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Iniciação Científica

A UFG se mantém atenta às oportunidades 
de inserção da pesquisa na graduação. Assim, a 
instituição oferece várias modalidades de víncu-
lo, como os Programas Institucionais de Iniciação 
Científica (Pibic), de Ações Afirmativas (Pibic-AF) 
e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pi-
biti), com bolsas do CNPq, além dos programas 
correspondentes voluntários (Pivic e Piviti). Uma 
modalidade inédita de iniciação científica teve iní-
cio em 2011, o Pibic-EM, voltada aos estudantes 
do ensino médio. Sob a coordenação da universi-
dade, em 2011 e 2012, 102 estudantes de escolas 
públicas de Goiânia, Catalão e Jataí foram con-
templados com bolsas dessa modalidade.

Política institucional 

De 2006 a 2012, foram destinados à UFG 
um total de R$ 5 milhões e 836 mil, por meio 
do Programa de Apoio aos Periódicos Científi-
cos (Proapupec). Outros programas e serviços 
de apoio à pós-graduação também foram inten-
sificados, nesse período, como:
• Processo de qualificação e de capacitação 

do quadro de pessoal permanente. Desde 
2006, 6.130 servidores docentes e técnico-
-administrativos, foram afastados, inclusive 
para o exterior, para se especializarem.

• Reconhecimento de diplomas e certificados 
de pós-graduação expedidos por universi-
dades estrangeiras, com 189 solicitações já 
atendidas.

• Doutorado Sanduíche, em que cada progra-
ma passou a ter duas cotas – ou cerca de 
R$ 12 mil – para o envio de estudantes ao 
exterior.

•  Programa Pró-Qualificar, instituído em 2010, 
que beneficiou 77 servidores docentes e téc-
nico-administrativos com bolsas de mestra-
do e doutorado da própria instituição.

• Incentivo dado às revistas científicas. Em 
2012, foram R$ 200 mil destinados à edito-
ração de 33 publicações.

nity/2013, entre os pesquisadores mais citados do 
mundo em publicações científicas. José Alexandre 
Diniz Filho e Luís Maurício Bini, respectivamente, 
constam em 7º e 19º lugares na área em que atuam.

Grupos e núcleos de pesquisa

Nos últimos oito anos, houve um grande 
crescimento e consolidação dos grupos de pesqui-
sa cadastrados no CNPq e dos núcleos de pesquisa 
da UFG. Em 2006, eram 173 grupos de pesquisa 
e 1.445 projetos em andamento, em 2012, foram 
217 grupos e 3.066 projetos cadastrados no Sis-
tema de Acompanhamento de Pesquisa (SAP). Em 
2013, foram 66 os núcleos de pesquisa cadastra-
dos na PRPPG. Ao perceber que a organização da 
pesquisa merecia um guia, foi lançado o Catálogo 
de grupos e núcleos de pesquisa da UFG.

A consolidação dos grupos e dos núcleos 
de pesquisa permitiu que diversos programas e 
redes fossem institucionalizados*, como as Re-
des Centro-Oeste, Dengue, Antidrogas, Saúde, 
Interuniversitária para o Desenvolvimento e Es-
tudo do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa); os Pro-
gramas Meia Ponte, Biotecnologia e o Museu de 
Ciências, em fase de criação.
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Ciência, Tecnologia e Inovação
A consolidação de grupos de pesquisa foi reforçada pela alta titulação docente e por 
mais investimentos na melhoria e construção de laboratórios 

A produção científica na UFG é destaque, 
sendo reconhecida nacional e internacio-
nalmente. “Desde meados da década de 

1980, a pesquisa vem adquirindo mais vigor e 
maior abrangência, aumentando gradativamen-
te nas décadas seguintes. Desde 2006, ela se 
destaca pela consolidação de grupos de pesqui-
sa, com investigações de ponta, reforçada pela 
alta titulação docente e pela expansão das rela-
ções. Pode-se afirmar que interação e maturida-
de são dois atributos importantes da pesquisa 
desenvolvida atualmente na instituição”, diz a 
pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Divina 
das Dores de Paula Cardoso.

No período de 2006 a 2013, mais de R$ 220 
milhões foram investidos – em sua maioria pelas 
financiadoras Finep, CNPq e Capes – em projetos 
de pesquisa da UFG. A produção científica impac-
ta a própria instituição e a sociedade. Diversas re-
des e programas de pesquisa são mantidos com 
a finalidade de promover estudos multidisciplina-
res, que objetivam a solução de problemas coleti-
vos relacionados à saúde e ao meio ambiente.

A instituição se preocupa também com a 
transferência de tecnologias e inovação, a fim 
de contribuir para o desenvolvimento regional. 
Com a construção do Centro Regional para o 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), 
a instituição deu início ao Parque Tecnológico 
Samambaia da UFG, centro de alto nível para 
apoiar a pesquisa goiana, que resultará em de-
senvolvimento para Goiás e região Centro-Oeste.

Captação de recursos

No período de 2006 a 2012, houve um 
significativo investimento na melhoria e cons-
trução de laboratórios da UFG. Com essa fi-
nalidade, a participação em editais de fomento 
para projetos institucionais, principalmente 
junto à Agência Brasileira de Inovação – Finep, 
por meio das Chamadas Públicas destinadas à 
melhoria da infraestrutura de pesquisa, resul-
tou na captação de recursos no valor de R$ 45 
milhões. Outros R$ 4,5 milhões foram capta-
dos da mesma fonte, para a área de inovação 
tecnológica na UFG, abrangendo, entre outros, 
o Programa de Incubação de Empresas e a im-
plantação do Parque Tecnológico Samambaia. 

