  de 

 Bragança  (IPB)  e  todos  os  demais  convênios,  que  eram  utilizados  via  Diretoria  de 

 Relações Internacionais da UFG. 

 Desta  forma,  no  ano  de  2020  o  Escritório  de  Internacionalização  da  UFJ  teve 

 como objetivo: 

 1.  Estruturar o escritório de internacionalização; 

 2.  Possibilitar mobilidade acadêmica virtual aos estudantes; 

 3.  Propiciar novas oportunidades de interações internacionais; 

 4.  Realizar  novos  convênios  e  verificar  a  possibilidade  de  entrada  da  UFJ  nos 

 programas antes utilizados via UFG. 

 Foi  verificada  a  possibilidade  da  participação  da  UFJ  na  AUGM,  associação 

 que  tem  trazido  inúmeros  benefícios  como  projetos  de  pesquisa  em  parceria  e 

 mobilidade  internacional  para  alunos,  docentes  e  servidores.  Devido  ao  valor  da 

 anuidade,  neste  ano  não  foi  possível  a  inclusão  da  UFJ,  mas  já  há  uma 

 programação  conforme  a  estruturação  da  universidade.  Os  programas  BRAMEX  e 

 BRACOL  são  via  Grupo  Coimbra  que  requerem  alguns  requisitos  que  a  UFJ  ainda 

 não  possui,  portanto  da  mesma  forma,  a  solicitação  está  programada  conforme  a 

 estruturação  da  universidade.  Quanto  ao  convênio  com  o  IPB  foi  autorizado  por 

 ambas  as  instituições  e  a  documentação  será  finalizada  no  ano  de  2022,  que  a 

 partir  da  data  de  finalização,  os  alunos  poderão  participar  dos  editais  de 

 mobilidade entre as universidades. 

 A  UFJ  participou  do  Edital  Destino  Brasil  do  Conselho  de  Gestores  de 

 Relações  Internacionais  das  IFES  (CGRIFES).  Esse  edital  tinha  a  proposição  de 

 oferta  coletiva,  no  âmbito  Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições 

 Federais  de  Ensino  Superior  (ANDIFES),  de  cursos  a  serem  oferecidos  em  língua 

 estrangeira  a  parceiros  internacionais,  na  modalidade  virtual,  de  forma  a 

 proporcionar  aos  participantes  uma  experiência  de  imersão  em  diferentes 

 aspectos  da  cultura  brasileira.  Foram  aprovadas  a  participação  de  42  instituições, 

 em  12  áreas  diferentes,  por  meio  de  103  cursos  durante  os  meses  de  julho  a 

 agosto  de  2021.  A  UFJ  participou  com  os  cursos:  “Tropical  Forage  Management” 
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 da  Profa.  Dra.  Vera  Lúcia  Banys,  “Recent  advances  on  the  nutrition  and  feeding  of 

 farmed  native  species  from  Brazil  with  emphasis  to  Characin  fish”  do  Prof.  Dr.  Igo 

 Gomes  Guimarães  e  “Brazilian  Research  in  Animal  Science”  da  Profa.  Dra.  Mônica 

 Rodrigues Ferreira Machado. 

 A  UFJ  possui  desde  2020  uma  parceria  com  a  plataforma  Cousera,  por  meio 

 do  programa  criado  específico:  “Universidade  federal  de  Jataí  on  Coursera”  em 

 que  os  alunos  e  servidores  podem  realizar  cursos  e  especializações  em 

 universidades  e  institutos  de  pesquisa  renomados  internacionalmente  com 

 certificados,  como  forma  de  complementar  os  estudos.  No  ano  de  2021,  um  total 

 de  108  participantes  realizaram  479  horas  de  aprendizagem  e  544  lições.  Em  um 

 ano  com  diversos  desafios  devido  a  pandemia,  diferentes  recursos  de 

 aprendizagem  online  possibilitam  a  continuidade  dos  estudos  e  auxiliam  manter  o 

 interesse deles. 

 No  ano  de  2021  também  foi  formada  a  Comissão  de  Internacionalização  da 

 UFJ,  com  representantes  das  pró-reitorias,  auxiliando  um  melhor  entendimento  da 

 demanda  de  cada  setores  e  possibilitando  uma  maior  proximidade.  Foi 

 desenvolvido  o  Plano  de  Internacionalização  da  UFJ  que  será  apresentado  à 

 comunidade a aprovado no ano de 2022 no Consuni. 

 A  UFJ  participa  da  RGEI  (Rede  Goiânia  de  Internacionalização)  desde  2020 

 e  no  ano  de  2021  foram  realizadas  reuniões  mensais  para  solucionar  questões 

 ligadas  à  internacionalização  devido  aos  enfrentamentos  em  relação  à  crise 

 pandêmica,  com  troca  de  experiências  entre  as  instituições.  Com  isso,  houve  a 

 possibilidade,  por  meio  da  rede,  de  possibilitar  palestras  internacionais  com 

 pesquisadores  e  eventos  às  comunidades  acadêmicas  de  todas  as  instituições 

 participantes,  que  como  consequência  da  pandemia  trouxe  maior  interação  entre  a 

 rede. 

 4.16 Comissão Própria de Avaliação 

 Desde  2004,  com  a  instituição  da  Lei  n°  10861,  de  14  de  abril  de  2004,  que 

 estabeleceu  o  Sistema  Nacional  da  Avaliação  da  Educação  Superior  (SINAES),  a 

 Universidade  Federal  de  Goiás  realiza  a  Autoavaliação  Institucional  por  meio  da 
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 Comissão  Própria  de  Avaliação  (CPA),  tendo  essa  em  suas  atribuições  a 

 condução  dos  processos  de  avaliação  da  instituição,  de  sistematização  e  de 

 prestação  das  informações  solicitadas  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e 

 Pesquisas  Educacionais  (INEP),  seguindo  os  procedimentos  regulamentados  pela 

 Portaria n° 2.051, de 9 de julho de 2004. 

 A  partir  da  Lei  nº  13.635  de  20  de  março  de  2018  houve  a  emancipação  da 

 Regional  Jataí  da  UFG,  criando  a  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ).  Em  2019, 

 com  a  nomeação  do  Reitor  Pró-Tempore  da  UFJ,  Prof.  Dr.  Américo  Nunes  da 

 Silveira Neto, foi necessário o estabelecimento de uma CPA própria da UFJ. 

 Em  2020,  ainda  em  processo  de  concepção  de  suas  atuais  atribuições,  a 

 CPA/UFJ  começa  seus  trabalhos,  mas  ainda  de  forma  vinculada  à  UFG.  Nesse 

 contexto,  até  2021,  a  UFG  apresentava,  de  forma  vinculada,  as  informações 

 institucionais da UFJ. 

 Após  várias  orientações  e  treinamentos,  em  2021,  a  CPA/UFJ  organizou  sua 

 primeira  avaliação  institucional  de  forma  autônoma,  passando,  assim,  a  oferecer 

 os subsídios necessários à Secretaria de Planejamento (Seplan). 

 A  CPA/UFJ  é  constituída  por  membros  representantes  dos  diversos 

 segmentos  da  comunidade  universitária  e  da  sociedade  civil  organizada,  tendo 

 como  objetivos:  conduzir  a  avaliação  institucional  dos  cursos  de  graduação  e  do 

 desempenho  acadêmico  de  seus  estudantes,  buscando  assim  a  melhoria  da 

 qualidade  do  ensino;  zelar  pela  institucionalização  da  autoavaliação,  evidenciando 

 as  potencialidades  e  as  fragilidades;  orientar  a  expansão  da  oferta  de  cursos; 

 promover  a  permanente  eficácia  institucional,  assim  como,  a  efetividade 

 acadêmica  e  social;  e  promover  o  aprofundamento  dos  compromissos  e 

 responsabilidades  sociais  da  instituição,  por  meio  da  valorização  da  missão 

 pública,  da  promoção  dos  valores  democráticos,  do  respeito  à  diferença  e  à 

 diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

 Em  30  de  janeiro  de  2020,  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  declarou 

 que  o  surto  do  novo  coronavírus  (SARS-CoV-2)  constituiu  uma  Emergência  de 

 Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII),  o  mais  alto  nível  de  alerta  da 

 Organização,  conforme  previsto  no  Regulamento  Sanitário  Internacional  (RSI). 

 Essa  decisão  buscou  aprimorar  a  coordenação,  a  cooperação  e  a  solidariedade 
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 global  para  interromper  a  propagação  do  vírus.  A  ESPII  é  considerada,  nos  termos 

 do RSI: 

 “  um  evento  extraordinário  que  pode  constituir  um  risco  de 

 saúde  pública  para  outros  países  devido  à  disseminação 

 internacional  de  doenças;  e  potencialmente  requer  uma 

 resposta internacional coordenada e imediata”  1  . 

 Desta  forma,  considerando-se  a  necessidade  de  adotar  estratégias  para 

 mitigar  o  impacto  da  pandemia  nas  atividades  acadêmicas,  a  fim  de  que  seja 

 mantido  o  direito  à  educação,  caracterizado  como  direito  social  pelo  art.  6º  da 

 Constituição  da  República,  enquanto  durar  a  situação  de  emergência  na  saúde 

 pública  e  as  normas  de  regência  no  âmbito  federal,  estadual  e  municipal,  que 

 dispõem  sobre  as  medidas  de  isolamento  social,  estratégias  de  combate  à 

 pandemia  e  que  decretam  a  emergência  na  saúde  pública  de  importância 

 internacional,  o  Conselho  Universitário  (Consuni),  por  meio  da  Resolução  Consuni 

 nº  006/2020  e  a  Câmara  Superior  de  Graduação,  pelas  Instruções  Normativas  nº 

 003/2020  e  nº  02/2021,  autorizam  e  normatizam  o  ensino  remoto  emergencial 

 (ERE) no âmbito da UFJ. 

 Reiterando  a  situação  de  transição  das  ações  das  CPAs  UFG  e  UFJ, 

 associado  ao  exposto  acima,  a  partir  do  Calendário  Acadêmico  do  segundo 

 semestre  de  2020  (2020/2),  vinculado  ao  Calendário  Civil  2021,  a  CPA/UFJ  aplica 

 uma avaliação institucional contemplando o ERE. 

 A  Avaliação  Institucional  da  UFJ  2020/2  foi  embasada  nos  eixos  e 

 dimensões  apresentados  pela  Lei  nº  10.861,  em  seu  art.  3º:  dez  dimensões, 

 agrupadas  em  cinco  eixos.  Os  relatórios  produzidos  serão,  em  momentos 

 pré-determinados,  inseridos  no  sistema  e-MEC  e,  então,  amplamente  divulgados  à 

 comunidade  acadêmica.  Sendo  assim,  durante  os  dias  08  de  setembro  a  24  de 

 setembro  de  2021,  foram  avaliados  no  calendário  acadêmico  2020/2  as  seguintes 

 dimensões: 

 ●  Avaliação  Institucional  -  realizada  por  discentes,  docentes,  docentes 

 gestores  vinculados  às  Pró-reitorias  e  técnicos  administrativos  em 

 educação; 

 1  https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19 
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 ●  Avaliação  do  Curso  -  realizada  por  discentes,  docentes  e  docentes  gestores 

 vinculados às Pró-reitorias; 

 ●  Avaliação do Docente - realizada por discentes; 

 ●  Avaliação  do  Ensino  Remoto  Emergencial  -  realizada  por  discentes  e 

 docentes. 

 A  Tabela  15  apresenta  as  médias  das  notas  atribuídas  à  Instituição  pela 

 comunidade  acadêmica  nas  consultas  públicas  realizadas  durante  o  calendário 

 acadêmico 2020/2. 

 Tabela  15.  Médias  das  notas  por  dimensão  atribuídas  à  Instituição  pela  comunidade 
 acadêmica  da  UFJ,  durante  o  período  de  08  a  24  de  setembro  de  2021,  referente 
 ao Calendário Acadêmico do segundo semestre de 2020. 

 Dimensão  Média 
 Avaliação institucional pelo discente  8 
 Avaliação institucional pelo docente  7,3 

 Avaliação institucional pelo docente gestor vinculado às 
 Pró-reitorias  8,5 

 Avaliação institucional pelo técnico administrativo em educação  8,3 
 Avaliação do curso pelo discente  7,8 
 Avaliação do curso pelo docente  8,3 

 Avaliação do curso pelo docente gestor vinculado às Pró-reitorias  8,1 
 Avaliação do docente pelo discente  9,2 

 Avaliação do ensino remoto emergencial pelo discente  8,8 
 Avaliação do ensino remoto emergencial pelo docente  8,6 

 Fonte: Comissão Própria de Avaliação. 

 4.17 Indicadores De Desempenho Do TCU 

 Anualmente  todas  as  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  (IFES), 

 entregam  ao  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  um  relatório  e  indicadores  de 

 gestão  e  desempenho,  conhecido  como  Indicadores  do  TCU.  Desde  2021, 

 iniciamos o preenchimento dos dados e indicadores referentes à UFJ. 

 Para  a  consulta  desses  indicadores,  o  governo  disponibiliza  uma  ferramenta 

 aberta  ao  público  chamada  Painel  Universidade  360.  Esse  e  outros  diversos 

 indicadores  podem  ser  acompanhados  no  site 

 <  https://www.gov.br/mec/pt-br/universidade360/painel-universidade-360  >.  Os  dados 
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 da  UFJ  ainda  não  constam  no  site  em  sua  totalidade,  pois  apenas  constam  dados  de 

 2020 e de anos anteriores. 

 Todos  os  dados  abaixo  relacionados,  são  relativos  ao  calendário  civil  de  2021 

 e  foram  entregues  em  2022  para  o  TCU.  O  custo  corrente  levado  em  consideração  é 

 sem  o  hospital  universitário,  já  que  algumas  universidades  possuem  o  hospital,  o 

 que onera mais o custo corrente da universidade figura 14. 

 Figura  14  –  Custo  Corrente  da  Universidade,  comparado  à  média  nacional  e  ao  do 

 centro-oeste em 2020. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí -  UFJ. 

 O  custo  corrente,  dividido  pelo  número  de  aluno  equivalente  é  outra  métrica 

 para  o  TCU,  levando  em  consideração  os  alunos  da  graduação,  pós  e  residência 

 médica,  embora  que  em  2021  ainda  não  possuíamos  residência  desse  tipo  (figura 

 15). 
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 Figura 15 – Custo corrente dividido pelo número de aluno equivalente. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 Muito  provavelmente  devido  ao  momento  pandêmico  que  passamos,  o  número 

 de  alunos  efetivamente  matriculados  em  2021,  comparado  ao  ano  de  2020,  foi  muito 

 reduzido, principalmente olhando para a graduação (figura 16). 

 Figura  16  –  Total  de  alunos  efetivamente  matriculados  na  graduação  e 

 pós-graduação (mestrado e doutorado). 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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 Outro  indicador  que  foi  impactado  pela  pandemia,  foi  a  taxa  de  sucesso  na 

 graduação.  Esse  indicador  é  calculado  com  a  porcentagem  do  número  de 

 diplomados dividido pelo número de ingressantes (figura 17). 

 Em  2020  foram  882  alunos  ingressantes  e  423  diplomados,  já  em  2021 

 foram  949  ingressantes  e  apenas  227  diplomados.  Apesar  do  maior  número  de 

 ingressantes  em  2021,  pode  ser  observado  menos  diplomados  em  2021  que  em 

 2020. 

 Figura 17 – Taxa de sucesso na graduação. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 Uma  métrica  importante  para  a  pós-graduação  é  seu  conceito  da  Coordenação 

 de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES),  que  para  o  mestrado 

 possui  nota  máxima  5  e  para  o  doutorado,  7  é  o  conceito  máximo.  A  média  atual  do 

 conceito  CAPES  dos  programas  da  UFJ  é  de  3,5,  sendo  próximo  às  médias  nacional 

 e da região centro-oeste (figura 18). 
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 Figura 18 : Conceito CAPES. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 Para  o  cálculo  do  índice  de  qualificação  do  corpo  docente,  é  utilizado  a 

 quantidade  de  docentes,  levando  em  consideração  sua  titulação  (doutorado, 

 mestrado,  especialização  ou  graduação).  Cada  título  tem  um  peso  que  é 

 multiplicado  pelo  número  de  docentes  com  a  titulação  e  dividido  pelo  número  total  de 

 docentes.  A  UFJ  possui  um  corpo  docente  qualificado,  próximo  às  médias  nacionais 

 e do centro-oeste (figura 19). 

 Figura 19: Índice de qualificação do corpo docente. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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 Para  o  cálculo  do  número  de  professores  equivalentes,  considera-se  o  regime 

 de  dedicação  à  universidade,  contando  os  professores  substitutos  e  visitantes, 

 desconsiderando  os  que  estão  em  afastamento  ou  cedidos.  Pode  ser  observado  que 

 a UFJ está muito abaixo da média nacional e da região centro-oeste (figura 20). 

 Figura 20: Número de professores equivalentes 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 Para  o  cálculo  do  número  de  funcionários  equivalentes,  considera-se  o  regime 

 de  dedicação  à  universidade,  contando  considerando  os  terceirizados, 

 desconsiderando  os  que  estão  em  afastamento  ou  cedidos.  Pode  ser  observado  que 

 a UFJ está muito abaixo da média nacional e da região centro-oeste (figura 21). 
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 Figura 21 : Número de funcionários  equivalentes. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 No  cálculo  da  razão  entre  o  aluno  tempo  integral  pelo  número  de 

 professores  equivalentes  e  do  aluno  tempo  integral  pelo  número  de  funcionários 

 equivalentes  pode  ser  observado  que  as  métricas  da  UFJ  ficam  abaixo  das  médias 

 do centro-oeste e nacional (figura 22). 

 Figura  22:  Razão  entre  aluno  tempo  integral  e  professores  ou  funcionários 

 equivalentes. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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 A  proporcionalidade  entre  o  número  de  funcionários  equivalente  e  o  número 

 de professores equivalente, traz uma relação. 

 Figura  23:  Razão  entre  funcionário  equivalente  e  número  de  professores 

 equivalente. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 Todos  os  dados  coletados  na  Universidade,  são  postados  na  plataforma  do 

 Sistema  Integrado  de  Monitoramento  Execução  e  Controle  (SIMEC) 

 <http://simec.mec.gov.br/login.php>. 

 As  orientações  e  maiores  explicações  sobre  os  cálculos  dos  indicadores  de 

 gestão,  são  da  Decisão  Nº  408/2002-Plenário  e  Acórdãos  N°  1043/2006  e  N° 

 2167/2006 – Plenário Tribunal de Contas da União, versão 2010. 

 Todos  os  dados  postados  e  gerados  no  SIMEC,  inclusive  com  a  comparação 

 da  UFJ  referente  a  2020  a  2021  e  a  comparação  das  médias  nacionais  e  da  região 

 centro-oeste  estão  na  tabela  16  abaixo.  Com  os  dados  e  métricas,  sendo  de 

 responsabilidade  da  UFJ,  podem  ser  mais  bem  acompanhadas  para  poder  planejar 

 e avaliar melhor as ações na comunidade. 
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 Tabela 16: Indicadores do TCU preenchidos e calculados na plataforma SIMEC. 

 Descrição  Média Nacional 2020  Média 
 Centro-Oeste 2020  UFJ 2020  UFJ 2021 

 Total de alunos efetivamente matriculados na graduação  16757,63  19073,9  4163  3396 
 Total de alunos efetivamente matriculados na 

 pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)  288,78  3462,3  179  160 

 Total de alunos efetivamente matriculados na residência 
 médica  166,36  185,9  0  0 

 Número de alunos da graduação em tempo integral  11837,21  15121,01  2184  2017 
 Aluno equivalente de Graduação  21097,31  26733,47  4200  4480 

 Número de alunos tempo integral de pós-graduação  5777,57  6924,6  358  320 
 Número de alunos de residência médica  332,72  371,8  0  0 

 Custo corrente  R$560.509.438,74  R$679.668.087,80  R$32.487.249,21  R$98.040.682,27 
 Número de alunos tempo integral  15606,52  14010,88  2541  2337 
 Número de alunos equivalentes  23658,78  21268,67  4557  4800 

 Número de professores equivalentes  1382,52  1643,9  328  326 
 Número de funcionários equivalentes  1801,45  1903,63  324  246 

 Custo corrente/ aluno equivalente tempo integral  R$20.601,21  R$19.972,69  R$7.128,99  R$20.425,14 
 Aluno tempo integral / número de professores 

 equivalentes  12,98  13,64  7,76  7,17 

 Aluno tempo integral / número de funcionários 
 equivalentes  9,96  11,78  7,85  9,60 

 Funcionário equivalente / número de professores 
 equivalente  1,30  1,16  0,99  0,75 

 Grau de Participação Estudantil (GPE)  5,48  6,11  0,52  0,59 
 Grau de envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)  0,15  0,15  0,02  0,04 

 Conceito CAPES  3,94  3,94  3,5  3,5 
 Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)  4,63  4,54  4,35  4,40 

 Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) em %  41,67  45,38  47,96%  23,92% 
 Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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 4.18 Comitê Covid 

 A  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ),  ciente  da  sua  função  social  e  do  seu 

 papel  como  instituição  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  soma-se  aos  esforços  da 

 sociedade  e  das  autoridades  de  saúde,  no  sentido  de  prevenir  e  minimizar  os 

 impactos  decorrentes  da  pandemia  da  Covid-19  (Novo  Coronavírus/Sars-CoV-2). 

 Nesse  sentido,  os  membros  do  Comitê  interno  Covid-19  da  UFJ  vêm 

 acompanhando  e  monitorando  as  informações  a  respeito  da  Covid-19  desde  o 

 início da pandemia. 

 A  UFJ  constituiu  o  Comitê  Consultivo  de  Prevenção  e  Enfrentamento  ao 

 Novo  Coronavírus  (COVID-19)  com  a  finalidade  de  zelar  pela  segurança  dos 

 servidores.  Frisou-se  a  adoção  do  distanciamento  social,  a  higienização  frequente 

 das  mãos  com  o  uso  de  álcool  em  gel,  ou  outra  solução  para  antissepsia  e 

 máscaras  de  proteção,  além  de  recomendações  em  caso  de  contágio.  As 

 atribuições do comitê são exclusivamente orientativas e informativas: 

 1.  orientar  acerca  da  elaboração  de  estratégias  internas  de  enfrentamento  ao 

 novo coronavírus; 

 2.  subsidiar  os  gestores  da  Instituição  quanto  à  tomada  de  decisões,  com 

 informações  fidedignas  e  com  parecer  técnico  sobre  o  quadro 

 epidemiológico do estado e município; 

 3.  reunir a emissão de informações acerca do tema na Instituição; 

 4.  quando  comunicado,  prestar  orientações  de  saúde  aos  casos  suspeitos  e 

 confirmados  da  Covid-19  entre  servidores  e  alunos  da  UFJ,  sendo  que  tal 

 auxílio prestado restringe-se a tirar dúvidas e prestar orientações gerais; 

 5.  quando  acionado,  orientar  os  servidores  e  colaboradores  na  identificação 

 dos  possíveis  riscos  inerentes  ao  trabalho  desenvolvido  nas  dependências 

 da  UFJ  que  forem  solicitadas  para  uso,  a  fim  de  garantir  que  haja  um 

 planejamento ambiental e organizacional adequado de cada unidade. 
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 4.18.1 Ações de pesquisa, extensão e inovação 

 Além  da  criação  do  Comitê  Covid-19,  diversas  ações  de  pesquisa,  extensão 

 e  inovação,  em  diversas  áreas  do  saber,  têm  contribuído  para  minimizar  os 

 impactos da crise sanitária, são elas: 

 ●  Treinamento  de  Habilidades  na  técnica  de  sequência  rápida  de  intubação 

 orotraqueal em paciente com COVID-19. 

