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MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

Chegamos ao último ano da Gestão 2018-2021 com a implementação de grande parte

do que planejamos em 2018. Ao iniciarmos aquela gestão, nós tínhamos muitas propostas e

desafios para gerir a Universidade Federal de Goiás - UFG. Logo no início de 2018, fizemos o

Planejamento Estratégico da Universidade para definir os principais objetivos e metas para

cada ano de nossa gestão, no período 2018-2021. Para implementar o planejamento realizado,

fizemos uma completa reestruturação da administração superior da Universidade. Criamos

seis secretarias para gerenciar áreas específicas, como Planejamento, Segurança e Direitos

Humanos, Tecnologia e Informação, Infraestrutura, Projetos Especiais e Comunicação. Além

disso, reestruturamos as pró-reitorias de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos

(antiga PRODIRH) e a Pró-Reitoria da Comunidade Universitária (antiga PROCOM) para

criarmos, respectivamente, a atual Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS) e a

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Com aquela reestruturação foi possível iniciar a implementação de muitos projetos e

programas na UFG, além da manutenção, com qualidade, dos serviços ofertados a vários

públicos. Isto exigiu grande esforço daquela gestão em função dos cortes nos recursos

orçamentários para investimento e custeio na universidade. Neste Relato apresentamos, em

números, a redução drástica que afetou muito a capacidade da universidade até mesmo de

cumprir seus principais compromissos, como contas de energia e contratos de segurança,

limpeza entre outros.

Com relação aos resultados relevantes alcançados em 2021, podemos destacar os

vários projetos de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, tanto de apoio aos

estudantes quanto daqueles de oferta de produtos e serviços à comunidade externa, como a

continuidade da produção e distribuição de máscaras, álcool em gel e recuperação de

ventiladores mecânicos, exames PCR, entre vários outros.. No campo do ensino deu-se

continuidade ao Projeto de Evasão UFG-MEC, a fim de levantar dados sobre evasão para

compor as justificativas das novas políticas de monitoria, tutoria e projeto de ensino.

Na pós-graduação, implementamos o novo Regulamento Geral dos Cursos de

Pós-Graduação Lato Sensu, processo importante para a institucionalização e consolidação da

Lato Sensu na UFG. Continuidade do processo de implementação do PAG-PG - Programa de

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/Livro_de_Gestao_completo.280618.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/Resolucao_CEPEC_2019_1630.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/Resolucao_CEPEC_2019_1630.pdf
https://prpg.ufg.br/p/34847-programas-especiais-pagpg
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Apoio à Gestão dos Programas de Pós-graduação, da implementação do Programa UFG

Doutoral e do processo de autoavaliação dos programas de pós-graduação.

Na área da inovação, podem ser apontados relevantes serviços ofertados pelo CRTI a

empresas e pesquisadores, a implementação do Programa UFG Empreende, a criação do

Prêmio TCC de Empreendedorismo, criação do 1° Ideathon Lab da UFG e do programa de

fortalecimento do Programa UFG Júnior. Em 2021, as iniciativas gerais para obtenção de

financiamento para pesquisa na UFG resultaram na aprovação de mais de 100 milhões de

reais. Este valor inclui iniciativas institucionais, de grupos de pesquisa e pesquisadores

individuais, e superou o valor alcançado em 2019.

No campo da extensão e cultura, destacam-se a implementação da Casa de Projetos

Sociais, com apoio do Ministério Público do Estado de Goiás; do Programa Rotas de Cultura

UFG, a partir de projetos ligados às unidades e aos órgãos administrativos da Instituição; da

implementação do programa Rede de Cultura IPES GO, criado a partir dos esforços das

instituições envolvidas (UFG, IFG, UEG e IF Goiano) e do Programa de Bolsas e

Voluntariado de Extensão e Cultura.

No entanto, os desafios ainda são grandes, como a falta de recursos para manter uma

boa gestão de nossa instituição. Acrescente-se, ainda, a falta de recursos para manter a

infraestrutura física em boas condições e para manter em bom funcionamento todos os

serviços ofertados pela UFG. Mesmo diante desses desafios, a atual gestão tem trabalhado

muito para conseguir não só manter a nossa Universidade como a maior e melhor do Estado

de Goiás, como também uma das maiores e melhores do Brasil, como demonstrado neste

Relato Integrado de Gestão.