Mestrado e Doutorado

Atualmente, a UFG oferece 66 programas 
de pós-graduação stricto sensu, com 89 cursos 
de mestrado e de doutorado. Desses, 41 progra-
mas de pós-graduação – 62% do total – foram im-
plantados de 2006 a 2013. Nesse período, foram 
criados 57 cursos, nos níveis de mestrado (38) e 
doutorado (19). Além dos números, o reconheci-
mento da qualidade dos cursos também é motivo 
de orgulho para a instituição. Os programas de 
pós-graduação em Geografia e Ecologia e Evolu-
ção conquistaram o conceito seis na mais recente 
avaliação da Capes.

Os estudantes de pós-graduação da UFG 
têm amplas oportunidades de bolsas para o mes-
trado e para o doutorado. Em 2012, 1.808 estu-
dantes de pós-graduação receberam bolsas, con-
cedidas por diversas agências de fomento, como 
Capes (1.041), CNPq (206), Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg/278 bol-
sas) e o programa Reuni/UFG (283).

Produção científica reconhecida

A produção científica tem crescido de forma 
muito expressiva na UFG. Em 2006, seu corpo 
docente publicou cerca de 1 mil trabalhos cientí-
ficos, já em 2012, foram 6,3 mil publicações, na 
forma de periódicos científicos indexados, capí-
tulo de livros, livros e anais de congressos. 

Em 2011, a UFG foi contemplada com o 
Prêmio American Society for Testing and Mate-
rials (ASTM), como a Instituição que mais aces-
sou as Normas Técnicas da ASTM e, em 2012, o 
Prêmio SciVal Brasil, parceria da Capes com a 
editora internacional Elsevier, como instituição 
que apresentou o maior crescimento na produ-
ção científica do país, no período 2007-2011.

Dois professores do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB), da área de Ecologia e Meio Am-
biente, estão na lista da Thomson Reuters Commu-

Veja mais detalhes em 
www.jornalonlineufg.ufg.br

O aumento da qualificação do quadro de pessoal  é considerado 
determinante para o incremento dos programas de pós-graduação, 
de pesquisa e de extensão da UFG.  Atualmente, a universidade 
possui 1.523 docentes com doutorado – 70% do quadro permanente 
–  580 com mestrado e centenas se encontram concluindo o 
doutoramento. O quadro dos servidores técnico-administrativos 
possui 45 profissionais em nível de doutorado, 309 de mestrado e 819 
de especialização.

A UFG recebeu os três prêmios pela Finep na área de inovação do 
Centro-Oeste. Em 2012, a premiação foi para os trabalhos desenvolvidos 
no Laboratório de Métodos de Extração e Separação (Lames), do 
Instituto de Química (IQ), no Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA), da 
Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), e no Laboratório de Pesquisas de 
Produtos Naturais (LPPN)/PD&I Bioprodutos, da Faculdade de Farmácia 
(FF). Em 2013, foram contemplados o Grupo de Métodos Eletroforéticos, 
ligado ao IQ, e, novamente, o CPA e o LPPN.

A pós-graduação lato sensu também expandiu vigorosamente, em 
grande parte, pelo aumento da demanda tanto dos setores públicos, 
quanto dos setores privados por cursos de especialização, visando à 
formação de seus servidores. Atualmente, a universidade mantém 87 
cursos de especialização, nas diversas áreas do conhecimento, alguns 
deles na modalidade de ensino a distância (EaD). Desde 2006, a UFG 
passou a ofertar também as residências profissional e multiprofissional 
na área de Saúde.

O Parque Tecnológico Samambaia já é uma realidade. A área de 17,9 mil m2, no Câmpus Samambaia, em breve, receberá a infraestrutura básica e 
a construção dos demais edifícios previstos, depois do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), um de dois grandes 
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento do futuro Parque. Para a urbanização, a UFG já efetivou convênio com a Prefeitura de Goiânia e, para 
as novas edificações, tem se empenhado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Finep. A próxima obra deverá ser o prédio Central, 
que sediará a administração do Parque, uma incubadora de empresas e empresas consolidadas.

Apoiada pelos programas específicos da Capes para mestrado e 
doutorado interinstitucionais (Minter e Dinter), a instituição tem 
mantido parcerias com as Universidades Federais do Tocantins (UFT), 
do Maranhão (UFMA), do Piauií(UFPI), a Universidade de Rio Verde 
(Fesurv), as Universidades Estaduais de Montes Claros (Unimontes), 
do Maranhão (UEMA), o Centro Universitário de Gurupi (Unirg) e os 
Institutos Federais: IF Goiano e IF de Rio Pomba.

Recursos físicos e técnicos são fundamentais para a 
formação científica

UFG promove diversos eventos para a transmissão 
de conhecimento, como os dias de campo, feiras, 

simpósios e congressos

O trabalho em equipe é uma importante característica 
do campo atual da pesquisa 

Produção científica da UFG dá seu maior salto e 
conquista reconhecimento com premiação nacional

O apoio institucional a diversos programas e projetos 
ampliou a capacitação e qualificação de pessoal 
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Distribuição de alunos de graduação da UFG vinculados aos Programas 
de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico (2006-2012)

Fonte: Prograd

Número de alunos de mestrado e doutorado matriculados na UFG (2006-2012)

Fonte: Prppg

Número de bolsas de mestrado e doutorado fornecidas pelas agências de 
fomento e UFG (2006-2012)

Fonte: Prppg

Distribuição anual das publicações técnico-científicas da UFG (2006-2012)

Fonte: Prppg