 ●  Produção  de  solução  antisséptica  à  base  de  álcool  70  para  desinfecção  de 

 mãos. 

 ●  Acolhimento  psicológico  emergencial  (on-line)  aos  profissionais  na  linha  de 

 frente da pandemia do coronavírus (COVID-19) . 

 ●  A comunidade Surda de Jataí e acesso às informações sobre o COVID-19. 

 ●  Observatório UFJ Covid-19. 

 ●  Campanha  Nacional  de  Vacinação  Contra  a  Influenza:  ações  de 

 enfrentamento a COVID - 19. 

 ●  A  atuação  do  curso  de  Medicina  da  Universidade  Federal  de  Jataí  no 

 processo de informação para o enfrentamento à COVID-19. 

 ●  Doação  de  máscaras  faciais  confeccionadas  em  tecido  a  órgãos 

 assistenciais de Jataí - COVID-19. 

 ●  JataíTech: Produção de protetor facial “Face Shields”. 

 Para as ações de pesquisa e inovação, segue a lista abaixo: 

 1.  Riscos  psicossociais  e  o  adoecimento  mental  por  síndrome  de  burnout  em 

 docentes de ciências agrárias antes, durante e pós-pandemia covid-19. 

 2.  Análise  físico-química,  microbiológica,  parasitológica  e  molecular  das  águas 

 das dependências da regional de Jataí de abastecimento. 

 3.  Agronegócio, pandemia e desigualdades em saúde. 

 4.  Intubação orotraqueal: assistência de enfermagem. 

 5.  Sobrecarga de cuidadores de idosos durante a pandemia da covid-19. 
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 6.  Construção  de  uma  plataforma  de  pseudovírus  com  a  proteína  Spike  “s”  do 

 coronavírus  sars-cov-2  para  estudos  de  antivirais  e  resposta  imune  em 

 ambientes de laboratórios bsl-2. 

 7.  Polimorfismos  nos  genes  da  enzima  conversora  de  angiotensina  2  (eca2), 

 Serinoprotease  transmembrana  II  humana  (tmprss2)  e  susceptibilidade  a 

 covid-19. 

 8.  Perfis  clínico  e  epidemiológico  de  pacientes  notificados  com  sintomas  de 

 covid-19 em Jataí/GO. 

 9.  Estilo  de  vida  da  população  universitária  submetida  a  quarentena  causada 

 pelo covid-19: estudo prospectivo. 

 10.  Estudo  populacional  para  avaliar  a  adesão  às  medidas  de  saúde  pública  e 

 seu impacto na pandemia de covid-19. 

 Foram  ministradas  palestras  relacionadas  ao  tema  COVID-19,  durante  todo 

 o ano de 2021, listadas abaixo: 

 1.  Variantes do SARS-CoV-2 no Amazonas, Brasil. 

 2.  Tratamento  da  Covid-19:  Mitos  e  Verdades.  Palestrantes:  Marina  Oliveira 

 Chagas  (UFJ)  e  Tácio  de  Lima  pela  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de 

 Janeiro (UFRRJ). 

 3.  Vacinas  contra  Covid-19:  O  que  é  importante  saber?  Palestrantes:  Hélio 

 Ranes de Menezes Filho (UFJ). 

 O  Protocolo  de  Biossegurança  da  UFJ  foi  elaborado  baseado  no  Plano  de 

 Retorno  Gradual  das  Atividades  Presenciais.  Protocolos  DASS  -  os  documentos 

 da  Diretoria  de  Atenção  à  Saúde  foram  publicados  desde  o  início  da  pandemia  e 

 estão disponibilizados no site oficial da Universidade. 

 5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 

 Na  busca  de  alcançar  os  principais  objetivos  da  UFJ,  buscou-se  aplicar  da 

 melhor  maneira  possível,  os  recursos  disponíveis.  Será  demonstrado  a  seguir, 

 dados  e  informações  sobre  alocação  de  recursos  em  2021.  Em  alguns  momentos, 

 serão  demonstrados  dados  do  exercício  anterior  (2020)  para  uma  melhor 
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 compreensão  da  evolução  do  orçamento  e  despesas.  Dados  anteriores  não  foram 

 utilizados  pois  referem-se  à  antiga  Regional  Jataí  da  Universidade  Federal  de 

 Goiás,  tendo  em  vista  que  a  primeira  execução  orçamentária  realizada  como  UFJ 

 foi a do orçamento de 2020. 

 5.1 Gestão Orçamentária e Financeira 

 O  quadro  6  apresenta  a  dotação  orçamentária  destinada  à  UFJ  nos  anos  de 

 2020  e  2021,  por  ação  orçamentária.  Para  obtenção  da  informação  “Dotação 

 Total”,  realizou-se  o  somatório  da  dotação  atualizada  e  dos  destaques  recebidos, 

 sendo estas informações obtidas no Tesouro Gerencial. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 141 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 Quadro 06: Dotação orçamentária por ação orçamentária - UFJ 2020/2021. 

 Ação Do Governo 
 Dotação Total (R$) 

 2020  2021 

 00OQ  Contribuições a organismos internacionais sem exigência de programação 
 específica  R$        35.203,00  R$                      - 

 00PW  Contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação específica  R$        21.627,00  R$          17.007,00 
 00S6  Benefício especial e demais complementações de aposentadoria  R$                    -  R$            1.000,00 
 0181  Aposentadorias e pensões civis da união  R$        13.000,00  R$     1.334.089,00 
 0487  Concessão de bolsas de estudo no ensino superior  R$        89.225,16  R$          94.157,70 

 09HB  Contribuição da união, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime 
 de previdência dos servidores públicos  R$   6.397.953,42  R$    14.439.499,00 

 15R3  Apoio a expansão, reestruturação e modernização das instituições federais de 
 ensino superior  R$      800.000,00  R$                      - 

 2004  Assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados e seus 
 dependentes  R$      436.991,91  R$     1.047.359,00 

 20GK  Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão  R$      329.836,00  R$        413.512,00 

 20JP  Desenvolvimento de atividades e apoio a projetos e eventos de esporte, 
 educação, lazer, inclusão social e legado social  R$      299.404,40  R$                      - 

 20RK  Funcionamento de instituições federais de ensino superior  R$ 11.838.853,00  R$    10.886.628,69 
 20TP  Ativos civis da união  R$ 34.208.143,17  R$    74.584.138,00 
 210T  Promoção da educação do campo  R$                    -  R$        125.280,00 

 212B  Benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus 
 dependentes  R$   1.237.898,86  R$     3.237.898,00 

 219V  Apoio ao funcionamento das instituições federais de educação superior  R$      674.076,61  R$     1.444.754,00 
 4002  Assistência ao estudante de ensino superior  R$   3.725.361,12  R$     2.883.076,06 
 4572  Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação  R$        48.328,00  R$          22.826,00 
 8282  Reestruturação e modernização das instituições federais de ensino superior  R$   2.149.848,36  R$        678.166,00 
 Total     R$ 62.305.750,01  R$ 111.209.390,45 

 Fonte: PROAD - Pró-Reitoria de Administração e Finanças. 
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 Observa  -se  n  o  quadro  acima  que  o  somatório  da  dotação  de  todas  as  ações 

 passou  de  R$  62.305.750,01  (sessenta  e  dois  milhões,  trezentos  e  cinco  mil, 

 setecentos  e  cinquenta  reais  e  um  centavo)  para  R$  111.209.390,45  (cento  e  onze 

 milhões,  duzentos  e  nove  mil,  trezentos  e  noventa  reais  e  quarenta  e  cinco 

 centavos),  uma  diferença  de  R$  48.903.640,44  (quarenta  e  oito  milhões, 

 novecentos  e  três  mil,  seiscentos  e  quarenta  reais  e  quarenta  e  quatro  centavos), 

 que  corresponde  a  um  acréscimo  de  78,48%.  Porém,  ao  analisar  as  ações  do 

 governo,  percebe-se  que  esse  acréscimo  ocorreu  justamente  naquelas 

 relacionadas  com  despesas  de  pessoal  (obrigatórias).  A  justificativa  para  esse 

 acréscimo  acentuado  está  no  fato  de  a  UFJ  ter  assumido  a  execução  da  folha  de 

 pagamento  em  agosto  de  2020,  atividade  até  então  realizada  pela  instituição 

 tutora  (UFG).  Isso  quer  dizer  que  o  orçamento  destinado  ao  pagamento  dos 

 servidores  da  UFJ  de  janeiro  a  julho  de  2020  foi  destinado  à  UFG.  Já  em  2021,  a 

 folha  de  pagamento  foi  executada  na  sua  totalidade  na  própria  UFJ,  justificando  o 

 acréscimo de orçamento em relação ao ano anterior. 

 A  figura  24  apresenta  os  valores  empenhados  de  2020  a  2021.  Entende-se 

 que  os  valores  empenhados  demonstram  o  esforço  da  administração  na  utilização 

 dos  recursos  recebidos,  sendo  assim,  são  considerados  bons  indicadores  para  se 

 compreender  a  evolução  orçamentária  ao  longo  do  período  analisado.  É  possível 

 observar  que,  assim  como  ocorreu  com  a  dotação  orçamentária  destinada  à  UFJ, 

 o  valor  empenhado  também  aumentou  consideravelmente  de  2020  para  2021, 

 devido  à  mesma  razão  que  justificou  o  aumento  da  dotação,  ou  seja,  início  de 

 execução da folha de pagamento dos servidores. 

 Observa  -se  ainda  que,  tanto  em  2020  quanto  em  2021,  não  foi  possível 

 empenhar  a  totalidade  da  dotação  disponível.  Isso  ocorreu,  principalmente,  por 

 causa  de  dotação  maior  nas  ações  do  governo  destinadas  à  execução  da  folha  de 

 pagamento.  Como  foi  o  início  da  realização  dessa  atividade  na  instituição,  não 

 havia  ainda  um  histórico  anterior  do  montante  necessário  para  cobrir  as  despesas 

 decorrentes  da  folha.  Acrescenta-se  que  não  é  possível  remanejar  recursos  das 

 ações  destinadas  à  execução  da  folha  para  outras  ações  do  governo  destinadas  a 

 cobrir despesas discricionárias, impedindo o empenho da dotação total. 
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 Figura  24  .  Evolução  orçamentária  –  valores  empenhados  em  2020/2021. 

 Fonte: Pró-Reitoria de Administração e Finanças-UFJ (13/02/2022). 

 Com  relação  à  arrecadação  de  recursos  próprios,  na  Lei  Orçamentária  Anual 

 (LOA)  de  2021  foi  previsto  à  UFJ  a  arrecadação  direta  no  montante  de 

 R$246.255,00  (duzentos  e  quarenta  e  seis  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  cinco 

 reais),  sendo  a  totalidade  desse  valor  previsto  para  custear  despesas  correntes. 

 Na  tabela  abaixo  verifica-se  que  a  receita  efetivamente  arrecadada  em  2021  foi  de 

 R$  35.322,21  (trinta  e  cinco  mil,  trezentos  e  vinte  e  dois  reais  e  vinte  e  um 

 centavos),  ou  seja,  houve  uma  frustração  de  arrecadação  no  valor  de  R$ 

 210.932,79  (duzentos  e  dez  mil,  novecentos  e  trinta  e  dois  reais  e  setenta  e  nove 

 centavos),  representando,  portanto,  uma  redução  de  85,28%  em  relação  ao  valor 

 previsto na LOA. 

 Tabela  17. Total de receitas próprias por natureza  - UFJ/2021. 

 Códigos  Natureza de Receita  Espécie de Receita  Valor 2021  (%) 

 13100111  Aluguéis e arrendamentos  Exploração do patrimônio 
 imobiliário do estado  R$   2.196,38  6,22 

 16100111  Serviços administrativos e 
 comerciais gerais 

 Serviços administrativos e 
 comerciais gerais  R$ 12.830,00  36,3 

 19229911  Outras restituições  Indenizações, restituições e 
 ressarcimentos  R$   6.195,71  17,5 

 16100111  Serviços administrativos e 
 comerciais gerais 

 Serviços administrativos e 
 comerciais gerais  R$ 14.100,00  39,9 

 TOTAL     R$ 35.322,09  100 
 Fonte: Tesouro Gerencial. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 144 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 Observa-se  ainda  que,  diferente  do  que  ocorreu  em  anos  anteriores,  a  maior 

 arrecadação  ocorreu  na  natureza  de  receita  “Serviços  administrativos  e  comerciais 

 gerais”,  com  um  montante  de  R$  26.930,00  (vinte  e  seis  mil,  novecentos  e  trinta 

 reais),  que  corresponde  a  76,24%  do  valor  total  arrecadado.  Essa  natureza  de 

 arrecadação  engloba  as  receitas  oriundas  de  prestação  de  serviços 

 administrativos,  inscrição  em  concursos  e  processos  seletivos,  entre  outros.  As 

 principais  fontes  de  arrecadação  própria  da  Universidade  decorrem  de  contratos, 

 convênios  e  outros  instrumentos  congêneres  firmados  com  o  estado,  prefeituras  e 

 entes privados e das inscrições em processos seletivos e concursos. 

 Normalmente,  a  maior  receita  da  UFJ  é  oriunda  de  aluguéis  e 

 arrendamentos,  que  se  referem  àquelas  decorrentes  de  locação  de  espaços  por 

 meio  de  contratos  de  concessão  ou  permissão  de  uso  de  espaço  físico  para  a 

 instalação  das  lanchonetes,  restaurantes  e  reprografia.  Porém,  como  verificado  na 

 tabela  17,  em  2021  essa  natureza  de  receita  foi  a  menor,  com  arrecadação  de 

 apenas  R$  2.196,38  (dois  mil,  cento  e  noventa  e  seis  reais  e  trinta  e  oito 

 centavos),  correspondendo  a  6,22%  do  total.  Isso  ocorreu  em  consequência  da 

 pandemia  de  Covid  19,  que  obrigou  a  instituição  a  adotar  o  ensino  remoto.  Com  a 

 redução  drástica  do  fluxo  de  pessoas  nas  instalações  da  UFJ,  todas  as  empresas 

 solicitaram  a  suspensão  dos  contratos  de  locação  pelo  período  que  durar  a 

 pandemia.  Após  manifestação  da  Procuradoria  Federal,  a  gestão  autorizou  as 

 suspensões,  o  que  impactou  diretamente  na  arrecadação.  A  Tabela  18  demonstra 

 os valores empenhados em 2020 e 2021 por modalidade de contração. 

 Tabela 18. Despesas por modalidade de contratação em 2020 - 2021. 

 Modalidade de 
 Contratação 

 Despesas Empenhadas 
 2020  (%)  2021  (%) 

 6  Dispensa de licitação  R$   3.311.680,77  5,84  R$     1.767.987,37  1,73 
 7  Inexigibilidade  R$      351.266,77  0,62  R$        231.299,33  0,23 
 8  Não se aplica  R$  44.153.890,25  77,9  R$    93.456.565,14  91,2 

 10  Regime diferenciado 
 de contratação pública  R$      369.016,66  0,65  R$                      -  0 

 12  Pregão  R$   8.525.658,85  15  R$     6.997.084,41  6,83 
 Total  R$  56.711.513,30  100  R$  102.452.936,25  100 

 Fonte: Tesouro Gerencial. 
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 Verifica-se  que  a  modalidade  de  contratação  mais  utilizada,  tanto  em  2020 

 quanto  em  2021,  foi  a  “Não  se  aplica”,  que  corresponde  à  execução  da  folha  de 

 pagamento  dos  servidores.  Importante  destacar  que  do  total  do  orçamento 

 empenhado,  a  maior  parte  foi  destinado  às  despesas  obrigatórias,  tanto  em  2020 

 (77,86%)  quanto  em  2021  (91,22%).  A  parcela  do  orçamento  restante  destinada 

 para  cobrir  despesas  discricionárias  é  muito  menor  e  vem  reduzindo  a  cada  ano 

 desde 2019. 

 A  segunda  modalidade  mais  utilizada  pela  UFJ,  tanto  em  2020  (15,03%) 

 quanto  em  2021  (6,83%)  foi  o  pregão.  A  administração  entendeu  que  o  pregão 

 deve  ser  considerado  como  regra  para  as  contratações  da  instituição,  enquanto  a 

 dispensa  deve  ser  encarada  como  exceção  e  destinada  para  situações 

 emergenciais.  Nesse  sentido,  tem-se  trabalhado  arduamente  a  melhoria  do 

 planejamento  institucional,  cujo  reflexo  é  a  redução  da  utilização  da  dispensa, 

 tendo  em  vista  que  a  maior  parte  das  necessidades  institucionais  foram  previstas  e 

 atendidas via pregão. 

 Apesar  disso,  observa-se  na  Tabela  18  que  o  montante  e  o  percentual 

 empenhado  em  2021  na  modalidade  pregão  foram  menores  que  em  2020.  O 

 primeiro  motivo  foi  a  adoção  do  ensino  remoto,  que  reduziu  algumas  despesas  e 

 necessidade  de  alguns  tipos  de  contratação,  por  exemplo,  aquisição  de  material 

 de  limpeza,  higiene,  expediente,  entre  outros.  Outro  motivo  importante  é  a  redução 

 do  orçamento  discricionário,  que  tem  obrigado  as  instituições  a  rever  as 

 prioridades  e,  por  vezes,  deixar  de  prestar  determinados  serviços  à  comunidade 

 acadêmica e à sociedade na busca de ajustar orçamento e despesas. 

 A  terceira  modalidade  de  contratação  mais  utilizada  foi  a  “Dispensa  de 

 Licitação”,  responsável  por  5,84%  do  montante  empenhado  em  2020  e  1,73%  em 

 2021.  Em  2020,  com  a  declaração  do  estado  de  calamidade  pública  decorrente  da 

 COVID19,  novos  instrumentos  legais  regem  as  contratações  públicas,  merecendo 

 destaque  a  Lei  16.065  de  30  de  setembro  de  2020.  A  alteração  dos  valores 

 permitidos  para  contratação  por  dispensa  de  licitação  é  outro  fator  que  ocasionou 

 o aumento expressivo neste tipo de contratação. 

 Essa  modificação  foi  de  extrema  importância  pois  permitiu  maior  agilidade  às 

 contratações,  principalmente  aquelas  relacionadas  ao  enfrentamento  do  COVID. 
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 Em  2021  o  montante  de  contratação  por  dispensa  reduziu  em  função  da  redução: 

 1)  Do  orçamento  discricionário  destinado  à  UFJ  pelo  governo  federal;  2) 

 Continuidade  da  pandemia  e  do  ensino  remoto,  que  levou  a  redução  de  despesas 

 com  fornecimento  de  água  tratada,  saneamento  e  energia  elétrica,  que  também 

 envolvem  a  dispensa  de  licitação;  3)  Melhor  planejamento  em  função  da 

 experiência prévia de 2020 a respeito da pandemia. 

 O  quadro  7  a  seguir  apresenta  as  despesas  por  grupo  e  elementos  de 

 despesa relativos aos anos de 2020 e 2021. 
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 Quadro 07: Despesas por grupo e elementos de despesa relativos aos anos de 2020 e 2021. 

 Grupo de despesa  Elemento de despesa 
 Despesas empenhadas  Despesas liquidadas  Despesas pagas 
 2020  2021  2020  2021  2020  2021 

 Saldo (R$)  Saldo (R$)  Saldo (R$)  Saldo (R$)  Saldo (R$)  Saldo (R$) 

 1 
 Pessoal e 
 encargos 
 sociais 

 1  Aposentadorias, reserva 
 remunerada e reformas  -  277.806,55  -  277.806,55  -  257.304,31 

 4  Contratação por tempo 
 determinado – pessoal civil  325.171,36  1.516.355,21  325.171,36  1.516.355,21  294.744,64  1.373.591,78 

 7  Contribuição a entidade 
 fechada previdência  159.034,78  438.695,83  159.034,78  438.695,83  126.680,28  400.997,99 

 11  Vencimentos e vantagens 
 fixas - pessoal civil 

 29.323.654,8 
 8  66.252.376,32  29.323.654,88  66.252.376,32  3.387.827,68  61.443.123,24 

 13  Obrigações patronais  6.210.450,44  13.736.232,41  6.210.450,44  13.736.232,41  6.210.450,44  13.736.232,41 

 16  Outras despesas variáveis 
 - pessoal civil  5.130,22  21.894,42  5.130,22  21.894,42  1.996,83  19.570,93 

 91  Sentenças judiciais  14.767,35  35.986,14  14.766,85  35.986,14  8.876,16  32.775,97 

 92  Despesas de exercícios 
 anteriores  8.257,93  305.688,41  8.257,93  237.854,85  7.226,14  89.180,98 

 3 
 Outras 

 despesas 
 correntes 

 4  Contratação por tempo 
 determinado – pessoal civil  15.975,72  151.913,46  15.975,72  151.913,46  12.006,77  136.661,06 

 8  Outros benef.assist. do 
 servidor e do militar  168.803,97  393.115,88  168.803,97  393.115,88  135.450,61  361.625,78 

 14  Diárias - pessoal civil  22.179,64  29.293,07  22.179,64  29.293,07  22.179,64  29.293,07 

 18  Auxílio financeiro a 
 estudantes  2.860.842,61  3.070.698,69  2.758.207,61  3.070.095,99  2.534.617,61  2.958.045,99 

 20  Auxílio financeiro a 
 pesquisadores  427.046,66  819.897,94  291.274,96  815.641,71  250.664,96  807.641,71 

 30  Material de consumo  430.352,49  397.111,24  234.693,86  170.203,45  129.292,86  106.503,80 
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 32  Material, bem ou serviço 
 para dist. Gratuita  674.076,61  -  -  -  -  - 

 33  Passagens e despesas 
 com locomoção  -  -  -  -  -  - 

 36  Outros serviços de 
 terceiros - P.F.  68.136,19  83.077,63  63.070,94  76.856,42  51.524,88  64.937,93 

 37  Locação de mão-de-obra  6.817.037,98  6.172.938,03  5.947.998,44  6.171.014,21  5.646.806,48  6.122.348,27 

 39  Outros serviços de 
 terceiros PJ - op.Int.Orc.  3.608.853,49  3.508.070,26  3.038.446,05  3.156.199,03  2.779.511,91  2.777.942,61 

 40 
 Serviços de tecnologia da 
 informação e comunicação 

 - PJ 
 79.257,62  204.580,15  33.491,92  204.580,15  17.400,00  163.986,59 

 41  Contribuições  8.292,46  2.440,80  8.292,46  2.440,80  850,00  2.440,80 
 46  Auxílio-alimentação  989.586,14  2.369.743,57  989.586,14  2.369.743,57  791.638,50  2.174.385,75 

 47  Obrigações tributárias e 
 contributivas  66.677,92  222.901,51  66.677,92  222.901,51  66.677,92  222.901,51 

 48  Outros auxílios financeiros 
 a pessoas físicas  41.800,00  121.000,00  41.800,00  121.000,00  15.400,00  121.000,00 

 49  Auxílio-transporte  8.962,17  16.385,14  7.584,09  16.385,14  7.584,09  14.615,79 

 92  Despesas de exercícios 
 anteriores  -  435.442,54  426.672,10  426.113,02 

 93  Indenizações e restituições  458.416,05  1.063.176,18  444.231,44  1.056.781,18  353.122,75  967.262,78 

 4  Investimento 

 40 
 Serviços de tecnologia da 
 informação e comunicação 

 - PJ 
 -  4.900,00  -  -  -  - 

 51  Obras e instalações  443.015,99  -  -  -  -  - 

 52  Equipamentos e material 
 permanente  3.475.732,63  801.214,87  258.874,12  113.090,00  170.376,85  - 

 Total           56.711.513,30  102.452.936,25  50.437.655,74  101.085.129,40  43.022.908,00  94.810.484,07 
 PROAD - Pró-Reitoria de Administração e Finanças; PJ - Pessoa Jurídica. 
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 O  quadro  7  acima  demonstra  a  execução  das  despesas  empenhadas, 

 liquidadas  e  pagas,  dispostas  em  colunas,  na  perspectiva  de  grupo  e  elemento  de 

 despesa,  contemplando  informações  do  ano  em  questão  (2021)  e  do  ano  anterior 

 (2020). 

 Ao  analisar  o  primeiro  grupo  de  despesa  do  quadro  7,  “Pessoal  e  encargos 

 sociais”,  e  observando  a  relação  entre  despesas  liquidadas  e  pagas  desse  grupo, 

 os  três  primeiros  elementos  de  despesa  de  maior  representatividade  foram 

 “vencimentos  e  vantagens  fixas”  (R$  66.252.376,32  e  R$  61.443.123,24, 

 respectivamente),  “obrigações  patronais”  (R$  13.736.232,41  e  R$  13.736.232,41, 

 respectivamente)  e  “contratação  por  tempo  determinado”  (R$  1.516.355,21  e  R$ 

 1.373.591,78,  respectivamente).  Nota-se  que  a  execução  desses  elementos  de 

 despesa  não  foi  totalmente  efetivada,  uma  vez  que  o  pagamento  das  despesas 

 relativas ao mês de dezembro ocorreu no ano subsequente. 

 Estes  elementos  de  despesa  da  folha  de  pagamento  de  pessoal  são  os  de 

 maior  representatividade  nos  anos  analisados,  pois  envolvem  o  pagamento  de 

 salários dos ativos. 

 Em  se  tratando  do  grupo  “Outras  despesas  correntes”,  observa-se  que  os 

 três  elementos  de  despesa  mais  importantes  em  função  do  volume  de  recurso 

 empenhado  foram  “locação  de  mão  de  obra”  (R$  6.172.938,03),  “outros  serviços 

 de  terceiros  pessoa  jurídica”  (R$  3.508.070,26)  e  “auxílio  financeiro  a  estudantes” 

 (R$ 3.070.698,69). 

 O  elemento  de  despesa  “locação  de  mão  de  obra”  envolve  a  terceirização  de 

 mão  de  obra  de  uma  forma  geral,  como  serviço  de  intérpretes  de  libras, 

 manutenção  de  parques  e  jardins,  encarregado  de  departamento,  vigilância  e 

 manutenção  predial.  Já  o  elemento  de  despesa  “outros  serviços  de  terceiros 

 pessoa  jurídica”  engloba  despesas  com  energia  elétrica,  limpeza,  manutenção  da 

 rede  elétrica  interna,  gerenciamento  de  frota,  saneamento,  seguro  de  discentes  e 

 da  frota,  entre  outros.  Esses  dados  são  preocupantes  pois  demonstram  que  a 

 instituição  compromete  considerável  parcela  de  seu  orçamento  com  atividades 

 “meio”  e  não  “fim”.  Trata-se  de  recurso  que  poderia  ter  sido  aplicado  no  ensino, 

 pesquisa  e  extensão  e  que,  no  entanto,  está  sendo  comprometido  com  atividades 

 “meio”,  o  que  indubitavelmente  reflete  na  qualidade  do  ensino  ofertado.  Já  o 
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 terceiro  maior  elemento  de  despesa  “auxílio  financeiro  a  estudantes”  é  composto, 

 principalmente,  por  despesas  custeadas  com  recursos  da  assistência  estudantil, 

 iniciativa  extremamente  importante  para  viabilizar  o  acesso  de  discentes  em 

 situação de vulnerabilidade social e reduzir a evasão. 

 Os  elementos  de  despesa  com  códigos  39  e  37  do  quadro  7  representam  a 

 maior  parte  da  execução  de  custeio,  pois  estão  diretamente  relacionados  à 

 manutenção  das  atividades  e  funcionamento  da  instituição.  As  despesas  de 

 custeio  são  aquelas  decorrentes  de  contratos  de  prestação  de  serviços,  aquisição 

 de  materiais  de  consumo,  diárias,  passagens,  bolsas,  benefícios  aos  estudantes  e 

 outras, estando diretamente ligadas às atividades acadêmicas e administrativas. 

 A  divergência  entre  valores  empenhados,  liquidados  e  pagos  se  deve  ao 

 fluxo  do  processo  administrativo,  pois  as  notas  fiscais  só  são  liquidadas  após  o 

 devido  ateste  e  pagas  somente  quando  há  a  devida  liberação  de  recursos  em 

 caixa  pelo  MEC.  De  forma  geral,  pode-se  afirmar  que  não  foram  encontradas 

 dificuldades  na  execução  do  orçamento  deste  ano,  pois  as  liberações  de  recursos 

 financeiros  de  outras  despesas  de  custeio  e  capital  (OCC)  ocorreram 

 regularmente. 

 Com  relação  ao  último  grupo  de  despesa  do  quadro  7,  “Investimento”,  houve 

 registro  de  empenho  em  apenas  dois  elementos  de  despesa,  sendo  o  maior 

 volume  de  recursos  em  “equipamentos  e  material  permanente”  (R$801.214,87)  e  o 

 menor  volume  em  “serviços  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação  –  pessoa 

 jurídica”  (R$  4.900,00).  Importante  registrar  que  não  houve  execução  no  elemento 

 51  “obras  e  instalações”,  isso  devido  à  redução  dos  recursos  destinados  pelo 

 governo  federal  para  investimento,  que  inviabilizaram  a  realização  de  obras,  tendo 

 em  vista  que  essas  demandam  maiores  volumes  de  recursos.  Também  vale 

 ressaltar  que  o  volume  total  de  recursos  destinados  a  investimentos  em  2021 

 (R$806.114,87)  foi  significativamente  menor  que  os  de  2020  (R$3.918.748,62). 

 Isso  pode  ser  explicado  pela  redução  de  aporte  do  governo  federal,  bem  como  a 

 necessidade  da  instituição  remanejar  recursos  de  investimento  para  outras  ações 

 relacionadas às despesas de custeio. 

 Essa  foi  a  alternativa  encontrada  pela  equipe  gestora  na  tentativa  de  driblar 

 os  sucessivos  cortes  orçamentários  impostos  e  que  têm  dificultado  o  cumprimento 
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 dos  compromissos  financeiros,  principalmente  com  empresas  privadas 

 prestadoras  de  serviços  essenciais,  como  fornecimento  de  energia  elétrica, 

 limpeza, vigilância, entre outros. 

 5.2 Gestão e Fiscalização de Contratos 

 A  Diretoria  de  Gestão  de  Contratos  de  Serviços,  tem  por  finalidade  a 

 padronização  de  atividades  relacionadas  a  formalização  de  contratação  de 

 serviços  na  Universidade  Federal  de  Jataí,  criação  de  normativas  internas, 

 manuais  internos  de  Gestão  e  Fiscalização  de  Contratos,  além  dos  procedimentos 

 relativos  à  repactuação,  alteração,  prorrogação,  ateste  de  pagamentos  pelo 

 recebimento  provisório  e  definitivo,  eventual  aplicação  de  sanções,  extinção  de 

 contratos,  coordenação  das  atividades  dos  fiscais  de  contratos  através  de  regras 

 internas,  com  vistas  a  seguir  as  normativas  referentes  à  Gestão  e  Fiscalização 

 Contratual  previstas  na  lei  de  licitações  e  contratos  8.666/1993,Lei  10.520/2002, 

 Instrução  Normativa  nº  05/2017,  IN  73/2020  e  a  nova  Lei  de  Licitações  e 

 Contratos, 14.133/2021 (compartilhando espaço com a 8.666/93 por dois anos). 

 O  número  de  pessoas  na  equipe  de  Diretoria  de  Gestão  de  Contratos  de 

 Serviços  (DGCS)  é  de  03  gestores  de  contratos  e  01  bolsista  no  apoio  técnico, 

 com  horário  de  atendimento  das  7:30  às  17:30  ininterruptos,  para  o  melhor 

 atendimento da Comunidade Acadêmica. 

 Devido  a  pandemia,  foram  criados  vários  métodos  de  trabalho  que 

 substituíram  os  serviços  presenciais.  As  trocas  de  informação  em  reunião  eram 

 feitas  via  Google  Meet,  trocas  diárias  de  informações  eram  feitas  via  aplicativo  de 

 mensagem.  Documentos  que  são  elaborados  pelas  equipes  de  planejamento  de 

 novos  contratos  eram  todos  feitos  via  Google  Drive,  onde  várias  pessoas,  ao 

 mesmo  tempo,  poderiam  editar  um  mesmo  documento  ao  mesmo  tempo,  trocando 

 informações em tempo real. 

 No  ano  de  2021  foram  disponibilizados  cursos  de  aprimoramento  na  área  de 

 Gestão  de  Contratos,  devidos  aos  novos  tipos  de  contratos  de  serviços  a  serem 

 absorvidos  pela  UFJ,  tais  como:  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,  para 

 que  os  gestores  tenham  segurança  no  momento  de  fazer  as  planilhas  estimativas 
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 que  servirão  de  base  para  os  lances  nos  pregões  e,  ao  mesmo  tempo,  poder 

 exercer  a  fiscalização  durante  a  vigência  do  contrato  e,  também,  necessário  para 

 os  aditamentos  contratuais  de  repactuação,  tendo  por  motivo  as  atualizações  de 

 Convenções  Coletivas  de  Trabalho  (CCT).  Foi  feito  também  o  curso  de  Gestão  e 

 Fiscalização  de  Obras  de  acordo  com  a  nova  lei  de  licitações,  14.133/2021,  já  em 

 vigência  conjunta  com  a  lei  8.666/93,  durante  02  anos.  Outros  cursos  gratuitos  via 

 Ensino  a  Distância  (EAD)  online  da  Escola  Virtual  do  Governo  (EVG),  também 

 foram  feitos.  Está  sendo  exigido,  devido  a  obrigatoriedade  de  se  fornecer 

 treinamento  aos  Fiscais  de  Contratos,  que  assim  que  estes  forem  designados, 

 façam  o  curso  da  EVG:  Gestão  e  Fiscalização  de  Contratos,  para  que  seu 

 certificado seja inserido no processo em que ele seja fiscal. 

 No  dia  01  de  janeiro  de  janeiro  de  2021,  iniciou  a  operacionalização  do 

 sistema:  Comprasnet  Contratos,  que  agora  foi  renomeado  para  apenas:  Compras 

 Contratos,  com  foco  na  busca  pela  eficiência  da  gestão  e  na  melhoria  do 

 desempenho  das  instituições  públicas,  o  Ministério  da  Economia,  em  parceria  com 

 a  Advocacia-Geral  da  União,  ofertam  aos  órgãos  e  entidades  da  administração 

 pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  incluindo  as  empresas  estatais,  o 

 Compras Contratos. 

 A  ferramenta  faz  parte  das  medidas  de  eficiência  organizacional  para  o 

 aprimoramento  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional 

 estabelecidas  pelo  Decreto  nº  9.739,  de  28  de  março  de  2019  (Art.  6º,  IX).  O 

 Compras  Contratos  é  uma  ferramenta  do  governo  federal  que  automatiza  os 

 processos  de  gestão  contratual  e  conecta  servidores  públicos  responsáveis  pela 

 execução  e  fiscalização  de  contratos,  tornando  informações  disponíveis  a 

 qualquer  momento  e  melhorando  as  condições  de  gestão  e  relacionamento  com 

 fornecedores. Esse sistema oferece as seguintes vantagens: 

 ●  reduz os problemas relacionados às rotinas de trabalho; 

 ●  pleno  controle  das  informações  do  que  acontece  no  âmbito  dos  contratos  de 

 um órgão ou entidade; 

 ●  promove a eficiência na gestão contratual; 

 ●  proporciona  informações  para  apoiar  as  decisões  governamentais  de 

 alocação mais eficiente de recursos; 
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 ●  infraestrutura  centralizada,  sem  custos  para  órgãos  e  entidades  do  Poder 

 Executivo federal; e 

 ●  maior  transparência  das  informações  dos  contratos  celebrados  por  toda  a 

 administração pública, permitindo a padronização de rotinas e procedimentos. 

 O  DGCS  teve  que  fazer  vários  cursos  online  disponibilizados  pelo  Ministério 

 da  Economia  para  aprender  as  funcionalidades  para  sua  execução.  Esse  sistema 

 CONTRATOS  vai  ser  atualizado  constantemente  e,  em  breve,  teremos  conexão 

 com  o  SEI  -  Sistema  Eletrônico  de  Informação,  PGC  -  Planejamento  e 

 Gerenciamento  de  Contratações,  entre  outros  sistemas  governamentais 

 fundamentais.  Especificamente  em  2021,  devido  ao  desmembramento  da 

 Universidade  Federal  de  Goiás,  foram  implementadas  várias  alterações  na  rotina 

 de serviços na Universidade Federal de Jataí. 

 Esses  serviços  que  eram  feitos  pela  UFG  foram  passados  para  a  Diretoria 

 de  Gestão  de  Contratos  de  Serviços  -  DGCS/PROAD/UFJ.  Além  de  receber  novos 

 tipos  de  contratos,  principalmente  os  contratos  com  Dedicação  Exclusiva  de  Mão 

 de  Obra  (D.E.M.O.),  que  tinha  a  gestão  feita  pela  Diretoria  de  Administração, 

 SEINFRA,  Departamento  de  Logística  (DLOG),  recebemos  contratos  de  telefonia 

 fixa  e  móvel,  seguro  de  automóveis,  seguro  de  estagiários,  dentre  outros.  Foi 

 decisão  do  DGCS  receber  todos  os  contratos  em  uma  única  Diretoria  da  UFJ, 

 contratos  esses  que  na  UFG  eram  encontrados  em  vários  setores  diferentes,  a  fim 

 de  ter  um  maior  controle  padronizado  de  ações,  melhor  transparência  e 

 governança  já  que  todos  os  contratos,  sejam  eles  quais  forem,  estariam 

 disponíveis  para  toda  a  Comunidade  Acadêmica  e  externa  à  UFJ  em  um  único 

 local,  uma  única  página,  com  todos  os  dados  necessários  demonstrados  e  link 

 para acesso à todo o processo que gerou os contratos. 

 Os  componentes  do  DGCS,  que  são  os  Gestores  de  Contratos,  também 

 tiveram  grandes  desafios,  pois  são  responsáveis  por  ser  os  Gerentes  de  Projetos 

 em  Equipes  de  Planejamento,  obrigatórias  segundo  a  IN  05/2017,  coordenando  os 

 componentes  das  Unidades  Demandantes  (que  é  quem  precisa  do  serviço  a  ser 

 contratado)  no  desenvolvimento  de  contratos  que  antes  nunca  tinham  sido  feitos 

 pela UFJ, contratos como: 

 1.  Contratos de Obras - feitos pelo SEINFRA da UFG; 
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 2.  Contratos  de  Software  da  Biblioteca  -  feitos  pela  Diretoria  de  Administração 

 da UFG; 

 3.  Contratos de Encarregado de Departamentos - pelo SEINFRA da UFG; 

 4.  Contratos de Vigia - feito pela Diretoria de Administração (D.A.) da UFG; 

 5.  Vigilância Armada - feito pela D.A. da UFG; 

 6.  Manutenção do SIG/SIPAC - planejado e gerido pelo SETI da UFG; 

 7.  Fundação  -  planejamento  de  contratação  de  fundação  de  apoio  à  pesquisa, 

 anteriormente feito pela UFG; 

 8.  Contratação de Terminais de Autoatendimento - feitos pelo D.A. da UFG; 

 9.  Contratação de Serviços de Motorista - feitos pelo DLOG/Transporte da UFG; 

 10.  Contratação de Serviços de Limpeza - feitos pelo SEINFRA da UFG; 

 11.  Contratação  de  Serviços  de  Obras  -  sendo  de  construções  de  barracões  e 

 reformas  de  alguns  prédios,  todos  anteriormente  feitos  pelo  SEINFRA  da 

 UFG; 

 12.  Termos  de  Cooperação  Técnica  com  a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande 

 do Norte (UFRN) - feitos pelo SETI da UFG; 

 13.  Temos  Cooperação  Técnica  com  o  Banco  do  Brasil  -  feito  pelo  D.A.  da  UFG, 

 entre outros. 

 Além  de  todos  esses  Contratos  de  Serviços  que  tiveram  que  ser  planejados 

 pelo  DGCS/PROAD/UFJ,  foram  recebidas  a  Gestão  de  Contratos  que 

 anteriormente  eram  geridos  por  diversos  órgãos  da  UFJ,  dependendo  do  tipo  de 

 contrato: serviços comuns, serviços com D.E.M.O.. 

 O  DGCS  e  seus  Gestores  de  Contratos  foram  os  responsáveis  pela 

 orientação  contínua  e  diária  dos  Fiscais  dos  Contratos,  de  forma  proativa  e 

 planejada,  visando  a  eficiência  e  eficácia  da  gestão  e  fiscalização  dos  contratos, 

 mantendo  a  boa  comunicação  e  parceria  com  as  empresas  ganhadoras  dos 

 pregões,  que  geram  cada  um  deles  os  CONTRATOS,  sendo  estes, 

 obrigatoriamente,  devendo  ser  geridos  por  até  60  meses,  mantendo  o 

 cumprimento  do  que  foi  planejado,  sempre  direcionados  aos  cumprimentos  dos 

 direitos  e  obrigações  tanto  das  empresas  de  prestação  de  serviços 

 CONTRATADAS  quanto  da  CONTRATANTE  (UFJ).  A  comunicação  com  as 

 empresas  CONTRATADAS  é  de  suma  importância  para  que  sejam  dirimidos  os 

 conflitos  e  sanados  com  tranquilidade  qualquer  tipo  de  interpretação  pelas  partes 
 Universidade Federal de Jataí - UFJ 
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 (CONTRATANTE  e  CONTRATADA),  evitando  embaraço  na  execução  dos  serviços 

 contratados.  Fazem  parte  das  atividades  diárias  de  Gestão  e  Fiscalização  de 

 Contratos, os seguintes contratos: 

 Tabela 19: Despesas de contratos - UFJ/2021. 
 Despesa De Contratos 

 Serviço  Empresa  Valor Anual Do 
 Contrato 

 Encarregado de 
 Departamento 

 Ipanema Empresa de Serviços Gerais e 
 Transportes LTDA  R$2.008.805,46 

 Limpeza  Centrallimp Limpeza e Serviços LTDA  R$1.320.253,30 

 Motoristas  Guardiã Administração e Serviços 
 LTDA  R$968.318,80 

 Vigilância  Guardiã Seg. e Vigilância LTDA  R$1.875.796,00 
 Vigilância Armada  AC Segurança EIRELI  R$1.797.268,42 

 Vigia  Edithal Locação de Mão de Obra  R$1.276.712,19 

 Intérpretes  Érica E.G. Lima Serviços de Mão de 
 Obra EIRELI  R$352.059,60 

 Coleta de resíduos 
 Químicos  Bio Resíduos Transportes LTDA  R$8.640,00 

 Eventos  Golden Soluções e Entretenimento 
 EIRELI  R$167.810,20 

 Manutenção de 
 Rede Elétrica 

 Eletrocontrole Engenharia, Comércio e 
 Representação LTDA  R$831.839,64 

 Gerenciamento de 
 Frota 

 Prime Consultoria e Assessoria 
 Empresarial LTDA  R$879.220,05 

 Pequenas Reformas  Sul-América Tecnologia EIRELI  R$3.598.393,68 

 Parques e Jardins  Empresa de Conservação e Limpeza 
 Dalu LTDA  R$1.021.913,52 

 Manutenção Predial  Senior Engenharia de Automação e 
 Serviços EIRELI  R$1.059.999,00 

 Correios  Empresa Brasileira de Correios e 
 Telégrafos  R$36.000,00 

 Telefonia Móvel  Claro SA  - 
 Telefonia Fixa  Oi SA  R$15.791,16 

 Seguro de 
 Automóveis  Gente Seguradora SA  R$12.500,00 

 Seguro Estágio  Gente Seguradora SA  R$4.950,00 
 Acordo de 

 Cooperação UFRN  UFRN  R$76.732,50 

 Construção de 
 Barracão 

 SMP Construtora e Incorporadora 
 LTDA  R$44.006,05 

 Software Sophia 
 Biblioteca  Prima Soft Informática LTDA  R$56.730,00 

 Outsourcing  Esfera Prestação de Serviços e 
 Comércio LTDA  R$159.948,00 
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 Pragas, Vetores e 
 Sanitização  Isotech Controle de Pragas LTDA  R$52.706,99 

 Manutenção SIG  SIG Software & Consultoria em 
 Tecnologia da Informação  R$1.117.840,00 

 Fonte  : Diretoria de Gestão de Contratos de Serviços. 

 Tabela 20. Despesas de contrato de aluguel de imóvel - UFJ/2021. 
 Despesa: Contrato De Aluguel De Imóvel 

 Imóvel  Locador  Valor Anual Do Contrato 
 SPA  Gualter da Silva Pedra  R$                          60.783,00 

 Fonte: Diretoria de Gestão de Contratos de Serviços. 

 Tabela 21. Receitas de contratos - UFJ/2021. 
 Receitas de Contratos 

 Cliente  Permissionária/Concessionária  Valor do Contrato 

 Cantina Riachuelo  -  Em Processo 
 Licitatório 

 Cantina Centro de 
 Aulas 2  -  Em Processo 

 Licitatório 
 Cantina Faculdade de 

 Medicina  -  Em Processo 
 Licitatório 

 Reprografia - Centro 
 de Aulas 2  Nasi Souza Silva - ME  R$ 0,00 (Suspenso) 

 Restaurante 
 Universitário  Kadeas restaurantes LTDA  R$ 0,00 (Suspenso) 

 Fonte:  Diretoria  de Gestão de Contratos de Serviços. 

 5.3 Gestão de Materiais e Patrimônio 

 O  objetivo  deste  relatório  é  dimensionar  as  atividades  do  departamento  de 

 logística  da  Universidade  Federal  de  Jataí  -  UFJ.  Proporcionando  dados  relativos 

 aos  atendimentos,  demandas,  mapeamento  da  frota,  capital  humano  e 

 informações quanto às questões financeiras ligadas diretamente ao setor. 

 5.3.1 Do Capital Humano 

 O  Departamento  de  Logística  –  DLOG-UFJ  foi  criado  através  da  portaria  n° 

 439/2021,  de  20  de  julho  de  2021,  portaria  essa  que  “Cria  a  estrutura 

 organizacional  mínima  para  o  funcionamento  e  desenvolvimento  das  atividades  de 
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 ensino,  pesquisa,  extensão  e  administrativas  da  Universidade  Federal  de  Jataí, 

 até a aprovação do Estatuto e do Regimento Geral”  . 

 A  estrutura  conta  com  3  coordenações  que  estão  dispostas  da  seguinte 

 forma: Diretoria de Logística, que compreende: 

 a) Coordenação de Materiais e Patrimônio; 

 b) Coordenação de Contratos, Cobranças e Penalidades; 

 c) Coordenação de Transporte. 

 O departamento conta com um total de 22 pessoas, sendo destas: 

 ●  02  servidores efetivos; 

 ●  01  Colaborador efetivo da prefeitura, cedido à UFJ; 

 ●  02 Colaboradoras bolsistas; 

 ●  17 Colaboradores(as) terceirizados(as). 

 5.3.2 Horário de Funcionamento 

 O  horário  de  funcionamento  do  departamento  é  de  segunda  a  sexta  das 

 07:30  às  11:30  e  12:30  às  17:30.  É  importante  salientar  que  esse  horário  pode  ser 

 ampliado  em  função  das  viagens  dos  motoristas  ligados  à  coordenação  de 

 transporte,  estes  que  por  sua  vez  realizam  viagens  fora  do  horário  comercial,  e  até 

 mesmo  aos  finais  de  semana  e  feriados,  dependendo  da  urgência  para  que  a 

 viagem seja realizada. 

 5.3.3 Atividades que a DLOG realizou em 2021 

 No  ano  de  2021,  mesmo  com  as  adversidades  enfrentadas  em  decorrência 

 da  pandemia,  a  DLOG  realizou  uma  gama  enorme  de  atendimentos  internos, 

 atendimentos  esses  de  formas  diversas,  sendo  de  ordem  administrativa, 

 transporte  de  material  de  consumo,  de  limpeza,  mudanças  de  departamentos, 

 estruturação  de  departamentos  novos,  reformas  e  demais  atividades  relacionadas 

 com  a  movimentação  dos  mobiliários  da  UFJ.  Além  dos  relacionados  acima,  é 

 importante  ressaltar  que  a  DLOG  nessa  nova  conjuntura  vem  trabalhando 

 arduamente  para  ajustar  os  processos  de  compras  e  recebimentos  de  materiais 

 diversos,  sejam  esses  de  uso  comum  e/ou  solicitações  específicas  de  cada 

 departamento. 
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 5.3.4 Principais Sistemas Utilizados 

 O  Departamento  de  Logística  trabalha  com  várias  ferramentas  e  sistemas, 

 dentre esses podemos citar: 

 ●  Sistema  de  Solicitação  de  Viagens  (SISVIAGEM.UFJNET.NET)  – 

 desenvolvido  pela  fábrica  de  software  da  UFJ,  esse  que  tem  por  objetivo 

 realizar  o  processo  de  pedidos  de  viagens  e  diárias,  o  sistema  é  utilizado  por 

 todos os servidores efetivos da UFJ. 

 ●  SIPAC  –  sistema  usado  para  tratamento  e  controle  de  pedidos  de  materiais  e 

 utilizado  para  o  controle  patrimonial  da  UFG/UFJ.  É  importante  destacar  que 

 no  ano  de  2021  passamos  por  dificuldades  com  esse  sistema,  em  detrimento 

 do  desmembramento  da  UFJ  frente  a  UFG.  Com  essa  mudança  o  banco  de 

 dados  não  foi  separado  para  a  UFJ  e  nesse  sentido  algumas  atividades  estão 

 inativas  para  o  uso,  trazendo  diversos  transtornos  por  falta  de  controle.  A 

 implantação  do  SIADS  virá  para  sanar  grande  parte  dos  gargalos  deixados 

 pelo SIPAC. 

 ●  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  (COMPRASNET)  –  ferramenta  muito 

 utilizada  em  parceria  com  a  Diretoria  de  compras  para  planejamento  e 

 construção dos processos licitatórios. 

 ●  CONTRATOS.GOV  –  ferramenta  usada  em  parceria  com  a  Diretoria  de 

 contratos,  para  acompanhamento  e  controle  dos  contratos  de  prestação  de 

 serviços. Ainda há muito a ser implantado para o uso total da ferramenta. 

 ●  Sistema  Unificado  de  Cadastramento  de  Fornecedores  (SICAF)  –  utilizado 

 para  pesquisar  a  situação  cadastral  de  fornecedores,  pois  é  obrigatório  o 

 registro  das  empresas  interessadas  em  participar  de  processos  de  compras 

 com os órgãos do governo. 

 ●  SIADS  –  Sistema  em  implantação  para  o  gerenciamento  do  patrimônio, 

 almoxarifado e transporte. 

 ●  Sistema  de  Doações  do  Governo  Federal  (REUSE)  –  utilizado  pelos  órgãos 

 do  governo,  para  publicação  de  bens  e  materiais  que  não  são  utilizados  e 

 colocados para doação. 

 ●  Sistema  de  Gerenciamento  de  abastecimento,  manutenção  corretiva  e 

 preventiva da frota da instituição (PRIME). 
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 ●  Sistema de gerenciamento de processos (SEI). 

 5.3.5 Principais metas alcançadas em 2021 

 Embora  o  ano  de  2021  tenha  trazido  situações  adversas  em  detrimento  da 

 pandemia,  o  Departamento  de  Logística  da  UFJ  seguiu  realizando  todas  as 

 atividades  relacionadas  com  as  demandas  de  manutenções  internas  e  atividades 

 administrativas,  além  de  diversos  atendimentos  para  coleta  de  dados  para 

 pesquisas. 

 Nesse  sentido  as  demandas  prioritárias  para  2021  que  seria  a  renovação  da 

 frota  de  veículos  da  UFJ,  por  meio  de  doações  de  outros  órgãos,  tendo  em  vista 

 que  a  instituição  está  impedida  de  adquirir  locar  e/ou  contratar  de  forma 

 terceirizada  qualquer  tipo  de  veículo,  em  virtude  do  DECRETO  NO  8.540,  DE  9 

 DE  OUTUBRO  DE  2015  -  Estabelece,  no  âmbito  da  administração  pública  federal 

 direta,  autárquica  e  fundacional,  medidas  de  racionalização  do  gastos  públicos 

 contratações  para  aquisição  de  bens  e  prestação  de  serviços  e  na  utilização  de 

 telefones celulares corporativos e outros dispositivos. 

 E  posteriormente  reforçado  pela  PORTARIA  Nº  179,  DE  22  DE  ABRIL  DE 

 2019  -  Dispõe  sobre  medidas  de  racionalização  do  gasto  público  nas  contratações 

 para  aquisição  de  bens  e  prestação  de  serviços,  e  dá  outras  providências.  Outra 

 d  emanda  primordial  para  o  Departamento  de  Transporte  e  Logística  para  o  ano  de 

 2021 seria a construção do prédio para o Departamento. 

 5.3.6 Objetivos Alcançados - Frota 

 De  acordo  com  as  prioridades  estabelecidas  foram  conquistados  à 

 renovação  da  frota  com  veículos  advindos  de  doações  por  outros  órgãos,  via 

 REUSE  mais  dois  veículos  usados  e  em  bom  estado  de  conservação,  sendo 

 esses dados para as  devidas providências conforme  quadro: 

 Quadro  08:  Automóveis  recebidos  em  forma  de  doação  de  outros  órgãos  pelo 
 REUSE. 

 Órgão Doador  Veículo 1 

 Secretaria da Receita Federal em 
 Varginha-MG 

 Honda City - LX Flex 
 Placa  EWX-2825 

 Ano / Modelo  2012/2013 
 Cor  Cinza 
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 Motorização  1.5 - 115CV 
 Combustível  Flex 

 Renavam  482399015 
 Chassi  93HGM2620DZ111663 

 Superintendência da Polícia 
 Rodoviária Federal em Minas 

 Gerais-MG. 

 Veículo 2 
 GM / Blazer 

 Placa  GMF-6401 
 Ano / Modelo  2010/2011 

 Cor  Azul 
 Motorização  2.4 - 147CV 
 Combustível  Flex 

 Renavam  231594780 
 Chassi  9GB116HF0BC400424 

 Fonte: Departamento de Logística. 

 5.3.7 Planilha atualizada de veículos - UFJ 

 O  quadro  9  apresenta  de  forma  atualizada,  os  veículos  que  compõem  a 

 frota da Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 Quadro  09: Veículos atualizado - UFJ/2021. 
 Planilha De Veículos - Ufj 

 #  Carro  Placa  Combustível  Marca  Modelo  Ano/Modelo 

 1  Caminhão  NGF-8466  Diesel  Ford  F-4000 G  2007 
 2  Cobalt  ONA-3715  Flex  Chevrolet  1.8 Lt  2013/2014 
 3  Cobalt  OOE-7624  Flex  Chevrolet  1.8 Lt  2014 
 4  Cobalt  OOE-7604  Flex  Chevrolet  1.8 Lt  2014 
 5  Fluence  OMS-9105  Flex  Renault  EXP 1.6  2012/2013 
 6  Focus  NWD-9804  Flex  Ford  2.0 GLX  2010/2011 
 7  Kombi  NKC-6151  Flex  VW  Kombi  2007/2008 
 8  Logan  NKC-6201  Flex  Renault  Logan EXP  2007/2008 
 9  Microônibus  NKX-0715  Diesel  Agrale  Busscar/Micruss  2007/2008 

 10  Montana  NVV-1544  Flex  Chevrolet  1.4  2010/2010 
 11  Moto  NKV-8844  Gasolina  Yamaha  XTZ 125E  2008/2009 
 12  Ônibus  KCL-8963  Diesel  Mercedes  O/400 Rs  1995 
 13  Ônibus  OMW-7108  Diesel S10  Scania/M.Polo  Viaggio R  2014 
 14  Ônibus  OOB-8478  Diesel S10  VW/17230  Torino  2014 
 15  Pálio  NGO-3347  Flex  Fiat 1.8  Week. HLX  2007 
 16  Pálio  NGJ-7948  Flex  Fiat 1.4  Week. HLX  2006/2007 
 17  Toyota  KAX-6971  Diesel  Toyota  Bandeirante  1993 
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 18  Uno  NKP-6184  Flex  Fiat  Miller Fire  2008 

 19  Van  NKH-8112  Diesel  Peugeot  Boxer M330M 
 HDI  2007/2008 

 20  Van  ONO-7674  Diesel S10  Fiat  Dukato  2013 
 21  Mini Van  NGR-9142  Flex  Fiat  Doblo  2007 
 22  Camionete  KEU-6161  Diesel  Ford  Ranger – Xl 11F  2002/2003 
 23  Fiorino  JFQ-4619  Gasolina  Fiat  Furgão  2004/2005 

 24  Carreta 
 Reboque  NKR-1776  -  -  R/CBN – CBNC 

 PB300  2009 

 25  Ônibus  KCG-2649  Diesel  Mercedes  1113  1977 
 26  Peugeot  OHA-8113  Flex  Peugeot  207Passion XS  2012 

 27  Focus  JFP-9956  Gasolina  Ford  I/Ford Focus 
 Ghia 2.0LFC  2004 

 28  Hb20S  PAE-2403  Flex  Hyundai  HB20S 1.6  2004 
 29  Livina  OMY-7202  Flex  Nissan  Livina 16S  2013 
 30  City  EWX-2825  Flex  Honda  City 1.5S  2012/2013 

 31  Blazer  GMF-6401  Gasolina  Chevrolet 
 Blazer 

 Advantage 
 147CV 

 2010/2011 

 Fonte: Departamento de Logística. 

 5.3.8 Objetivos Alcançados - Prédio do DLOG 

 Em  relação  à  meta  para  a  construção  do  prédio  do  Departamento  de 

 Logística  a  evolução  ficou  no  sentido  de  confecção  do  projeto  arquitetônico  do 

 mesmo,  esse  que  está  em  fase  de  elaboração,  bem  como  as  tratativas  por  parte 

 da  Reitoria  da  UFJ  no  sentido  do  dimensionamento  e  formulação  em  busca  dos 

 recursos  financeiros  necessários  para  a  execução  da  obra.  Nesse  sentido,  2022 

 será crucial para o andamento do projeto. 

 5.3.9  Demonstração  Financeira  –  Contrato  Motoristas  Terceirizados  de 
 2017 a 2021 

 De  acordo  com  a  demonstração  gráfica,  apresentando  os  gastos  oriundos  do 

 contrato  de  prestação  de  serviços  de  motoristas  pela  empresa  Guardiã 

 Administração  e  Serviços  Ltda,  o  ano  de  2019  teve  sua  maior  relevância,  em 

 virtude  de  ter  sido  um  ano  com  maior  demanda  de  atividades,  ocasionando  assim 

 um  maior  investimento  em  torno  do  contrato,  já  em  2021  o  valor  investido  em  mão 

 de  obra  com  o  contrato  de  motorista  ficou  em  R$  469.829,84  (Quatrocentos  e 

 sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
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 5.3.10 Demonstrativo Financeiro 2017 

 Tabela 22. Planilha de Acompanhamento Financeiro 2017 - UFJ 2021. 
 Planilha De Acompanhamento Financeiro – Guardiã – 2017 
 N.  Data  Nota  Referência  Valor 
 1  08/05/2017  7823  Abril  R$    22.920,19 
 2  05/06/2017  7908  Maio  R$    28.271,25 
 3  05/07/2017  7994  Junho  R$    33.651,36 
 4  04/08/2017  8088  Julho  R$    33.868,80 
 5  14/09/2017  8229  Agosto  R$    41.536,69 
 6  09/10/2017  8280  Setembro  R$    42.953,70 
 7  14/11/2017  8404  Outubro  R$    34.711,90 
 8  05/12/2017  8442  Novembro  R$    43.631,41 
 9  17/01/2018  8592  Dezembro  R$    39.931,39 

 Total  R$  321.476,69 
 Fonte: Departamento de Logística. 

 5.3.11 Demonstrativo Financeiro 2018 

 Tabela 23. Planilha de acompanhamento Financeiro 2018 - UFJ 2021. 
 Planilha De Acompanhamento Financeiro – Guardiã – 2018 
 N.  Data  Nota  Referência  Valor 
 1  21/02/2018  8683  Janeiro  R$    36.519,04 
 2  12/03/2018  8720  Fevereiro  R$    36.205,99 
 3  13/04/2018  8862  Março  R$    42.500,64 
 4  08/05/2018  8923  Abril  R$    44.676,65 
 5  12/06/2018  9021  Maio  R$    42.053,12 
 6  10/07/2018  9152  Junho  R$    42.169,74 
 7  09/08/2018  9232  Julho  R$    38.324,03 
 8  10/09/2018  9334  Agosto  R$    32.066,15 
 9  10/10/2018  9439  Setembro  R$    36.861,06 

 10  14/11/2018  9605  Outubro  R$    39.882,20 
 11  11/12/2018  9667  Novembro  R$    33.639,21 
 12  10/01/2019  9782  Dezembro  R$    34.771,02 

 Total  R$  459.668,85 
 Fonte: Departamento de Logística. 

 5.3.12 Demonstrativo Financeiro 2019 

 Tabela 24. Planilha de acompanhamento Financeiro 2019 - UFJ 2021. 
 Planilha De Acompanhamento Financeiro – Guardiã – 2019 
 N.  Data  Nota  Referência  Valor 
 1  12/02/2019  10042  Janeiro  R$    56.559,05 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 163 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 2  12/03/2019  9991  Fevereiro  R$    39.655,42 
 3  20/03/2019  10043  Março-Férias  R$    20.696,25 
 4  15/04/2019  10103  Março  R$    41.218,15 
 5  10/05/2019  10210  Abril  R$    44.388,58 
 6  06/06/2019  10312  Maio  R$    45.725,27 
 7  09/07/2019  10421  Junho  R$    51.943,68 
 8  05/08/2019  10512  Julho  R$    45.131,37 
 9  04/09/2019  10631  Agosto  R$    45.571,81 

 10  16/10/2019  10814  Setembro  R$    46.571,81 
 11  11/11/2019  10876  Outubro  R$    42.182,45 
 12  06/12/2019  10984  Novembro  R$    45.340,11 
 13  10/01/2020  11098  Dezembro  R$    53.882,30 

 Total  R$  578.866,25 
 Fonte: Departamento de Logística. 

 5.3.13 Demonstrativo Financeiro 2020 

 Tabela 25. Planilha de acompanhamento Financeiro 2020 - UFJ 2021. 
 Planilha De Acompanhamento Financeiro – Guardiã – 2020 
 N.  Data  Nota  Referência  Valor 
 1  08/04/2020  11452  Janeiro  R$    42.620,77 
 2  08/04/2020  11453  Fevereiro  R$    45.714,86 
 3  09/04/2020  11457  Março  R$    44.355,75 
 4  07/05/2020  11585  Abril  R$    39.023,71 
 5  08/06/2020  11736  Maio  R$    38.472,88 
 6  01/07/2020  11915  Junho  R$    36.990,34 
 7  07/08/2020  11972  Julho  R$    36.512,67 
 8  05/09/2020  12101  Agosto  R$    37.700,56 
 9  07/10/2020  12220  Setembro  R$    37.326,84 

 10  03/11/2020  12346  Outubro  R$    37.967,50 
 11  07/12/2020  12493  Novembro  R$    37.807,34 
 12  06/01/2021  12592  Dezembro  R$    38.870,95 

 Total  R$  473.364,17 
 Fonte: Departamento de Logística. 

 5.3.14 Demonstrativo Financeiro 2021 

 Tabela 26. Planilha de acompanhamento Financeiro 2021 - UFJ 2021  . 
 Planilha De Acompanhamento Financeiro – Guardiã – 2021 
 N.  Data  Nota  Referência  Valor 
 1  05/02/2021  12723  Janeiro  R$    38.512,43 
 2  10/03/2021  12859  Fevereiro  R$    38.043,61 
 3  12/04/2021  12981  Março  R$    38.043,61 
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 4  06/05/2021  13094  Abril  R$    39.574,21 
 5  09/06/2021  13220  Maio  R$    37.574,79 
 6  02/07/2021  13325  Junho  R$    37.285,23 
 7  16/08/2021  13535  Julho  R$    37.285,23 
 8  05/09/2021  13577  Agosto  R$    37.285,23 
 9  08/10/2021  13710  Setembro  R$    42.649,13 

 10  04/11/2021  13823  Outubro  R$    44.317,65 
 11  29/11/2021  13941  Novembro  R$    41.973,49 
 12  29/11/2021  13942  Dezembro  R$    37.285,23 

 Total  R$  469.829,84 
 Fonte: Departamento de Logística. 

 Figura  25.  Comparativo  de  Gastos  com  Prestação  de  serviços  de  Motoristas  2017  a 
 2021/UFJ. 

 Fonte: Departamento de Logística. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 165 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 5.3.15 DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS COM CONTRATO DE GERENCIAMENTO E FROTA – 2014 A 2021 

 Detalhamento  financeiro  de  consumo  de  combustível  e  os  gastos  com  peças  e  serviços  da  frota  de  veículos  da 
 Universidade Federal de Jataí - UFJ, no período de 2014 a 2021 (Figura 26 e 27). 

 Figura 26. Detalhamento de Consumo com Combustível de 2014 a 2021/UFJ. 

 Fonte: Departamento de Logística. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 166 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 Figura 27. Detalhamento de Gastos, com Peças e Serviços de 2014 a 2021/UFJ. 

 Fonte: Departamento de Logística. 
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 Figura  28.  Detalhamento  do  acumulado  de  todos  os  gastos  anuais  de  Combustível, 
 Peças e Serviços de 2014 a 2021/UFJ. 

 Fonte: Departamento de Logística. 

 Concluindo,  sobre  os  Gastos  com  contrato  de  mão  de  obra  terceirizada  de 

 motoristas  de  2017  a  2021,  foram  de  R$  R$  1.981.729,11  (Um  milhão  novecentos 

 e  oitenta  e  um  mil,  setecentos  e  vinte  e  nove  reais  e  onze  centavos).  Sendo  que 

 em  2021  o  montante  gasto  com  o  contrato  de  mão  de  obra  terceirizada  de 

 motoristas  foi  de  RS  469.829,84  (Quatrocentos  e  sessenta  e  nove  mil,  oitocentos  e 

 vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

 Os  Gastos  com  contrato  de  gerenciamento  de  manutenção  de  frota,  sendo 

 abastecimentos  e  reparos  corretivos  e  preventivos,  abrangendo  mão  de  obra  e 

 peças  de  2014  a  2021  foram  de  R$  1.297.637,15  (Um  milhão  duzentos  e  noventa 

 e  nove  mil,  seiscentos  e  trinta  e  sete  reais  e  quinze  centavos).  Sendo  que  em 

 2021  o  montante  gasto  com  o  contrato  de  gerenciamento  de  abastecimento,  mão 

 de  obra  e  peças  foi  de  RS  323.294,90  (Trezentos  e  vinte  e  três  mil,  duzentos  e 

 noventa e quatro reais e noventa centavos). 

 5.3.16 Cursos De Capacitação E Treinamentos – 2021 

 Em  2021  não  houve  cursos  de  capacitação  para  o  departamento,  mas  sim, 

 apenas  instruções  de  segurança  de  acordo  com  as  normativas  de  prevenção  da 

 COVID 19, de acordo com a preconização da OMS. 
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 5.3.17 Implantação de novos sistemas 

 Após  o  desmembramento  da  UFJ  diversos  departamentos  passaram  e  ainda 

 passam  por  ajustes  e  implantações  de  sistemas  novos  e  ou  com  ajustes  no  banco 

 de  dados.  O  DLOG  também  passa  por  ajustes  e  um  dos  mais  significantes  têm 

 sido os trabalhos para implantação do SIADS. 

 5.3.18 Desmembramento da UFJ 

 O  ano  de  2021  foi  de  muitos  desafios,  em  virtude  do  desmembramento  da 

 UFJ  muitas  atividades  que  até  então  eram  realizadas  pela  UFG  passaram  a  ser  de 

 inteira  responsabilidade  da  gestão  da  UFJ,  com  isso  muitos  foram  e  continuam 

 sendo  os  entraves.  Pode-se  destacar  que  a  falta  de  capital  humano  e  a  carência 

 de  sistemas  de  gestão  são  os  principais  gargalos.  Nesse  sentido,  não  só  o  DLOG, 

 mas  outros  departamentos  vêm  se  adaptando  ao  acúmulo  de  trabalho  com  um 

 número reduzido de pessoas. 

 O  grande  desafio  foi  a  criação  do  Departamento  de  Logística  (DLOG),  onde 

 foram  incorporados  os  Setores  de  Transportes,  Patrimônio  e  Almoxarifado  em  um 

 único setor. 

 5.3.19 Desafios do DLOG durante a Pandemia 

 Outro  fato  que  nos  levou  a  reinventar  a  forma  de  trabalho  nesse  ano  de  2021 

 foi  a  pandemia,  onde  nos  exigiu  diversas  mudanças  nos  procedimentos 

 operacionais e comportamentais. Dentre estas: 

 ●  Alteração  das  escalas  de  trabalho  para  evitar  aglomeração  dos 

 colaboradores; 

 ●  Redução  do  número  de  passageiros  em  cada  veículo  da  instituição.  Fato  esse 

 em  contradição  com  a  redução  das  escalas,  pois,  ao  mesmo  tempo  que 

 tínhamos  menos  servidores,  o  número  de  viagens  aumentava  para  atender  o 

 mesmo  número  de  pessoas  em  detrimento  do  distanciamento.  E  assim 

 exigindo  diversas  alterações  na  forma  de  trabalho  de  cada  pessoa  do 

 departamento; 

 ●  Adaptação  para  com  os  processos  de  segurança,  de  acordo  com 

 preconização  da  OMS,  para  com  a  assepsia  nos  veículos,  locais  e  demais 
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 ferramentas  de  trabalho  usados  por  todos  os  colabores  do  DLOG  e  seus 

 respectivos usuários. 

 ●  O  transporte  dos  alunos  e  funcionários  do  campus  Jatobá  foi  impactado  em 

 detrimento  da  pandemia,  onde  o  número  de  pessoas  atendidas  sofreu  uma 

 redução de 50% de sua capacidade habitual. 

 5.3.20 Mudanças de Sistemas 

 Junto  com  o  desmembramento  vieram  mais  responsabilidades  e  atividades 

 que  até  então  eram  administradas  pela  UFG.  Pode-se  dizer  que  o 

 desmembramento  trouxe  muitas  dificuldades  para  os  sistemas  que  até  então 

 compartilhavam  o  banco  de  dados,  e  com  o  desmembramento  alguns  sistemas 

 não  funcionam  de  forma  satisfatória.  O  SIPAC,  sistema  que  até  então  era 

 responsável  pelo  gerenciamento  de  compras,  patrimônio,  almoxarifado  e  pedidos 

 de  materiais,  até  então  ficou  inoperante  trazendo  muitos  transtornos  e  atrasos  em 

 diversos procedimentos. 

 5.3.21 Balanço Patrimonial 2021 (DLOG) 

 Em  virtude  do  processo  de  desmembramento  e  toda  gama  de  dificuldades 

 tanto  de  pessoas,  de  fluxos  de  informações  e  de  falta  de  sistema  o  Balanço 

 Patrimonial  dos  itens  do  Almoxarifado  de  2021  foi  feito  apenas  de  forma  empírica, 

 ou seja, manualmente. 

 5.4 Demonstrativos Contábeis - UFJ/2021 

 Em  atendimento  às  disposições  legais  e  regulamentares  vigentes,  bem 

 como  exigências  e  orientações  do  Ministério  da  Educação,  a  Universidade  Federal 

 de  Jataí  (UFJ)  apresentou  e  publicou,  no  site  da  PROAD-UFJ,  seus  Relatórios 

 Contábeis,  Demonstrações  Contábeis  e  Notas  Explicativas  referentes  ao  exercício 

 de  2021.  Portanto,  os  Relatórios  Contábeis,  as  Demonstrações  Contábeis  e 

 respectivas  Notas  Explicativas  da  UFJ  podem  ser  acessadas  na  íntegra  através  do 

 seguinte  link:  <coad.jatai.ufg.br/n/126754-demonstracoes-contabeis.  Base  de 

 preparação das demonstrações e das práticas contábeis>. 
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 As  Demonstrações  Contábeis  da  Universidade  Federal  de  Jataí  são 

 elaboradas  em  consonância,  principalmente,  com  os  seguintes  normativos  e 

 legislações:  A  Lei  nº  4.320/1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro 

 para  elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados, 

 dos Municípios e do Distrito Federal; 

 a)  A  Lei  nº  4.320/1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro 

 para  elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados, 

 dos Municípios e do Distrito Federal; 

 b)  O  Decreto-Lei  nº  200/1967,  que  dispõe  sobre  a  organização  da 

 Administração  Federal,  estabelece  diretrizes  para  a  Reforma  Administrativa  e  dá 

 outras providências; 

 c)  O  Decreto  nº  93.872/1986,  que  dispõe  sobre  a  unificação  dos 

 recursos  de  caixa  do  Tesouro  Nacional,  atualiza  e  consolida  a  legislação  pertinente 

 e dá outras providências; 

 d)  A  Lei  nº  10.180/2001,  que  organiza  e  disciplina  os  Sistemas  de 

 Planejamento  e  de  Orçamento  Federal,  de  Administração  Financeira  Federal,  de 

 Contabilidade  Federal  e  de  Controle  Interno  do  Poder  Executivo  Federal,  e  dá 

 outras providências; 

 e)  A  Lei  Complementar  nº  101/2000,  que  estabelece  normas  de  finanças 

 públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  e  dá  outras 

 providências; e 

 f)  Abrangem,  também,  as  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade 

 Aplicadas  ao  Setor  Público  (NBCs  TSP)  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade 

 (CFC),  o  Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  (MCASP)  8ª  edição  e 

 o Manual SIAFI, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 As  Demonstrações  Contábeis  da  UFJ  foram  elaboradas  a  partir  das 

 informações  constantes  no  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do 

 Governo Federal (SIAFI). 

 As  estruturas  e  a  composição  das  Demonstrações  Contábeis  estão  de 

 acordo  com  as  bases  propostas  pelas  práticas  contábeis  brasileiras  e  com  o 

 modelo  de  Plano  de  Contas  Aplicado  ao  Setor  Público  (PCASP).  Dessa  forma,  as 

 Demonstrações  Contábeis  são:  I  -  Balanço  Patrimonial  (BP);  II  -  Demonstração 
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 das  Variações  Patrimoniais  (DVP);  III  -  Balanço  Orçamentário  (BO);  IV  –  Balanço 

 Financeiro  (BF);  V  -  Demonstração  dos  Fluxos  de  Caixa  (DFC);  e  VI  - 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 

 5.4.1 Declaração anual do Contador 

 Esta  declaração  refere-se  às  demonstrações  contábeis  e  suas  notas 

 explicativas  de  31  de  dezembro  de  2021  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (Órgão 

 26453 / UG 156678). 

 Esta  declaração  reflete  a  conformidade  contábil  das  demonstrações 

 contábeis  encerradas  em  31  de  dezembro  de  2021  e  é  pautada  na  Macrofunção 

 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI. 

 As  demonstrações  contábeis,  Balanço  Patrimonial,  Demonstração  de 

 Variações  Patrimoniais,  Demonstração  de  Fluxo  de  Caixa,  Demonstração  das 

 Mutações  do  Patrimônio  Líquido,  Balanço  Orçamentário,  Balanço  Financeiro  e 

 suas  notas  explicativas,  encerradas  em  31  de  dezembro  de  2021,  estão,  em  todos 

 os  aspectos  relevantes,  de  acordo  com  a  Lei  4.320/64,  o  Manual  de  Contabilidade 

 Aplicada  ao  Setor  Público  e  o  Manual  SIAFI,  exceto  quanto  os  assuntos 

 mencionados a seguir: 

 1.  Restrição  634:  Falta  de  Avaliação  dos  Bens  Móveis  /  Imóveis  /Intangíveis  / 

 Outros / Inconsistências no Ativo Imobilizado. 

 O  conjunto  dos  bens  móveis  e  imóveis  da  UFJ  não  sofreu,  em  sua 

 totalidade,  ajustes  de  seus  valores,  seja  por  Reavaliação  ou  Redução  ao  Valor 

 Recuperável  (Impairment).  Também  não  foi  realizado  o  inventário  patrimonial. 

 Além  disso,  existem  outros  ativos  imobilizados  em  posse  da  UFJ  que  ainda  não 

 estão  registrados  em  sua  contabilidade.  Tais  ativos  eram  pertencentes  à  antiga 

 Regional  Jataí/UFG,  mas  ainda  estão  registrados  na  UFG  e  posteriormente  serão 

 transferidos  para  a  nova  Universidade  (UFJ),  considerando  o  previsto  no  artigo  5º 

 da  Lei  nº  13.635/2018  (Lei  de  criação  da  UFJ).  Portanto,  não  é  possível  assegurar 

 que o subgrupo “Imobilizado” representa com fidedignidade a realidade  . 

 Já  está  em  tramitação  o  processo  SEI  nº  23070.043198/2020-40  que  trata 

 da  transferência  de  bens  patrimoniais  da  UFG  para  a  UFJ,  de  modo  que  as  áreas 
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 responsáveis  estão  trabalhando  para  a  conclusão  e  efetivação  da  referida 

 transferência que ocorrerá por meio de doação. 

 Já  está  em  andamento  a  implantação  do  SIADS,  com  sua  provável 

 conclusão  em  2022,  acredita-se  que  haverá  melhora  significativa  na  gestão  e 

 controle  dos  bens  patrimoniais  da  UFJ,  com  informações  mais  tempestivas  e 

 fidedignas. 

 2.  Restrição  698:  Divergências  entre  Valores  Registrados  na  Folha  e  Relatórios 

 (Folha de Pagamento) 

 As  divergências  existentes  entre  os  valores  apropriados  em  decorrência  da 

 folha  de  pagamento  e  aqueles  constantes  dos  relatórios  gerados  pela 

 área/sistema  de  recursos  humanos,  distorcem  as  informações  contábeis  nos 

 diversos itens relacionados com a apropriação da folha. 

 O  motivo  da  restrição  é  a  falta  de  apropriação  mensal  por  competência  do 

 duodécimo  de  férias  (remuneração  no  período  de  férias)  referente  a  dezembro  e 

 demais  meses  do  exercício  de  2021.  Inobservância  do  item  “5.3.1.5”  da 

 Macrofunção  021142  -  Folha  de  Pagamento.  Tal  situação  prejudica  a  qualidade  da 

 informação  contábil  e  foi  motivo  de  citação  nas  notas  explicativas  do  2º,  3º  e  4º 

 trimestres  de  2021.  Ainda  em  relação  à  liquidação  da  folha  de  pagamento  de 

 pessoal,  foram  verificados  registros  fora  do  período  de  competência  ao  longo  do 

 ano de 2021. 

 Portanto,  não  é  possível  assegurar  que  as  contas  de  “Adiantamento  de 

 Férias”  e  “Férias  a  Pagar”  representam  com  fidedignidade  a  realidade,  assim 

 como  as  respectivas  contas  de  Variações  Patrimoniais  Diminutivas  (VPD).  Foi 

 encaminhado  o  processo  SEI  nº  23070.002530/2022-88  para  a  Diretoria 

 Financeira  de  Pessoas  (DFP/DAP/PROPESSOAS),  solicitando  esclarecimentos  e 

 providências  a  respeito  da  restrição  apontada.  Porém,  até  o  momento  da 

 elaboração  desta  declaração,  não  obtivemos  as  respostas  necessárias  para 

 descrever  maiores  detalhes.  Além  disso,  a  gestão  da  UFJ  está  ciente  da  presente 

 questão,  tendo  em  vista  que  essa  restrição  foi  recorrente  ao  longo  do  exercício  de 

 2021. 
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 3.  Restrição 315: Falta de Conformidade de Registros de Gestão 

 Ocorre  quando  a  UG  deixa  de  registrar  a  conformidade  de  registros  de 

 gestão  em  decorrência  dos  registros  efetuados  pela  própria  unidade.  Portanto,  o 

 motivo  da  restrição  é  por  conta  da  ausência  de  conformidade  de  registros  de 

 gestão  referentes  aos  dias  20  e  31  de  dezembro.  Importante  destacar,  ainda,  que 

 essa  restrição  foi  recorrente  ao  longo  do  exercício  de  2021.  A  gestão  da  UFJ 

 justificou  que  ocorreram  instabilidades  na  rede  de  energia  elétrica  da  instituição  e 

 da cidade de Jataí que prejudicaram o registro da conformidade de gestão. 

 Ao  longo  do  exercício  os  gestores  foram  informados  sobre  a  presente 

 restrição  contábil.  Desse  modo,  a  autoridade  responsável  está  ciente  que  a  não 

 realização  da  Conformidade  de  Registros  de  Gestão  acarretará  restrição  contábil 

 no  mês  da  constatação  da  ausência.  Além  disso,  a  gestão  da  UFJ  informou  que  os 

 responsáveis  estão  “providenciando  uma  mudança  de  hábito,  de  modo  a  realizar  a 

 conformidade  dos  registros  de  gestão  diariamente,  em  vez  de  a  cada  três  dias, 

 como permite o SIAFI”. 

 4.  Restrição 306: Apropriação de Despesas Fora do Período de Competência 

 Demonstra  a  existência  de  valores  apropriados  após  a  ocorrência  do  fato 

 gerador.  Em  análise  às  contas  contábeis  da  UFJ  foram  verificadas  despesas 

 liquidadas  fora  do  período  de  competência,  o  que  acabou  prejudicando  a 

 qualidade  das  informações  contábeis  ao  longo  do  exercício.  Como  justificativa,  a 

 gestão  da  UFJ  informou  que  questões  relacionadas  a  número  reduzido  de 

 servidores  (recursos  humanos),  falta  de  sistemas  informatizados,  nuances 

 referentes  ao  orçamento  e  aumentos  de  demandas,  foram  as  principais  causas 

 que influenciaram para a ocorrência da presente restrição. 

 As  áreas  responsáveis  estão  cientes  da  presente  questão  e  trabalharão  ao 

 longo  do  exercício  de  2022  para  evitar  que  as  restrições  continuem  ou  ocorram 

 novamente.  A  gestão  do  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  (DCF)  da 

 UFJ  informou  que  “com  a  implantação  dos  sistemas  informatizados  e  com  a 

 aprovação  do  orçamento  em  janeiro,  a  previsão  é  de  melhora  na  tramitação 

 desses  processos,  é  uma  grande  probabilidade  de  cumprir  todos  os  prazos, 

 inclusive a apropriação das despesas dentro do período de competência”. 
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 5.  Restrição 302: Falta ou Atraso de Remessa do RMA 

 O  não  encaminhamento  do  Relatório  de  Movimentação  de  Bens  em  Estoque 

 (RMA)  à  Setorial  de  Contabilidade  impossibilita  o  correto  acompanhamento  e 

 controle  da  gestão  patrimonial.  O  Departamento  de  Material  e  Patrimônio 

 (  DMP)/UFJ  não  encaminhou  o  RMA  ao  DCF-UFJ,  o  que  comprometeu  os  devidos 

 procedimentos  de  registro,  análise  e  conciliação.  Portanto,  não  houve  a  devida 

 conciliação  dos  saldos  de  almoxarifado  com  os  saldos  existentes  no  SIAFI 

 (Estoques).  Portanto,  não  é  possível  assegurar  que  o  subgrupo  “Estoques” 

 representa com fidedignidade a realidade. 

 Como  justificativa,  a  gestão  da  UFJ  informou  que  “vários  processos  que 

 eram  automatizados  e  extraídos  eletronicamente  a  partir  do  SIPAC,  passaram  a 

 ser  manuais,  com  o  devido  processo  de  desmembramento  da  UFJ,  assim, 

 estamos  operando  de  forma  manual”.  Também  foi  informado  sobre  pendências  a 

 serem  ajustadas  junto  à  tutora  UFG,  como  por  exemplo  a  transferência  de  bens 

 patrimoniais.  Diante  de  tal  situação,  percebe-se  que  o  DMP-UFJ  encontrou 

 dificuldades em elaborar e encaminhar o RMA no prazo correto. 

 Com  a  provável  conclusão  da  implantação  do  Sistema  Integrado  de  Gestão 

 Patrimonial  em  2022  ,  espera-se  que  as  inconsistências  sejam  sanadas,  reduzidas 

 ou  que  ocorram  com  menor  frequência.  Além  disso,  as  áreas  responsáveis  estão 

 cientes  da  presente  restrição  e  trabalharão  ao  longo  de  2022  para  evitar  que  as 

 inconsistências e pendências ocorram novamente. 

 6.  Restrição 772: Demais Incoerências - DDR (equação 0691) 

 Desequilíbrio  de  R$  4.615,11  referente  à  equação  “0691:  Controle 

 Double-Data-Rate  (DDR)  X  Controle  Orçamentário  Liquidado”  identificada  através 

 da  utilização  da  função  “Consultar  Desequilíbrio  de  Equação  de  Auditor 

 (CONDESAUD)” no Siafi Web em dezembro/2021. 

 Os  documentos/lançamentos  que  causaram  a  inconsistência  estão 

 relacionados  com  a  liquidação  da  folha  de  pagamento  do  mês  de  dezembro/2021. 

 Porém,  apesar  das  tentativas  e  esforços,  a  UFJ  não  conseguiu  realizar  as  devidas 

 regularizações antes do encerramento do exercício. 
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 Além  da  identificação  dos  registros/documentos  causadores  do  desequilíbrio 

 e  tentativas  de  regularização  da  inconsistência,  foi  encaminhada  mensagem 

 comunicando  SIAFI  (nº  2022/0013280)  para  a  Setorial  de  Contabilidade  do  MEC 

 solicitando  orientações  para  regularização  da  equação  “0691”.  Porém,  até  o 

 momento,  não  obtivemos  respostas.  Portanto,  a  UFJ  aguarda  orientações  e 

 tomará as demais providências necessárias para a devida regularização. 

 7.  Regime de Competência 

 Conforme  brevemente  descrito  nas  restrições  anteriores,  o  regime  de 

 competência  não  foi  observado  de  forma  integral  ao  longo  do  exercício.  Portanto, 

 ocorreram  registros  fora  do  período  de  competência.  Os  processos  que  possuem 

 os  documentos  que  dão  suporte  documental  para  lançamentos  no  SIAFI  passam 

 por  vários  departamentos.  Dessa  maneira,  a  UFJ  encontrou  dificuldades  em 

 realizar alguns registros no período de competência correto. 

 Os  Relatórios  Contábeis,  as  Demonstrações  Contábeis  e  respectivas  Notas 

 Explicativas  da  UFJ  podem  ser  acessadas/consultadas  na  íntegra  no  link: 

 <https://coad.jatai.ufg.br/n/126754-demonstracoes-contabeis>.  A  seguir, 

 apresenta-se as Demonstrações Resumidas e respectivas análises. 

 5.5 Balanço Patrimonial 

 O  Balanço  Patrimonial  evidencia  os  ativos  e  passivos,  bem  como  o 

 patrimônio  líquido  da  UFJ.  Os  ativos  compreendem  os  saldos  de  recursos 

 financeiros  e  patrimoniais  controlados  no  presente  pelo  Órgão  (26453),  com 

 capacidade  de  geração  de  benefícios  econômicos  futuros  ou  potencial  de 

 serviços.  Os  passivos  compreendem  os  saldos  das  obrigações  presentes  da  UFJ, 

 decorrentes  de  eventos  passados  e  cuja  extinção  deva  resultar  na  saída  de 

 recursos  da  entidade.  Por  fim,  o  patrimônio  líquido  representa  a  diferença  entre  o 

 total  dos  ativos  e  o  total  dos  passivos.  A  seguir  é  apresentado  a  figura  19, 

 demonstrando a situação patrimonial da UFJ. 
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 Quadro 10: Balanço Patrimonial - UFJ/2021.  R$(Unidades) 
 Balanço Patrimonial 

 26453 – Universidade Federal de Jataí 

 ATIVO  NE  2021  2020  AH 
 AV - 
 2021  PASSIVO  NE  2021  2020  AH  AV - 2021 

 ATIVO CIRCULANTE  12.408.847,39  6.546.373,57  89,55%  78,70%  PASSIVO CIRCULANTE  13.899.230,14  10.033.716,02  38,53%  88,15% 
 Caixa e Equivalentes de 
 Caixa  1  6.787.402,16  5.915.904,36  14,73%  43,05%  Obrigações Trab., Prev. e 

 Assist. a Pagar a Curto Prazo  4  6.218.954,64  6.170.126,20  0,79%  39,44% 

 Créditos a Curto Prazo  2  5.370.720,38  402.863,89  1233,14%  34,06%  Fornecedores e Contas a 
 Pagar a Curto Prazo  1.141.352,23  704.281,31  62,06%  7,24% 

 Estoques  246.237,31  217.455,32  13,24%  1,56%  Obrigações Fiscais a Curto 
 Prazo  -  -  -  - 

 VPDs Pagas 
 Antecipadamente  4.487,54  10.150,00  -55,79%  0,03%  Demais Obrigações a Curto 

 Prazo  5  6.538.923,27  3159308,51  106,97%  41,47% 

 ATIVO NÃO 
 CIRCULANTE  3.358.971,47  256.871,86  1207,64%  21,30%  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  -  -  -  - 

 Ativo Realizável a Longo 
 Prazo  -  -  -  -  Fornecedores e Contas a 

 Pagar a Longo Prazo  -  -  -  - 
 Investimentos  -  -  -  - 

 Imobilizado  3  3358971,47  256.871,86  1207,64%  21,30%  TOTAL DO PASSIVO 
 EXIGÍVEL  13.899.230,14  10.033.716,02  38,53%  88,15% 

 Intangível  -  -  -  - 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  1.868.588,72  -3.230.470,59  -157,84 
 %  11,85% 

 Resultados Acumulados  1.868.588,72  -3.230.470,59  -157,84 
 %  11,85% 

 TOTAL DO ATIVO 
 15.767.818,86  6.803.245,43  131,77%  100%  TOTAL DO PASSIVO E 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  15.767.818,86  6.803.245,43  131,77%  100% 

 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021. NE - Notas explicativas;  AV - Análise Vertical; AH - Análise Horizontal. 
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 Figura 29. Situação Patrimonial Líquida Positiva (A>P) - UFJ/2021. 

 Fonte: Proad 

 Conforme  apresentado  na  figura  acima  e  no  Balanço  Patrimonial,  a  UFJ 

 encerrou  o  exercício  de  2021  com  Situação  Patrimonial  Líquida  Positiva  de  R$ 

 1.868.588,72,  apresentando  uma  melhora  significativa  em  relação  ao  valor 

 apurado  em  2020  (R$  -3.230.470,59  Situação  Líquida  Negativa).  A  melhora  está 

 relacionada,  principalmente,  com  o  aumento  de  1233,14%  nos  “Créditos  a  Curto 

 Prazo”  e  com  o  crescimento  de  1207,64%  do  Ativo  Imobilizado,  conforme  pode  ser 

 observado  na  análise  horizontal.  Diante  de  tal  situação,  verifica-se  que  os  ativos 

 totais desta Universidade são suficientes para liquidar todos os seus passivos. 

 Em  2021  a  UFJ  apresentou  Déficit  Financeiro  de  R$  1.581.945,76, 

 considerando  a  diferença  entre  o  Ativo  Financeiro  (R$  6.787.402,16)  e  o  Passivo 

 Financeiro (R$ 8.369.347,92). 

 5.5.1 NE 1: Caixa e Equivalentes de Caixa 

 Compreende  o  somatório  dos  valores  em  caixa  e  em  bancos,  bem  como 

 equivalentes,  que  representam  recursos  com  livre  movimentação  para  aplicação 

 nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. 
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 A  partir  da  análise  horizontal,  observa-se  a  ocorrência  de  variação  positiva 

 de  14,73%  (R$  871.497,80)  no  saldo  do  subgrupo  “Caixa  e  Equivalente  de  Caixa” 

 entre  os  valores  apurados  em  31/12/2020  e  em  31/12/2021.  O  referido  subgrupo 

 representa  43,05%  dos  ativos  totais  da  UFJ  e  seu  detalhamento  pode  ser 

 verificado na tabela a seguir: 

 Tabela 27. Recursos do Tesouro - Exercícios Correntes e Anteriores - UFJ/2021. 
 Conta Contábil - 111122001 Limite de Saque com Vinculação de Pgto 
 OFSS 

 Grupo Fontes  2021  2020  AH  AV - 2021 
 1  Recursos  do  Tesouro  - 

 Exercício Corrente 
 805.755,26  813.504,58  -0,95%  11,87% 

 3  Recursos  do  Tesouro  - 
 Exercícios Anteriores 

 923,89  38.042,73  -97,57%  0,01% 

 Conta Contábil - 111122003 Lim de Saque c/Vinc.Pagto - Ordem Pgto 
 OFSS 

 Grupo Fontes  31/12/2021  31/12/2020  AH  AV-12/21 

 1  Recursos  do  Tesouro  - 
 Exercício Corrente 

 5.980.723,01  4.688.262,11  27,57%  88,12% 

 3  Recursos  do  Tesouro  - 
 Exercícios Anteriores 

 0,00  376.094,94  -100%  0,00% 

 Total  6.787.402,16  5.915.904,36  14,73%  100% 
 Fonte:  SIAFI,  2020  e  2021;  Tesouro  Gerencial,  2020  e  2021.  AV  -  Análise  Vertical; 
 AH - Análise Horizontal. 

 Observa-se  um  valor  elevado  no  subgrupo  “Caixa  e  Equivalentes  de  Caixa” 

 ao  final  de  2021.  Isso  se  deve,  principalmente,  ao  não  pagamento  dentro  do 

 mesmo  mês,  da  folha  de  pessoal  apropriada  em  dezembro.  Portanto,  a  maior 

 parte  dos  recursos  disponíveis  em  caixa  está  relacionada  com  o  pagamento  da 

 folha  de  pessoal  do  referido  mês.  Em  regra,  as  Ordens  Bancárias  referentes  a 

 folha  de  pagamento  de  pessoal  são  emitidas  no  primeiro  dia  útil  do  mês  seguinte 

 ao de competência. 

 5.5.2 NE 2: Créditos a Curto Prazo 

 Neste  subgrupo  constam  os  direitos  a  receber  relacionados  a  adiantamentos 

 concedidos  a  pessoal,  bem  como  outros  valores  relativos  a  adiantamentos  de 

 recursos, conforme detalhamento a seguir: 
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 Tabela 28. Direitos a Receber relacionados a adiantamentos e outros - UFJ. 
 2021  2020  AH  AV -2021 

 Adiantamentos Concedidos 
 a Pessoal 
 13º Salário - Adiantamento  124.649,60  323.935,89  - 61,52%  2,32% 
 Adiantamento de Férias  5.026.750,02  0,00  -  93,60% 
 Salários e Ordenados - 
 Pagamento Antecipado 

 29.738,66  25.215,25  17,94%  0,55% 

 Outros Créditos a Receber e 
 Valores a Curto Prazo 
 Adiantamento - Termo 
 Execução Descentralizada 

 189.582,10  53.712,75  252,96%  3,53% 

 Total  5.370.720,38  402.863,89  1233,14%  100% 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021. AV - Análise Vertical; AH - Análise Horizontal. 

 Observa-se  que  este  subgrupo  apresenta  variação  horizontal  positiva  de 

 1233,14%  (R$  4.967.856,49)  entre  os  saldos  apurados  em  31/12/2020  e  ao  final 

 de  2021.  A  variação  é  resultante,  principalmente,  dos  adiantamentos  de  férias 

 decorrentes  da  apropriação  da  folha  de  pagamento  de  pessoal  ao  longo  do 

 exercício de 2021. 

 5.5.3 NE 3: Imobilizado 

 Em  31/12/2021,  a  UFJ  apresentou  um  saldo  de  R$  3.358.971,47  relacionado  a 

 imobilizado.  Dessa  maneira,  ao  final  de  2021,  observa-se  que  o  ativo  imobilizado  da 

 instituição  é  composto  quase  que  totalmente  por  Bens  Móveis,  conforme 

 composição apresentada a seguir: 

 Tabela 29.  Ativo imobilizado - UFJ/2021.  R$(Unidades) 

 Bens Móveis - Composição  2021  2020  AH  AV- 2021 
 Máquinas,Aparelhos, 
 Equipamentos e Ferramentas 

 554.647,93  114.362,36  384,99%  16,51% 

 Bens de Informática  2.654.051,84  90.499,76  2832,66%  79,01% 
 Móveis e Utensílios  176.260,69  34.515,00  410,68%  5,25% 
 Material Cultural, Educacional 
 e de Comunicação 

 146.421,15  6.962,00  2003,15%  4,36% 

 Veículos  46.630,08  0,00  -  1,39% 
 Demais Bens Móveis  12.535,00  12.535,00  0,00%  0,37% 
 (-) Depreciação  -357.111,77  -2002,26  17735,43%  -10,63% 
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 Total Líquido  (deduzida a 
 Depreciação) 

 3.233.434,92  256.871,86  1158,77%  96,26% 

 Bens Imóveis - Composição  2021  2020  AH  AV- 2021 
 Bens Imóveis em Andamento  125.536,55  0,00  -  3,74% 
 Total do Imobilizado  3.358.971,47  256.871,86  1207,64%  100% 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.AV - Análise Vertical; AH - Análise Horizontal. 

 Considerando-se  a  análise  de  evolução  (horizontal),  nota-se  uma  variação 

 positiva  de  1207,64%  (R$  3.102.099,61)  decorrente,  principalmente,  das 

 liquidações  de  Restos  a  Pagar  Não  Processados  (Despesas  de 

 Capital/Investimentos) inscritos em 31/12/2020. 

 Não  é  possível  assegurar  que  o  saldo  deste  subgrupo  reflete  com 

 fidedignidade  a  realidade,  tendo  em  vista  a  existência  de  outros  ativos 

 imobilizados  em  posse  da  UFJ  que  ainda  não  estão  registrados  em  sua 

 contabilidade.  Tais  ativos  eram  pertencentes  à  antiga  Regional  Jataí/UFG,  mas 

 ainda  estão  registrados  na  UFG  e  posteriormente  serão  transferidos  para  a  nova 

 Universidade (UFJ), considerando o previsto no artigo 5º da Lei nº 13.635/2018. 

 5.5.4  NE  4:  Obrigações  Trabalhistas,  Previdenciárias  e  Assistenciais 
 a Pagar a Curto Prazo 

 Compreende  as  obrigações  referentes  a  salários  ou  remunerações,  bem 

 como  benefícios  aos  quais  o  empregado  ou  servidor  tenha  direito,  aposentadorias, 

 reformas,  pensões  e  encargos  a  pagar,  benefícios  assistenciais,  inclusive  os 

 precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. 

 Ao  final  de  2021,  a  Universidade  Federal  de  Jataí  apresentou  um  saldo  de 

 R$  6.218.954,64  relacionado  a  “Obrigações  Trabalhistas,  Previdenciárias  e 

 Assistenciais a Pagar a Curto Prazo”, conforme detalhamento a seguir: 

 Tabela 30. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 
 Curto Prazo - UFJ/2021.  R$ (Unidades) 

 Conta 
 Contábil 

 2021  2020  AH  AV- 2021 

 211110101  Salários, 
 Remunerações e 
 Benefícios 

 6.100.544,61  5.746.585,96  6,16%  98,10% 
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 211110102  Décimo Terceiro 
 Salário a Pagar 

 0,00  0,00  -  0,00% 

 211110103  Férias a Pagar  0,00  279.332,13  100,00%  0,00% 
 211210100  Benefícios 

 Previdenciários 
 80.568,95  85.453,61  -5,72%  1,30% 

 211310100  Benefícios 
 Assistenciais a 
 Pagar 

 0,00  26.400,00  -100,00%  0,00% 

 211410302  Contribuição a 
 Entidades de 
 Previd. 
 Complement. 

 37.841,08  32.354,50  16,96%  0,61% 

 Total  6.218.954,64  6.170.126,20  0,79%  100% 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.AV - Análise Vertical; AH - Análise Horizontal. 

 Nota-se  um  saldo  elevado  referente  a  este  subgrupo,  justificado 

 principalmente  pela  não  ocorrência,  dentro  do  mesmo  mês,  da 

 compensação/saque  das  ordens  bancárias  referentes  ao  pagamento  da  folha  de 

 pessoal  do  mês  de  dezembro/2021.  Tal  situação  também  causou  reflexo  no 

 excesso  de  valores  apresentados  na  conta  de  “Caixa  e  Equivalentes  de  Caixa” 

 (Nota Explicativa 01). 

 Por  fim,  é  necessário  mencionar  a  falta  da  apropriação  mensal  por 

 competência  do  duodécimo  de  férias  (remuneração  no  período  de  férias)  referente 

 a  dezembro/2021  e  demais  meses  do  exercício.  Dessa  maneira,  não  é  possível 

 assegurar  que  o  saldo  deste  subgrupo  reflete  com  fidedignidade  a  realidade, 

 conforme também exposto na declaração anual do contador. 

 5.5.5 NE 5: Demais Obrigações a Curto Prazo 

 Compreende  as  obrigações  da  UFJ  junto  a  terceiros  não  inclusas  nos 

 subgrupos  anteriores,  com  vencimento  no  curto  prazo,  tais  como:  consignações, 

 incentivos,  auxílios  financeiros  etc.  Os  percentuais  mais  significativos  deste 

 subgrupo  são:  I)  89,12%  de  “Transferências  Financeiras  a  Comprovar  –  TED”  e  II) 

 6,32%  de  “Retenções  -  Empréstimos  e  Financiamentos”.  Válido  citar,  também,  que 

 parte  do  valor  registrado  como  “Transferências  Financeiras  a  Comprovar  –  TED”  é 

 resultante  de  VPD(s)  classificada(s)  como  “Desvalorização  e  Perda  de  Ativos  e 

 Incorporação de Passivos”. 
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 5.5.6 NE 6: Obrigações Contratuais 

 Em  31/12/2021,  a  Universidade  Federal  de  Jataí  possuía  um  saldo  de  R$ 

 16.838.947,01  relacionado  a  obrigações  contratuais,  considerando  as  parcelas  de 

 contratos  a  serem  executadas  durante  o  exercício  de  2022  e  no(s)  próximo(s).  Os 

 contratos  com  natureza  de  “Serviços”  representam  a  totalidade  das  obrigações 

 contratuais assumidas pela UFJ. 

 Importante  destacar  que  o  valor  citado  se  encontra  apresentado  no  Quadro 

 de  Compensações  do  Balanço  Patrimonial  da  UFJ  –  4º  Trimestre/2021  que  pode 

 ser  acessado  no  link  <  https://coad.jatai.ufg.br/n/126754-demonstracoes- 

 contabeis>.  Importante  mencionar  que  a  UFJ  possui  dificuldade  na  validação  e 

 controle  dos  saldos  de  obrigações  contratuais  registrados  no  SIAFI,  tendo  em  vista 

 a  inexistência  de  um  sistema  de  controle  interno  que  permita  a  adequada 

 conciliação. 
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 5.5.7 Demonstração Das Variações Patrimoniais 

 Quadro 11: Demonstração das Variações Patrimoniais - UFJ/2021.  R$(Unidades) 
 Demonstração das Variações 

 Patrimoniais 
 26453 – Universidade Federal de Jataí 

 NE  2021  2020  AH  AV - 2021 
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  110.607.274,40  50.229.903,20  120,20%  100% 
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  -  -  -  - 
 Contribuições  -  -  -  - 
 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos  29.126,38  -  -  0,03% 
 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras  -  -  -  - 
 Transferências e Delegações Recebidas  7  107.958.065,62  50.102.056,37  115,48%  97,60% 
 Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos  2.613.825,19  127.846,83  1944,50%  2,36% 
 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  6.257,21  -  -  0,01% 
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  105.028.234,21  53.460.373,79  96,46%  100% 
 Pessoal e Encargos  80.086.814,09  37.200.397,37  115,28%  76,25% 
 Benefícios Previdenciários e Assistenciais  1.353.938,68  427.653,58  216,60%  1,29% 
 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo  8  12.752.950,01  9.206.454,88  38,52%  12,14% 
 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  240.381,15  75.187,61  219,71%  0,23% 
 Transferências e Delegações Concedidas  667.552,15  1.047.060,68  -36,25%  0,64% 
 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos  9  5.968.777,00  2.410.997,58  147,56%  5,68% 
 Tributárias  515,00  5.498,41  -90,63%  0,00% 
 Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados  -  -  -  - 
 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  10  3.957.306,13  3.087.123,68  28,19%  3,77% 
 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO  5.579.040,19  -3.230.470,59  -272,70% 

 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.  NE - Notas  explicativas;  AV - Análise Vertical; AH - Análise  Horizontal. 
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 Como  pode  ser  notado,  o  Resultado  Patrimonial  da  UFJ,  apurado  ao  final  de 

 2021,  foi  superavitário  em  R$  5.579.040,19  ao  se  confrontar  as  Variações 

 Patrimoniais  Aumentativas  (VPAs)  com  as  Variações  Patrimoniais  Diminutivas,  ou 

 seja,  as  VPAs  foram  maiores  do  que  as  VPDs,  conforme  pode  ser  mais  bem 

 visualizado na figura 20 a seguir: 

 Figura 30. Variações Patrimoniais - UFJ/2021. 

 Fonte: PROAD. 

 O  Resultado  Patrimonial  de  2021  (Superávit  de  R$5.579.040,19)  apresentou 

 uma  melhora  significativa  em  relação  a  2020  (Déficit  de  R$3.230.470,59).  A 

 melhora  está  relacionada,  principalmente,  com  o  aumento  de  115,48%  nas 

 Variações  Patrimoniais  Aumentativas  classificadas  como  Transferências  e 

 Delegações  Recebidas  (R$  57.856.009,25).  Em  contraponto,  observa-se  a 

 redução  de  36,25%  nas  Variações  Patrimoniais  Diminutivas  classificadas  como 

 Transferências  e  Delegações  Concedidas.  Válido  destacar,  ainda,  que  de  um 

 modo  geral  as  VPA’s  aumentaram  em  120,20%  (R$  60.377.371,20)  de  2020  para 

 2021,  enquanto  as  VPD’s  aumentaram  96,46%  (R$  51.567.860,42)  no  mesmo 

 período. 
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 Considerando  as  características  das  atividades  realizadas  pela  UFJ,  cabe 

 destacar  que  o  Resultado  Patrimonial  é  um  medidor  do  quanto  o  serviço  público 

 ofertado  promoveu  alterações  quantitativas  dos  elementos  patrimoniais.  Portanto, 

 neste caso, o Resultado Patrimonial não é um indicador de desempenho. 

 5.5.8 NE 7: Transferências e Delegações Recebidas 

 As  contas  que  compõem  este  grupo  representam  o  somatório  das  variações 

 patrimoniais  aumentativas  com  “Transferências  Intragovernamentais”  e  “Outras 

 Transferências e Delegações Recebidas”, conforme detalhamento a seguir: 

 Tabela 31. Transferências financeiras intragovernamentais e outras - UFJ/2021. 
 Conta Contábil  2021  2020  AH  AV-2021 
 451120200  Repasse Recebido  100.541.708,94  49.974.807,93  101,18%  93,13% 
 451220100  Transferências 

 Recebidas para 
 PGTO de RP 

 7.100.809,27  -  -  6,58% 

 451220300  Movimentações de 
 Saldos 
 Patrimoniais 

 275.580,12  -  -  0,26% 

 451220500  Movimentações de 
 Variação Patrim. 
 Aumentativa 

 2.418,63  -  -  0,00% 

 459120100  Doações/Transferê 
 ncias Recebidas 

 37.548,66  127.248,44  -70,49%  0,03% 

 Total  107.958.065,62  50.102.056,37  15,48%  100% 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021. AV - Análise Vertical; AH - Análise Horizontal. 

 O  valor  total  apresentado  é  composto  quase  que  integralmente  por 

 transferências  financeiras  intragovernamentais,  ou  seja,  transferências  de  recursos 

 no  âmbito  de  um  mesmo  ente  da  Federação.  A  maior  parte  dessas  transferências 

 se  referem  aos  “Repasses  financeiros  recebidos  da  Subsecretaria  de 

 Planejamento  e  Orçamento  (SPO)/MEC”  pela  execução  de  parte  do  orçamento 

 referente ao exercício de 2021. 

 Percebe-se  um  aumento  de  115,48%  (R$  57.856.009,25)  nas  transferências 

 recebidas  até  o  final  de  2021,  quando  comparadas  ao  período  de  2020.  Para 

 entender  esse  aumento  deve-se  considerar  que  o  ano  de  2020  foi  o  primeiro  da 

 UFJ,  sendo  que  sua  execução  orçamentária  e  financeira  teve  início  somente  em 

 fevereiro (2020). 
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 Em  continuação,  a  folha  de  pagamento  de  pessoal  referente  a  UFJ  foi 

 executada  pela  tutora  UFG  até  julho  de  2020,  ou  seja,  a  partir  de  agosto  do 

 mesmo  ano  a  UFJ  passou  a  realizar  (apropriar)  sua  própria  folha.  Dessa  maneira, 

 até  o  final  do  4º  trimestre  de  2021,  houve  a  necessidade  de  maiores  recebimentos 

 de  repasses  financeiros  para  pagamento  da  folha  de  pessoal,  além  da 

 necessidade de pagamentos de Restos a Pagar. 

 5.5.9 NE 8: Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 

 Representa  o  somatório  das  variações  patrimoniais  diminutivas  com 

 manutenção  e  operação  da  máquina  pública,  exceto  despesas  com  pessoal  e 

 encargos  que  são  registradas  em  grupo  específico  (Despesas  de  Pessoal  e 

 Encargos). 

 Ao  final  de  2021,  os  itens  com  percentuais  mais  significativos  deste  grupo 

 são:  I)  72,68%  de  “Serviços  de  Apoio  Adm,  Técnico  e  Operacional”;  II)  10,05%  de 

 “Serviços  de  Água  e  Esgoto,  Energia  Elétrica,  Gás  e  Outros”;  e  III)  5,25%  de 

 “Distribuição de Material Gratuito”. 

 O  item  “Serviços  de  Apoio  Adm,  Técnico  e  Operacional”  é  composto, 

 principalmente,  por  VPDs  provenientes  da  utilização  de  serviços  terceirizados 

 relacionados  à  limpeza,  manutenção,  conservação,  vigilância,  condução  de 

 veículos oficiais, encarregado de departamento e de almoxarifado. 

 5.5.10  NE  9:  Desvalorização  e  Perda  de  Ativos  e  Incorporações  de 
 Passivos 

 A  conta  que  compõe  este  grupo  representa  a  Incorporação  de  Passivos  da 

 UFJ  até  o  final  de  2021.  Dessa  maneira,  houve  a  incorporação  de  passivos  no 

 valor  de  R$  5.968.777,00  resultantes  de  “Transferências  Financeiras  a  Comprovar 

 –  TED”  junto  a  vários  Órgãos.  Considerando  os  valores  apresentados  neste  grupo 

 ao  final  de  2021,  observa-se  um  acréscimo  de  147,56%  (R$  3.557.779,42)  em 

 relação  ao  saldo  apresentado  em  2020.  O  mencionado  acréscimo  está  relacionado 

 à incorporação de passivos advindos de 0) firmados entre a UFJ e outros Órgãos. 
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 5.5.11 NE 10: Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 

 Compreende  o  somatório  das  variações  patrimoniais  diminutivas  não 

 incluídas  nos  grupos  anteriores.  Ao  final  de  2021,  os  itens  com  percentuais  mais 

 significativos  deste  grupo  são:  I)  77,58%  de  “Bolsa  de  Estudos  no  País”;  e  II) 

 20,61% de “Auxílios a Pesquisadores”. 

 O  item  Bolsa  de  Estudos  no  País  compreende  a  ajuda  financeira  decorrente 

 da  concessão  de  bolsas  a  estudantes.  Dessa  maneira,  as  bolsas  que  se  destacam 

 são: Bolsa Permanência; Alimentação; e Moradia. 
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 5.5.12 Balanço Orçamentário 

 Quadro 12:  Balanço Orçamentário  - UFJ/2021. 
 Balanço Orçamentário (2021) 

 26453 - Universidade Federal de 
 Jataí 

 RECEITA 

 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  NE  PREVISÃO 
 INICIAL 

 PREVISÃO 
 ATUALIZADA 

 RECEITAS 
 REALIZADAS  SALDO  AV 

 RECEITAS CORRENTES  11  246.255,00  246.255,00  35.322,09  -210.932,91  100% 
 Receita Patrimonial  131.835,00  131.835,00  2.196,38  -129.638,62  6,22% 
 Receitas de Serviços  114.420,00  114.420,00  26.930,00  -87.490,00  76,24% 
 Outras Receitas Correntes  -  -  6.195,71  6.195,71  17,54% 

 RECEITAS DE CAPITAL  11  15.261.824,00  15.261.824,00  -  -15.261.824,00  0,00% 
 Operações de Crédito  15.261.824,00  15.261.824,00  -  -15.261.824,00  0,00% 

 SUBTOTAL DE RECEITAS  15.508.079,00  15.508.079,00  35.322,09  -15.472.756,91  100% 
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  15.508.079,00  15.508.079,00  35.322,09  -15.472.756,91  100% 
 DÉFICIT (Receitas Realizadas − Despesas Empenhadas)  -  -  102.417.614,16  102.417.614,16  - 
 TOTAL  15.508.079,00  15.508.079,00  102.452.936,25  86.944.857,25  - 

 DESPESA 

 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  NE  DOTAÇÃO 
 INICIAL 

 DOTAÇÃO 
 ATUALIZADA 

 DESPESAS 
 EMPENHADAS 

 DESPESAS 
 LIQUIDADAS 

 DESPESAS 
 PAGAS 

 SALDO DA 
 DOTAÇÃO  AV 

 DESPESAS CORRENTES  12  29.442.951,00  97.388.388,00  101.646.821,38  100.972.039,40  94.810.484,07  -4.258.433,38  99,21% 
 Pessoal e Encargos Sociais  17.291.000,00  82.197.726,00  82.585.035,29  82.517.201,73  77.352.777,61  -387.309,29  80,61% 
 Outras Despesas Correntes  12.151.951,00  15.190.662,00  19.061.786,09  18.454.837,67  17.457.706,46  -3.871.124,09  18,61% 

 DESPESAS DE CAPITAL  12  1.153.380,00  807.066,00  806.114,87  113.090,00  -  951,13  0,79% 
 Investimentos  1.153.380,00  807.066,00  806.114,87  113.090,00  -  951,13  0,79% 

 SUBTOTAL DAS DESPESAS  30.596.331,00  98.195.454,00  102.452.936,25  101.085.129,40  94.810.484,07  -4.257.482,25  100% 
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  30.596.331,00  98.195.454,00  102.452.936,25  101.085.129,40  94.810.484,07  -4.257.482,25  100% 
 TOTAL  30.596.331,00  98.195.454,00  102.452.936,25  101.085.129,40  94.810.484,07  -4.257.482,25  - 

 Fonte:  PROAD.  NE - Notas explicativas;  AV - Análise  Vertical. 
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 Quanto  ao  Resultado  Orçamentário,  percebe-se  que  a  UFJ  obteve  um  Déficit 

 Orçamentário  na  ordem  de  R$  102.417.614,16.  Necessário  esclarecer  que  esta 

 Universidade  não  é  um  agente  arrecadador,  mas  executa  despesas  orçamentárias 

 para  prestação  de  serviços  públicos  e  depende  dos  repasses  de  recursos 

 realizados pela União. 

 5.5.13 NE 11: Receitas Orçamentárias (Correntes e de Capital) 

 Conforme  pode  ser  visto  na  análise  do  balanço  orçamentário,  houve 

 arrecadação  apenas  de  Receitas  Correntes,  das  quais  destacam-se  as 

 classificadas  como  “Receitas  de  Serviços”  representando  76,24%  do  total 

 apresentado.  Necessário  esclarecer  que  as  colunas  da  Receita  apresentam 

 apenas  os  valores  referentes  às  "Receitas  Próprias".  Entende-se  por  receitas 

 próprias  aquelas  que  são  arrecadadas  diretamente  pelo  órgão  decorrentes  do  seu 

 esforço institucional. 

 5.5.14 NE 12: Despesas Orçamentárias (Correntes e de Capital) 

 Quanto  às  Despesas  Orçamentárias  executadas  (empenhadas),  observa-se 

 que  99,21%  destas  correspondem  a  Despesas  Correntes  classificadas  nos  grupos 

 “Pessoal e Encargos Sociais” e “Outras Despesas Correntes”. 

 As  Despesas  Correntes  são  aquelas  que  não  contribuem,  diretamente,  para 

 a  formação  ou  aquisição  de  um  bem  de  capital.  Considerando  o  total  das 

 Despesas  Correntes  executadas,  observa-  se  que  80,61%  são  referentes  ao  grupo 

 “Pessoal  e  Encargos  Sociais”  e  que  o  restante  (18,61%)  está  relacionado  com  o 

 grupo  “Outras  Despesas  Correntes”  (locação  de  mão-de-obra;  outros  serviços  de 

 terceiros  -  PJ;  auxílio  financeiro  a  estudantes;  indenizações  e  restituições;  material 

 de consumo; auxílio financeiro a pesquisadores; diárias; e etc.). 

 A  tabela  a  seguir  apresenta,  por  Categoria  Econômica  e  por  Grupo  de 

 Natureza  da  Despesa,  os  percentuais  de  despesas  orçamentárias  executadas 

 (empenhadas) em 2021: 
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 Tabela 32. Categoria Econômica e por Grupo de Natureza da Despesa, os % de 
 despesas orçamentárias executadas em 2021.  R$(unidades) 

 DESPESAS 
 ORÇAMENTÁRIAS 

 DOTAÇÃO 
 ATUALIZADA 

 DESPESAS 
 EMPENHADAS  EXECUÇÃO 

 DESPESAS CORRENTES  97.388.388,00  101.646.821,38  104,37% 
 Pessoal e Encargos 
 Sociais 

 82.197.726,00  82.585.035,29  100,47% 

 Outras Despesas 
 Correntes 

 15.190.662,00  19.061.786,09  125,48% 

 DESPESAS DE CAPITAL  807.066,00  806.114,87  99,88% 
 Investimentos  807.066,00  806.114,87  99,88% 

 TOTAL  98.195.454,00  102.452.936,25  104,34% 
 Fonte: SIAFI, 2021. 

 Em  análise  a  tabela  acima  ,  observa-se  que  a  execução  (empenho)  de 

 despesas  superou  em  4,34%  o  valor  da  dotação  atualizada.  Isso  significa  que, 

 além  do  seu  próprio  orçamento,  a  UFJ  executou  (empenhou)  despesas  com  o 

 orçamento de outros órgãos por meio do recebimento de créditos orçamentários. 

 A  movimentação  de  créditos  da  UFJ,  decorre  da  dotação  do  Orçamento 

 Fiscal  e  da  Seguridade  Social  referente  ao  respectivo  exercício  financeiro  e  de 

 recursos provenientes de descentralização externa de créditos. 

 5.5.15 NE 13: Restos a Pagar 

 Consideram-se  Restos  a  Pagar  as  despesas  empenhadas,  mas  não  pagas  até 

 o  dia  31  de  dezembro,  distinguindo-se  as  processadas  das  não  processadas, 

 conforme  disposto  no  art.  36  da  Lei  4.320/1964.  Portanto,  distingue-se  dois  tipos  de 

 restos  a  pagar:  os  processados  (despesas  já  liquidadas);  e  os  não  processados 

 (despesas  a  liquidar  ou  em  liquidação).  A  tabela  a  seguir  apresenta  informações 

 referentes à execução dos Restos a Pagar inscritos em 31/12/2020: 
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 Tabela 33: Execução dos Restos a Pagar inscritos em 31/12/2020 - UFJ/2021. 
 Restos a Pagar  Inscritos  Pagos  Cancelados  Saldo  % 

 Saldo 
 Não Processados  6.273.857,56  5.498.367,45  56.384,41  719.105,70  11,46% 
 Processados e Não 
 Processados Liquidados 

 7.414.747,74  6.113.503,96  1.298.893,78  2.350,00  0,03% 

 Total  13.688.605,30  11.611.871,41  1.355.278,19  721.455,70  5,27% 
 Fonte: SIAFI, 2021. 

 Em  análise  à  tabela  apresentada,  percebe-se  que  ao  final  de  2021  restaram 

 apenas  5,27%  dos  Restos  a  Pagar  inscritos  em  31/12/2020.  Em  relação  ao  saldo 

 restante,  nota-se  que  a  maior  parte  é  referente  aos  Restos  a  Pagar  NÃO 

 Processados,  sendo  que  destes,  50,66%  são  referentes  a  Despesas  Correntes  e 

 49,34% a Despesas de Capital. 
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 5.5.16 Balanço Financeiro 

 Quadro 13: Balanço Financeiro - Ingressos e Dispêndios - UFJ/2021.  R$(Unidades) 
 Balanço Financeiro 

 26453 - Universidade Federal de Jataí 
 INGRESSOS 

 ESPECIFICAÇÃO  NE  2021  2020  AH  AV - 2021 
 Receitas Orçamentárias 

 Ordinárias Vinculadas 

 Previdência Social (RPPS) 

 Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 

 Transferências Financeiras Recebidas 
 Resultantes da Execução Orçamentária 
 Repasse Recebido 
 Independentes da Execução Orçamentária 
 Transferências Recebidas para Pagamento de RP 

 Movimentação de Saldos Patrimoniais 
 Recebimentos Extraorçamentários 

 Inscrição dos Restos a Pagar Processados 
 Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

 Outros Recebimentos Extraorçamentários 
 Arrecadação de Outra Unidade 
 Demais Recebimentos 

 Saldo do Exercício Anterior 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 

 35.322,09  -  -  0,03% 
 -  -  -  - 
 35.322,09  -  -  0,03% 
 -  -  -  - 

 35.322,09  -  -  0,03% 

 14  107.918.098,33  49.974.807,93  115,94%  88,78% 
 100.541.708,94  49.974.807,93  101,18%  82,72% 
 100.541.708,94  49.974.807,93  101,18%  82,72% 

 7.376.389,39  -  -  6,07% 
 7.100.809,27  -  -  5,84% 

 275.580,12  -  -  0,23% 
 15  7.682.224,77  13.852.107,06  -44,54%  6,32% 

 6.274.645,33  7.414.747,74  -15,38%  5,16% 
 1.367.806,85  6.273.857,56  -78,20%  1,13% 

 33.635,26  163.501,76  -79,43%  0,03% 
 6.137,33  -  -  0,01% 

 61,50  -  -  0,00% 
 6.075,83  -  -  0,00% 

 5.915.904,36 
 5.915.904,36 

 - 
 - 

 - 
 - 

 4,87% 
 4,87% 

 TOTAL  121.551.549,55  63.826.914,99  90,44%  100% 
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 DISPÊNDIOS 
 ESPECIFICAÇÃO  NE  2021  2020  AH  AV - 

 2021 
 Despesas Orçamentárias 

 Ordinárias 
 Vinculadas 

 Educação 
 Seguridade Social (Exceto Previdência) Dívida 
 Pública 
 Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 

 Transferências Financeiras Concedidas 
 Resultantes da Execução Orçamentária 
 Repasse Concedido 

 Repasse Devolvido 
 Independentes da Execução Orçamentária 
 Transferências Concedidas para Pagamento de RP 
 Movimento de Saldos Patrimoniais 

 Pagamentos Extraorçamentários 
 Pagamento dos Restos a Pagar Processados 
 Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 
 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros 
 Pagamentos Extraorçamentários 

 Demais Pagamentos 

 Saldo para o Exercício Seguinte 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 

 16  102.452.936,25 
 101.161.334,34 

 1.291.601,91 
 0,00 

 1.030.148,09 
 0,00 

 261.453,82 
 665.111,35 
 176.936,55 
 139.817,71 

 37.118,84 
 488.174,80 
 488.113,30 

 61,50 

 11.646.099,79 
 6.113.503,96 
 5.498.367,45 

 34.228,38 
 0,00 
 0,00 

 6.787.402,16 
 6.787.402,16 

 56.711.513,30 
 34.069.251,18 
 22.642.262,12 

 9.213.526,44 
 365.837,58 

 6.242.581,24 
 6.820.316,86 

 704.481,70 
 704.481,70 
 704.481,70 
 - 
 - 
 - 
 - 

 495.015,63 
 - 
 - 

 162.083,71 
 332.931,92 
 332.931,92 

 5.915.904,36 
 5.915.904,36 

 80,66% 
 196,93% 
 -94,30% 

 -100,00% 
 181,59% 

 -100,00% 
 -96,17% 
 -5,59% 

 -74,88% 
 -80,15% 
 - 
 - 
 - 
 - 

 2252,67% 
 - 
 - 

 -78,88% 
 -100,00% 
 -100,00% 

 14,73% 
 14,73% 

 84,29% 
 83,23% 
 1,06% 
 0,00% 
 0,85% 
 0,00% 
 0,22% 
 0,55% 
 0,15% 
 0,12% 
 0,03% 
 0,40% 
 0,40% 
 0,00% 

 9,58% 
 5,03% 
 4,52% 
 0,03% 

 - 
 - 

 5,58%
 5,58%

 TOTAL  121.551.549,55  63.826.914,99  90,44%  100% 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.  NE - Notas explicativas;  AV - Análise Vertical; AH - Análise Horizontal. 
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 Em  análise  ao  Balanço  Financeiro  da  UFJ,  é  possível  verificar  que  o 

 Resultado  Financeiro  em  2021  foi  de  R$  871.497,80  como  pode  ser  mais  bem 

 observado na tabela abaixo: 

 Tabela 34: Resultado financeiro - 2021/UFJ. 
 2021 

 (+) INGRESSOS 
 Receitas Orçamentárias  35.322,09 
 Transferências Financeiras Recebidas  107.918.098,33 
 Recebimentos Extraorçamentários  7.682.224,77 

 (-) DISPÊNDIOS 
 Despesas  Orçamentárias  102.452.936,25 
 Transferências  Financeiras  Concedidas  665.111,35 
 Pagamentos Extraorçamentários  11.646.099,79 

 Resultado Financeiro (Ingressos – Dispêndios)  871.497,80 
 Fonte: SIAFI, 2021. 

 5.5.17 NE 14: Transferências Financeiras Recebidas 

 Analisando-se  as  Transferências  Financeiras  Recebidas  pela  UFJ  em  2021, 

 observa-se  que  correspondem  a  88,78%  do  total  dos  ingressos  desta  instituição, 

 sendo  que  a  maior  parte  dessas  transferências  (82,72%)  se  referem  a  Repasses 

 Recebidos  resultantes  da  execução  orçamentária.  O  valor  (R$  107.918.098,33) 

 correspondente  às  mencionadas  transferências  financeiras  recebidas  também 

 pode  ser  observado  na  DFC,  mais  especificamente  nos  fluxos  de  caixa  das 

 atividades operacionais. 

 Considerando  o  saldo  das  Transferências  Financeiras  Recebidas  pela  UFJ 

 até  o  fim  do  4º  trimestre  de  2021,  verifica-se  um  aumento  de  115,94%  (R$ 

 57.943.290,40)  em  comparação  com  o  mesmo  período  de  2020.  O  aumento  está 

 relacionado,  principalmente,  aos  repasses  recebidos  para  pagamento  da  folha  de 

 pessoal referente aos meses do exercício de 2021. 
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 5.5.18 NE 15: Recebimentos Extraorçamentários 

 Analisando-se  os  Recebimentos  Extraorçamentários  auferidos  pela  UFJ  em 

 2021,  percebe-  se  que  correspondem  a  6,32%  do  total  dos  ingressos  no  período. 

 Dentre  os  valores  que  compõem  os  “Recebimentos  Extraorçamentários”, 

 percebe-se  que  a  maior  representatividade  (81,68%)  diz  respeito  à  “Inscrição  dos 

 Restos  a  Pagar  Processados”  que  registra  as  despesas  orçamentárias  liquidadas, 

 mas  ainda  não  pagas.  Válido  citar  que  a  inscrição  de  restos  a  pagar  é  realizada  em 

 atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/64  . 

 5.5.19 NE 16: Despesas Orçamentárias 

 Ao  final  do  exercício  de  2021,  a  Universidade  Federal  de  Jataí  apresentou  um 

 saldo  de  R$  101.161.334,34  referente  a  Despesas  Ordinárias,  o  que  representou 

 83,23%  do  total  dos  dispêndios  no  período.  Despesas  Orçamentárias  Ordinárias 

 são  aquelas  de  livre  alocação  entre  a  origem  e  a  aplicação  de  recursos,  para 

 atender a quaisquer finalidades. 

 Quanto  às  Despesas  Vinculadas,  nota-se  o  valor  de  R$  1.291.601,91  que 

 representou  1,06%  do  total  dos  dispêndios  em  2021.  Despesas  Orçamentárias 

 Vinculadas  são  aquelas  cuja  aplicação  dos  recursos  é  definida  em  lei,  de  acordo 

 com sua origem. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 
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 5.5.20 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 Quadro 14: Demonstração dos Fluxos de Caixa - UFJ/2021. 
 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 26453 - Universidade Federal de Jataí 
 N 
 E  2021  2020  AH 

 AV - 
 2021 

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS  17  4.233.570,67  6.086.281,21  -30,44%  - 

 INGRESSOS  107.993.193,01  50.138.309,69  115,39%  100% 
 Receita Patrimonial  2.196,38  -  -  0,00% 
 Receita de Serviços  26.930,00  -  -  0,02% 
 Outras Receitas Derivadas e 

 Originárias  6.195,71  -  -  0,01% 
 Outros Ingressos Operacionais  107.957.870,92  50.138.309,69  115,32%  99,97% 

 Ingressos Extraorçamentários  33.635,26  163.501,76  -79,43%  0,03% 
 Transferências Financeiras 

 Recebidas  107.918.098,33  49.974.807,93  115,94%  99,93% 
 Arrecadação de Outra Unidade  61,5  -  -  0,00% 
 Demais Recebimentos  6.075,83  -  -  0,01% 

 DESEMBOLSOS  -103.759.622,34  -44.052.028,48  135,54%  100% 
 Pessoal e Demais Despesas  -89.098.708,30  -36.580.051,20  143,57%  85,87% 

 Previdência Social  -257.304,31  -  -  0,25% 
 Educação  -88.770.365,99  -36.580.051,20  142,67%  85,55% 
 Desporto e Lazer  -71.038,00  -  -  0,07% 

 Transferências Concedidas  -13.961.574,31  -6.272.479,95  122,58%  13,46% 
 Intragovernamentais  -13.951.691,05  -6.271.629,95  122,46%  13,45% 
 Outras Transferências Concedidas  -9.883,26  -850  -  0,01% 

 Outros Desembolsos Operacionais  -699.339,73  -1.199.497,33  -41,70%  0,67% 
 Dispêndios Extraorçamentários  -34.228,38  -162.083,71  -78,88%  0,03% 
 Transferências Financeiras 

 Concedidas  -665.111,35  -704.481,70  -5,59%  0,64% 
 Demais Pagamentos  0,00  -332.931,92  -100,00%  0,00% 

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
 INVESTIMENTO  18  -3.362.072,87  -170.376,85  1873,32%  - 

 INGRESSOS  -  -  -  - 
 Alienação de Bens  -  -  -  - 

 DESEMBOLSOS  -3.362.072,87  -170.376,85  1873,32%  100% 
 Aquisição de Ativo Não Circulante  -3.362.072,87  -170.376,85  1873,32%  100% 

 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
 FINANCIAMENTO  -  -  -  - 

 INGRESSOS  -  -  -  - 
 Operações de Crédito  -  -  -  - 

 DESEMBOLSOS  -  -  -  - 
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 Amortização / Refinanciamento da 
 Dívida  -  -  -  - 
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E 
 EQUIVALENTES DE CAIXA  871.497,80  5.915.904,36  -85,27%  - 
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 INICIAL  5.915.904,36  -  -  - 
 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
 FINAL  6.787.402,16  5.915.904,36  14,73%  - 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.  NE - Notas explicativas;  AV - Análise Vertical. 

 A  elaboração  da  Demonstração  dos  Fluxos  de  Caixa  da  UFJ  foi  realizada 

 utilizando-se  o  método  direto.  Destaca-se  que  ao  final  de  2021  os  ingressos  foram 

 superiores  aos  desembolsos,  o  que  impactou  positivamente  em  R$  871.497,80  a 

 geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da UFJ. 

 5.5.21 NE 17: Fluxo das Atividades Operacionais 

 Nota-se  que  o  fluxo  de  caixa  desta  Universidade  é  representado  em  grande 

 maioria  pelas  atividades  operacionais.  Dessa  maneira,  a  totalidade  dos  ingressos 

 do  Órgão  é  representada  pela  atividade  operacional,  sendo  que,  destes,  99,93% 

 são oriundos de transferências Financeiras Recebidas. 

 Ainda  sobre  o  fluxo  de  caixa  das  atividades  operacionais,  nota-se  que 

 85,55%  dos  desembolsos  são  pertinentes  à  área  de  Educação  (Pessoal  e  Demais 

 Despesas), enquanto 13,46% são referentes a Transferências Concedidas. 

 5.5.22 NE 18: Fluxo das Atividades de Investimento 

 Em  relação  ao  fluxo  de  caixa  das  atividades  de  investimento,  verifica-se  a 

 inexistência  de  ingressos  e  a  ocorrência  de  desembolsos,  resultando  num  fluxo 

 negativo  de  R$  3.362.072,87.  Dessa  maneira,  percebe-se  que  os  desembolsos 

 das  atividades  de  investimento  foram  suportados  pela  geração  de  caixa  das 

 atividades  operacionais.  Os  desembolsos  são  referentes  a  aquisição  de  Ativos 

 Imobilizados.  Importante  destacar  que  não  houve  movimentação  de  “caixa  e 

 equivalentes de caixa” com atividades de financiamento. 
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 5.5.23 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 Tabela 35. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 20/21. 
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 26453 - Universidade Federal de Jataí 

 Especificação  Resultados 
 Acumulados 

 Ajustes de 
 Avaliação 

 Patrimonial 
 Total 

 Saldo Inicial do Exercício 2020  -  -  - 
 Ajustes de Exercícios Anteriores  -  -  - 
 Ajuste de Avaliação Patrimonial  -  -  - 
 Resultado do Exercício  -3.230.470,59  -  -3.230.470,59 
 Saldo Final do Exercício 2020  -3.230.470,59  -  -3.230.470,59 

 Especificação  Resultados 
 Acumulados 

 Ajustes de 
 Avaliação 

 Patrimonial 
 Total 

 Saldo Inicial do Exercício 2021  -3.230.470,59  -  -3.230.470,59 
 Ajustes de Exercícios Anteriores  -479.980,88  -  -479.980,88 
 Ajuste de Avaliação Patrimonial  -  -  - 
 Resultado do Exercício  5.579.040,19  -  5.579.040,19 
 Saldo Final do Exercício 2021  1.868.588,72  -  1.868.588,72 
 Fonte: SIAFI, 2020 e 2021. 

 A  ocorrência  mais  relevante  referente  a  alterações  no  Patrimônio  Líquido  da 

 UFJ  até  o  final  de  2021  foi  o  Resultado  Patrimonial  Superavitário  de  R$ 

 5.579.040,19, conforme visto na análise da DVP. 

 5.5.24 Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis 

 A  seguir,  com  base  nas  opções  e  premissas  do  modelo  PCASP,  são 

 apresentados  os  principais  critérios  e  políticas  contábeis  adotados  no  âmbito  da 

 Universidade Federal de Jataí: 

 ●  Moeda  funcional:  as  demonstrações  contábeis  estão  apresentadas  em 

 Reais,  que  é  a  moeda  funcional  da  União.  Portanto,  a  moeda  funcional 

 utilizada  é  o  Real.  Valores  em  unidades  de  real.  Importante  destacar  que  as 

 Demonstrações  Contábeis  da  UFJ  não  apresentam  registros  em  moeda 

 estrangeira. 

 ●  Caixa  e  equivalentes  de  caixa:  incluem  dinheiro  em  caixa  na  Conta  Única  do 
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 Tesouro  Nacional  e  demais  depósitos  bancários.  Os  valores  são  mensurados 

 e  avaliados  pelo  valor  de  custo  e,  quando  aplicável,  são  acrescidos  dos 

 rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. 

 ●  Créditos  a  Curto  Prazo:  compreendem  os  direitos  a  receber  a  curto  prazo 

 relacionados  com  adiantamentos  concedidos,  sendo  eles:  I)  13º  salário  - 

 adiantamento;  II)  adiantamento  de  férias;  III)  salários  e  ordenados  – 

 pagamento  antecipado;  e  IV)  adiantamento  -  termo  execução 

 descentralizada.  Os  valores  são  mensurados  e  avaliados  pelo  valor  original, 

 acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. 

 ●  Estoques:  compreendem  os  materiais  estocados  em  almoxarifado.  Na 

 entrada,  esses  bens  são  avaliados  pelo  valor  de  aquisição.  O  método  para 

 mensuração  e  avaliação  das  saídas  dos  estoques  é  o  custo  médio 

 ponderado. 

 ●  VPDs  Pagas  Antecipadamente:  compreendem  pagamentos  de  variações 

 patrimoniais  diminutivas  (VPD)  antecipadas,  cujos  benefícios  ou  prestação 

 de  serviço  à  entidade  ocorrerão  no  curto  prazo.  A  base  de  mensuração  é  o 

 custo histórico. 

 ●  Imobilizado:  é  composto  pelos  bens  móveis  e  imóveis.  O  ativo  imobilizado, 

 incluindo  os  gastos  adicionais  ou  complementares,  é  reconhecido 

 inicialmente  com  base  no  valor  de  aquisição,  produção  ou  construção.  Após 

 o  reconhecimento  inicial,  ficam  sujeitos  à  depreciação  ou  amortização,  bem 

 como  à  redução  ao  valor  recuperável  e  à  reavaliação.  Os  gastos  posteriores 

 à  aquisição,  produção  ou  construção  são  incorporados  ao  valor  do 

 imobilizado  desde  que  tais  gastos  aumentem  a  vida  útil  do  bem  e  sejam 

 capazes  de  gerar  benefícios  econômicos  futuros  ou  potenciais  de  serviços, 

 conforme características de cada Ativo. 

 ●  Depreciação  de  Bens  Móveis:  a  base  de  cálculo  para  a  depreciação  é  o 

 custo  do  ativo  imobilizado,  compreendendo  tanto  os  custos  diretos  como  os 

 indiretos.  O  método  de  cálculo  dos  encargos  de  depreciação  é  o  das  quotas 

 constantes.  Como  regra  geral,  a  depreciação  dos  bens  móveis  deve  ser 

 iniciada  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês  seguinte  à  data  da  colocação  do  bem 

 em utilização. 

 Universidade Federal de Jataí - UFJ 



 200 

 Relato Integrado de Gestão 2021 

 ●  Passivos  Circulantes  e  Não  Circulantes:  as  obrigações  da  Universidade 

 Federal  de  Jataí  são  evidenciadas  por  valores  conhecidos  ou  calculáveis, 

 acrescidos,  quando  aplicável,  dos  correspondentes  encargos  das  variações 

 monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. 

 Os  passivos  devem  ser  classificados  como  circulantes  quando 

 corresponderem  a  valores  exigíveis  até  doze  meses  após  a  data  das 

 demonstrações  contábeis.  Os  demais  passivos  devem  ser  classificados  como  não 

 circulantes.  No  momento,  o  Passivo  Circulante  da  UFJ  é  composto  por:  I) 

 Obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  assistenciais  a  pagar;  II)  Fornecedores  e 

 Contas  a  Pagar;  e  III)  Demais  Obrigações.  No  modelo  PCASP,  é  possível  a 

 apuração dos seguintes resultados: patrimonial; orçamentário e financeiro. 

 A.  Resultado Patrimonial 

 A  apuração  do  resultado  patrimonial  consiste  na  confrontação  das  variações 

 patrimoniais  aumentativas  (VPAs)  com  as  variações  patrimoniais  diminutivas 

 (VPDs).  Portanto,  o  resultado  patrimonial  corresponde  à  diferença  entre  o  valor 

 total  das  VPAs  e  o  valor  total  das  VPDs,  apurado  na  Demonstração  das  Variações 

 Patrimoniais. 

 As  VPAs  são  reconhecidas  quando  for  provável  que  benefícios  econômicos 

 fluirão  para  a  UFJ  e  quando  puderem  ser  mensuradas  confiavelmente, 

 utilizando-se  a  lógica  do  regime  de  competência.  A  exceção  se  refere  às 

 transferências  recebidas  que  seguem  a  lógica  do  regime  de  caixa.  As  VPDs  são 

 reconhecidas  quando  for  provável  que  ocorreram  decréscimos  nos  benefícios 

 econômicos  para  a  UFJ,  implicando  em  saída  de  recursos  ou  em  redução  de 

 ativos  ou  na  assunção  de  passivos,  seguindo  a  lógica  do  regime  de  competência. 

 A  exceção  se  refere  às  transferências  concedidas  que  seguem  a  lógica  do  regime 

 de caixa. 

 A  apuração  do  resultado  se  dá  pelo  encerramento  das  contas  de  VPAs  e 

 VPDs,  em  contrapartida  a  uma  conta  de  apuração.  Após  a  apuração,  o  resultado 

 obtido  é  transferido  para  conta  de  Superávit/Déficit  do  Exercício.  O  detalhamento 

 do  confronto  entre  VPAs  e  VPDs  é  apresentado  na  Demonstração  das  Variações 

 Patrimoniais. 
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 B.  Resultado Orçamentário 

 O  regime  orçamentário  da  UFJ  segue  o  descrito  no  art.  35  da  Lei  nº 

 4.320/1964.  Desse  modo,  pertencem  ao  exercício  financeiro  as  receitas  nele 

 arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 

 O  resultado  orçamentário  representa  o  confronto  entre  as  receitas 

 orçamentárias  realizadas  e  as  despesas  orçamentárias  empenhadas.  O 

 superávit/déficit  é  apresentado  diretamente  no  Balanço  Orçamentário.  O  déficit  é 

 apresentado  junto  às  receitas  a  fim  de  demonstrar  o  equilíbrio  do  Balanço 

 Orçamentário, enquanto o superávit é apresentado junto às despesas. 

 C.  Resultado Financeiro 

 O  resultado  financeiro  representa  o  confronto  entre  os  ingressos  e 

 dispêndios,  orçamentários  e  extraorçamentários,  que  ocorreram  durante  o 

 exercício  e  alteraram  as  disponibilidades  da  UFJ.  No  Balanço  Financeiro  é 

 possível  identificar  a  apuração  do  resultado  financeiro.  Pela  observância  do 

 princípio  de  caixa  único,  é  possível,  também,  verificar  o  resultado  financeiro  na 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 5.5.25 Restrições Contábeis (Conformidade Contábil) 

 Em  2021,  mensalmente,  foi  realizada  a  Conformidade  Contábil  de  UG 

 (156678-UFJ)  e  Órgão  (26453-UFJ)  conforme  disposto  na  Macrofunção  020315  - 

 Conformidade  Contábil.  Portanto,  para  fins  de  transparência  e  prestação  de 

 contas,  segue  quadro  com  todas  as  restrições  aplicadas  ao  longo  do  exercício  de 

 2021. 

 Quadro 15: Restrições Contábeis (Conformidade Contábil)  - UFJ/2021. 
 Restrição Contábil  Mês da Ocorrência/Registro 

 302 FALTA OU ATRASO DE REMESSA DO RMA OU 
 RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES DE BENS 
 MÓVEIS  (  RMB) 

 Janeiro; Fevereiro; Março; 
 Abril; Maio; Julho; Agosto; 
 Setembro; Outubro; 
 Novembro e Dezembro. 

 306 APROPRIAÇÃO DESPESAS FORA PERIODO 
 COMPETÊNCIA 

 Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; 
 Maio, Junho; Julho; Agosto; 
 Setembro; Outubro; Novembro e 
 Dezembro. 
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 315 FALTA/RESTRIÇÃO CONFORM. REGISTROS DE 
 GESTÃO 

 Janeiro; Fevereiro; Maio; 
 Julho; Agosto; Setembro; 
 Novembro e Dezembro. 

 603 SALDO CONTÁBIL DO ALMOX.NAO CONFERE 
 C/RMA 

 Abril e Maio. 

 634 FALTA AVALIACAO BENS 
 MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS 

 Dezembro. 

 640 SD CONTÁBIL BENS MOVEIS NAO CONFERE 
 C/RMB 

 Março; Maio; Agosto e 
 Novembro. 

 642 FALTA/REG. INCOMP. DEPREC, AMORT, 
 EX.-AT.IMOB 

 Março; Maio; e Agosto. 

 653 SLD.ALONG/INDEV.CONTAS CONTROLE  Janeiro. 

 674 SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. 
 PAS.CIRCULANTE 

 Janeiro; Fevereiro; Março; Abril e 
 Maio. 

 677 FALTA/ATRASO RETENÇÃO/RECOL. OBRIG E 
 TRIBUTOS 

 Março; Abril e Maio. 

 698 DIVERG.ENTRE VALOR REG.FOLHA E 
 RELATÓRIOS 

 Março; Abril; Maio; Junho; 
 Agosto; Outubro; 
 Novembro e Dezembro. 

 772 DEMAIS INCOERÊNCIAS - DDR  Setembro; Outubro; Novembro e 
 Dezembro 

 Fonte: PROAD. 
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 6 HOSPITAL VETERINÁRIO 

 O  Hospital  Veterinário  da  Universidade  Federal  de  Jataí,  tem  como  objetivo 

 apoiar  o  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  em  benefício  da  comunidade  prestando 

 serviços  como  atendimentos  clínicos  de  animais  domésticos,  e  têm  como 

 obrigatoriedades:  oferta  de  atendimento  e  consultas;  capacidade  de  internação  e 

 tratamento  clínico-cirúrgicos.  É  um  órgão  suplementar,  ligado  à  reitoria,  servindo 

 as  atividades  da  Unidade  Acadêmica  de  Ciências  Agrárias  (CIAGRA),  ao 

 programa  de  residência  multiprofissional  em  saúde  (COREMU)  e  ainda  ao 

 programa  de  Pós-graduação  de  Biociência  Animal  (PPGBA),  bem  como  demandas 

 de  outras  unidades  acadêmicas.  E  ainda,  presta  atendimento  ao  público  da  região 

 do sudoeste goiana. 

 O  Hospital  Veterinário  (HV)  tem  uma  sala  de  recepção  com  banheiro,  quatro 

 consultórios,  dois  vestiários,  uma  sala  de  preparo  cirúrgico  da  equipe,  duas  salas 

 de  preparo  dos  pacientes,  duas  salas  de  cirurgia,  uma  sala  de  recuperação 

 anestésica,  duas  salas  de  internamento,  uma  sala  de  radiografia,  uma  sala  de 

 laudos  de  imagem,  uma  sala  de  ultrassom,  um  laboratório  de  apoio,  uma  sala  de 

 dispensário  de  fármacos/medicamentos,  estoque,  lavanderia  e  uma  sala  de 

 esterilização. 

 A  equipe  do  hospital  veterinário  é  formada  por  um  diretor  e  vice  –  diretor,  10 

 médicos  veterinários  residentes,  três  médicos  veterinários  técnicos  administrativos 

 em  educação  (TAES),  quatro  médicos  veterinários  bolsistas  preceptores  diurnos, 

 duas  médicas  veterinárias  bolsistas  noturno,  oito  TAES  entre  técnicos  em 

 laboratório,  instrumentador  cirúrgico  e  técnico  em  radiografia,  duas  funcionárias  da 

 limpeza,  um  bolsista  da  esterilização  e  outra  no  administrativo,  um  bolsista  no 

 internamento,  uma  funcionária  celetista  na  farmácia  e  outra  funcionária  celetista  na 

 esterilização e dois funcionários terceirizados da recepção. 

 O  horário  de  atendimento  à  comunidade  é  de  segunda  a  quinta-feira,  das 

 07:00  às  19:00  e  sexta-feira  07:00  às  18:00  horas,  com  internamento  noturno  dos 

 pacientes  atendidos  durante  o  dia,  de  segunda  a  sexta  feira.  Em  2021,  foram 

 realizadas  982  consultas  simples,  117  consultas  complexas,  e  764  retornos 

 médicos,  331  procedimentos  cirúrgicos  simples,  29  procedimentos  cirúrgicos 
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 complexos,  66  procedimentos  anestésicos  simples  e  423  procedimentos 

 anestésicos  complexos.  Ainda,  1974  exames  laboratoriais,  408  exames 

 ultrassonográficos  e  350  estudos  radiográficos  simples  e  5  estudos  radiográficos 

 complexos. Listados abaixo todos os serviços prestados à comunidade, como: 

 1.  Serviço de Anestesiologia; 

 2.  Serviço de Cirurgia de animais de pequeno porte; 

 3.  Serviço de Clínica de pequenos animais e Internação; 

 4.  Serviço de Radiologia e Ultrassonografia; 

 5.  Laboratório de Patologia Clínica Veterinária. 

 O  serviço  de  anestesia  é  utilizado  para  a  realização  de  procedimentos 

 cirúrgicos,  ambulatoriais  e  exames  de  imagem,  como  ultrassonografia  e  raios-X, 

 sempre  visando  o  bem-estar  animal  e  promovendo  analgesia,  imobilidade  e 

 inconsciência.  Conta  com  serviços  simples  e  complexos  em  anestesiologia 

 conforme  estabelecido  pelo  Fórum  dos  Dirigentes  dos  Hospitais  Veterinários 

 (FORDHOV).  O  Centro  Cirúrgico  do  HV/UFJ  conta  com  equipamentos  e  monitores 

 necessários  e  obrigatórios  para  a  realização  de  uma  anestesia  segura  ao  paciente. 

 Um  dos  equipamentos  utilizados  é  o  aparelho  de  anestesia  inalatória  que  promove 

 um  tipo  de  anestesia  geral  considerada  de  baixo  risco  para  o  paciente,  onde  o 

 anestesiologista tem maior controle do plano anestésico. 

 Os  animais  de  pequeno  porte  precisam  de  atenção  especial  quando  o 

 assunto  é  cirurgia.  A  clínica  conta  com  ambientes  preparados  para  diversos  tipos 

 de  cirurgias  necessárias  para  salvar  os  animais  de  estimação.  Sem  contar  a 

 equipe  preparada  que  possui  amplo  conhecimento  para  ajudar  em  diversos  tipos 

 de  cirurgia,  de  tecidos  moles  e  ortopédicos,  cirurgias  eletivas  ou  emergenciais. 

 Para  melhor  atendimento  o  HV/UFJ  conta  com  espaços  separados  e  dedicados  às 

 diferentes  etapas  dos  procedimentos  cirúrgicos.  São  eles:  sala  para  preparo  e 

 recuperação  de  pacientes;  sala  de  antissepsia  e  paramentação  com  pia  e 

 dispositivo  dispensador  de  detergente  sem  acionamento  manual;  sala  de  lavagem 

 e  esterilização  de  materiais,  contendo  equipamentos  para  lavagem,  secagem  e 

 esterilização de materiais e sala cirúrgica. 

 A  clínica  veterinária  conta  com  estrutura  moderna  para  realizar  o  pronto 

 atendimento  de  animais  de  estimação,  com  o  propósito  de  agilizar  o  diagnóstico  e 
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 o  tratamento  especializado  para  uma  rápida  recuperação.  É  necessário  que  a 

 clínica  conte  com  uma  unidade  de  internação  bem  preparada  para  receber  os 

 animais  que  chegam  em  situações  de  urgência  e  emergência,  como  bombas  de 

 infusão,  ventilador  com  mistura  de  gases,  e  monitores.  Os  animais  recebem 

 acompanhamento  dos  residentes  responsáveis  sob  a  supervisão  do  médico 

 veterinário  preceptor,  que  observa  os  sinais  vitais  do  animal,  sintomas  e  realiza  o 

 controle  da  dor.  Caso  seja  necessário,  o  profissional  indica  a  internação  do  animal 

 e  solicita  exames  de  imagem  e  sangue  para  diagnósticos  mais  precisos  e  iniciar  o 

 tratamento adequado. 

 Os  pacientes  da  área  de  internação  são  acomodados  em  baias  individuais. 

 Para  animais  com  doenças  infectocontagiosas,  existe  uma  área  de  isolamento 

 reservada  para  tratamento  e  segurança  dos  demais  animais  internados.  Os 

 animais  de  estimação  recebem  alimentação  adequada,  segundo  o  quadro  clínico 

 que  se  encontram.  Médicos  veterinários  ficam  de  prontidão  24h/dia  no  setor  de 

 internação, de segunda a sexta-feira, prontos para realizarem intervenções. 

 O  diagnóstico  por  imagem  é  uma  área  da  Medicina  Veterinária  que  se 

 destina  ao  diagnóstico  de  doenças  e  outras  anormalidades  em  animais.  Para 

 tanto,  se  vale  de  exames  de  imagem,  com  ou  sem  a  aplicação  de  radiação 

 ionizante.  Podemos  definir  a  radiologia  veterinária  como  uma  facilitadora,  que 

 ajuda  na  prevenção,  no  diagnóstico  e  tratamento  de  doenças  em  animais  de 

 diferentes  portes.  Quando  se  realiza  um  diagnóstico  por  imagem,  é  possível  ter  a 

 dimensão  exata  do  problema.  O  hospital  veterinário  conta  com  um  raio  X  fixo  e 

 digitalizadora, além de um aparelho de ultrassonografia com duas probes. 

 A  patologia  clínica  veterinária  é  a  especialidade  que  tem  como  objetivo  a 

 execução  e  interpretação  dos  exames  laboratoriais,  auxiliando  médicos 

 veterinários  no  diagnóstico,  acompanhamento  e  direcionamento  de  diversas 

 doenças.  O  hospital  veterinário  realiza  diversos  tipos  de  exames  de  sangue,  como 

 hemogramas,  e  exames  bioquímicos,  com  auxílio  de  aparelhos  automáticos  e 

 semiautomáticos. 
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 6.1 Informações Financeiras do Hospital Veterinário 

 6.1.1 Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) 

 Tabela 35: Prestação de Contas FUNAPE - UFJ/2021 (em reais). 
 Histórico De Gastos  Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  Valor 

 Total 
 Bolsa Projeto Castração 

 e Mestrado (Funape)  1.200,00  900,00  7.200,00  2.700,00  4.200,00  3.900,00  3.600,00  3.000,00  1.500,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  37.200,00 

 Capital (equipamentos)  -  -  1.640,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1.640,00 

 Contratos Celetistas 
 (Salários +encargos)  -  -  -  769,46  1.936,34  2.087,04  3.496,91  4.884,64  3.742,10  5.058,53  7.581,10  7.042,19  36.598,31 

 Descartáveis  -  163,75  -  -  546,74  -  -  -  -  206,84  -  -  917,33 

 Diárias e passagens  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Estagiários  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Gráfica (prontuários e 
 blocos de receita etc.)  -  780,00  795,00  220,00  -  -  -  -  470,00  -  -  700,00  2.965,00 

 Informática  1.503,00  -  1.016,00  1.594,00  -  600,00  496,40  560,00  425,00  130,00  170,00  -  6.494,40 
 Materiais para 

 manutenção (JVL, 
 Império das Ferragens, 

 Soluflex) 

 397,00  -  -  534,00  756,20  1.374,99  233,20  374,94  -  390,00  17.544,84  436,30  22.041,47 

 Materiais de escritório  -  -  -  453,40  -  -  721,77  107,08  -  8.895,00  -  320,00  10.497,25 
 Materiais de uso 

 hospitalar e 
 medicamentos humano 

 2.551,10  10.435,64  2.772,43  9.554,06  18.083,15  4.524,90  20.089,42  11.556,78  13.213,39  11.549,36  12.822,27  4.537,49  121.689,9 
 9 

 Materiais limpeza  343,50  -  -  -  -  -  -  376,00  -  3.000,00  -  -  3.719,50 
 Medicamentos e 
 implantes – uso 

 veterinário 
 -  635,02  1.782,09  345,28  170,00  -  7.449,78  2.650,98  810,00  2.488,31  3.660,21  2.565,93  22.557,60 

 Oxigênio  -  -  -  -  460,00  -  -  320,00  320,00  470,00  -  -  1.570,00 
 Placas, Banner, 

 Plotagem  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 Prestação de Serviço 
 (Veterinário, resíduos, 

 laboratório, 
 desinsetização) 

 700,00  2.736,86  312,43  1.590,68  312,43  931,22  808,42  312,43  312,43  733,00  1.424,86  2.006,00  12.180,76 

 Produtos de copa, 
 cozinha, Supermercado  -  452,03  160,00  422,03  -  192,00  783,77  -  240,00  301,45  950,01  408,66  3.909,95 

 Ração  520,00  -  -  -  -  327,50  177,50  -  335,50  285,00  -  642,00  2.287,50 

 Reagentes e Materiais 
 de Laboratório  -  -  -  1.008,14  1.450,00  -  1.284,50  -  -  -  -  -  3.742,64 

 Taxa Fundo Local 8%  1.479,42  -  -  2.932,66  1.218,58  1.646,29  3.157,86  -  4.167,99  2.898,50  3.744,65  2.527,80  23.773,75 

 Taxa Administrativa 10%  1.849,27  -  -  3.665,82  1.523,22  2.057,86  3.947,33  5.221,76  11,77  3.646,67  4.716,13  3.195,06  29.834,89 

 Taxa Fundo Institucional 
 8%  1.479,42  -  -  2.932,66  1.218,58  1.646,29  3.157,86  -  4.167,99  2.898,50  3.744,65  2.527,80  23.773,75 

 Taxas Prefeitura  -  -  -  -  2.982,37  45,15  31,56  7,85  -  -  7,00  -  3.073,93 

 Telefone móvel  -  -  -  -  -  -  1.455,13  6.857,93  -  -  -  -  8.313,06 

 Vale alimentação  -  -  -  -  -  291,20  200,20  455,00  -  773,50  600,60  600,60  2.921,10 

 Vale transporte  600,00  -  -  -  -  -  600,00  -  -  -  600,00  -  1.800,00 

 Tarifa Receita Federal  -  -  30,48  15,24  15,24  15,24  15,24  15,24  -  15,24  -  125,13  247,05 

 Tarifas Bancárias Banco 
 Do Brasil  60,71  62,67  84,20  99,89  71,00  94,55  88,20  68,10  66,28  70,30  60,00  61,00  886,90 

 Total  12.683,42  16.165,97  15.792,63  28.837,32  34.943,85  19.734,23  51.795,05  36.768,73  29.782,45  46.810,20  60.626,32  30.695,96  384.636,1 
 3 

 Fonte Hospital Veterinário - UFJ. 
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 O  valor  da  receita  anual  (2021)  do  Centro  de  custo  47128  do  Hospital 

 Veterinário somou R$  386.536,84. 

 6.1.2  Fórum dos Dirigentes dos Hospitais Veterinários  (FORDHOV) 

 Tabela  37.  Prestação  de  Contas  Verba  Proveniente  do  Fórum  dos  dirigentes  dos 
 Hospitais Veterinários - UFJ/2021. 

 Pagamento De Bolsistas 2021 
 Mês  Valor  Processo 

 Janeiro  R$   13.000,00  23070.008999/2021-40 
 Fevereiro  R$   13.000,00  23070.009002/2021-79 

 Março  R$   12.600,00  23070.015437/2021-52 
 Abril  R$   12.000,00  23070.019650/2021-33 
 Maio  R$   12.000,00  23070.024428/2021-52 

 Junho  R$   11.000,00  23070.030919/2021-32 
 Julho  R$     9.200,00  23070.038727/2021-74 e 23070.038738/2021-54 

 Agosto  R$     9.200,00  23070.043100/2021-35 e 23070.043107/2021-57 
 Setembro  R$     9.200,00  23070.048674/2021-08 e 23070.048685/2021-80 
 Outubro  R$     9.200,00  23070.054870/2021-11 e 23070.054875/2021-36 

 Novembro  R$     9.200,00  23070.061380/2021-63 e 23070.061385/2021-96 
 Dezembro  R$     9.200,00  23070.067437/2021-38 e 23070.067440/2021-51 

 Total  R$  128.800,00    
 Fonte: Hospital Veterinário - UFJ. 

 Durante  o  ano  de  2021,  foi  realizado  o  seguimento  do  plano  de  contingência 

 para  enfrentamento  da  COVID19,  devido  a  alta  na  quantidade  de  casos,  sendo 

 criado  em  2020  e  aprovado  pela  comissão  de  enfrentamento  ao  COVID,  optou-se 

 pela manutenção do plano, evitando a disseminação no meio de trabalho. 

 Com  a  implementação  do  plano  optou-se,  no  início  de  2021,  priorizar  os 

 atendimentos  de  pacientes  urgentes  ou  emergenciais.  A  partir  da  metade  do  ano, 

 com  a  desaceleração  dos  casos,  estabeleceu  uma  abertura  para  atendimentos 

 não  emergenciais.  A  maior  dificuldade  para  manutenção  das  atividades,  durante  a 

 escalada  de  casos  de  COVID-19  a  nível  Brasil,  foi  a  dificuldade  de  compras  de 

 fármacos  anestésicos  e  analgésicos  dentre  outros,  visto  a  dificuldade  para 

 encontrar  os  produtos  que  estavam  priorizados  para  a  medicina,  ou  ainda,  os 

 preços  que  subiram  visto  a  alta  demanda  e  baixa  oferta.  Não  houve  mudanças  no 

 horário de atendimento durante o ano de 2021. 
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 O  Relato  Integrado  em  questão,  é  o  primeiro  que  a  Universidade  Federal  de 

 Jataí  elabora,  com  a  ajuda  de  todos  os  órgãos  internos  da  universidade.  É  um 

 momento  ímpar  de  olhar  para  dentro  e  perceber  como  a  universidade  é,  está 

 sendo e para onde quer ir. 

 Muitos  documentos  auxiliares  e  de  gestão  interna  ainda  estão  sendo 

 construídos,  com  poucos  técnicos  administrativos  e  docentes  em  nosso  quadro 

 por  enquanto,  mas  isso  não  nos  impede  de  aprender,  construir  e  seguir  em  frente 

 juntos. 

 Portanto,  as  informações  contidas  neste  Relato  Integrado  são  de  acordo  com 

 a  visão  e  decisão  dos  órgãos,  devido  a  sua  experiência  e  vivência,  garantindo  a 

 sustentação  dos  pilares  universitários:  ensino,  pesquisa,  extensão,  cultura  e 

 inovação. 
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 ANEXOS E APÊNDICES 

 Anexo A -  Portaria que cria a estrutura organizacional da UFJ 
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 Anexo B  -  Certidão Consuni 
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