Edward Madureira Brasil

Reitor

Sandramara Matias Chaves

Vice-Reitora

https://prpg.ufg.br/p/34847-programas-especiais-pagpg
https://prpg.ufg.br/p/34844-programas-especiais-ufg-doutoral
https://prpg.ufg.br/p/34844-programas-especiais-ufg-doutoral
https://cei.ufg.br/p/31926-ufg-empreende
https://cei.ufg.br/p/38383-premio-tcc-em-empreendedorismo-2021
https://cei.ufg.br/p/34796-1-ideathon-lab-da-ufg
https://prpi.ufg.br/p/6661-programa-empresa-junior
https://www.proec.ufg.br/p/15932-casa-de-projetos-sociais
https://www.proec.ufg.br/p/15932-casa-de-projetos-sociais
https://www.ufg.br/n/127168-conheca-as-rotas-de-ciencia-e-cultura-ufg
https://www.ufg.br/n/127168-conheca-as-rotas-de-ciencia-e-cultura-ufg
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1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

A Universidade Federal de Goiás, criada pela Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de

1960, possui uma história firmada em seu compromisso com a qualidade do ensino, da

pesquisa e da extensão. Atuando de forma indissociável neste tripé, a UFG desempenha o seu

fundamental papel social, dando sua contribuição na busca permanente de soluções para o

desenvolvimento regional e nacional e, com isso, também enfrentar os problemas sociais e

econômicos contemporâneos.

O objetivo central e estratégico da UFG é consolidar-se como uma instituição de

referência no contexto da educação superior brasileira e continuar desempenhando o papel de

referenciar as Instituições de Ensino Superior (IES) do estado de Goiás nas atividades de

ensino de graduação e pós-graduação, de pesquisa, de inovação e de extensão. Esse objetivo é

estratégico não só para a Instituição, mas também para o estado de Goiás e para o País, que

tem ainda um longo caminho a percorrer para alcançar níveis de desenvolvimento

educacional, científico e tecnológico que possam contribuir eficazmente para diminuir as

desigualdades sociais e elevar o atual nível de desenvolvimento econômico. A ampliação

quantitativa e qualitativa da formação educacional dos cidadãos brasileiros, em todos os

níveis, é um ingrediente indispensável para dar suporte ao crescimento econômico, social,

cultural e político do País.

A missão da UFG é gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber,

formando profissionais e cidadãos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento

da sociedade. A UFG, que completou 61 anos em 2021, norteia-se pelos princípios

estabelecidos no seu Estatuto e no seu Regimento. Esses documentos estabeleceram que, na

organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará os seguintes

princípios: (a) a gratuidade do ensino, cuja manutenção é de responsabilidade da União; (b) a

diversidade e o pluralismo de ideias, sem discriminação de qualquer natureza; (c) a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; (d) a universalidade do conhecimento e o

fomento à interdisciplinaridade; (e) o compromisso com a qualidade, com a orientação

humanística e com a preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3834-c.htm#:~:text=LEI%20No%203.834%2DC,Goi%C3%A1s%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3834-c.htm#:~:text=LEI%20No%203.834%2DC,Goi%C3%A1s%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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atividades; (f) o compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão,

à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios; (g) o

compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico,

tecnológico e socioeconômico do País e (h) o compromisso com a paz, a defesa dos direitos

humanos e a preservação do meio ambiente.

Com base nesses princípios norteadores, a UFG, por meio de sua administração, em

todos os níveis, e dos membros da comunidade universitária, procurou, no exercício de 2021,

cumprir os seus compromissos com a sociedade, oferecendo cursos de graduação com

qualidade, formando mestres e doutores em várias áreas do conhecimento, desenvolvendo

pesquisas relevantes para o estado de Goiás, para a região Centro-Oeste e para o Brasil, em

praticamente todos os campos do conhecimento e ofertando um conjunto de projetos e

atividades, em um processo dinâmico de interação com a sociedade.

Em 2018 a UFG fez uma completa reestruturação na administração da Universidade.

As principais mudanças foram a reestruturação da Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas, que

agora tem foco exclusivo na gestão dos profissionais da UFG, e da Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis, que agora se concentra na implementação de políticas como a Política Nacional de

Assistência Estudantil e políticas correlatas que a UFG possui para dar suporte aos estudantes

que precisam dar continuidade aos seus estudos. Com isso, reduz-se a evasão, aumenta-se a

permanência e também a taxa de sucesso na graduação.

Outra mudança significativa foi a criação das Secretarias de Planejamento, Avaliação e

Informações Institucionais, a Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos, a

Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Projetos Especiais, a Secretaria de Tecnologia e

Informação e a Secretaria de Comunicação. Todas essas novas estruturas foram criadas para

dar suporte aos novos desafios de uma grande universidade como a UFG. No início de 2018

todas as áreas se reuniram para fazer o Planejamento Estratégico da UFG, assim como os seus

respectivos Planos de Ação. Este processo tem sido revisto e aperfeiçoado anualmente.

https://www.propessoas.ufg.br/
https://prae.ufg.br/
https://prae.ufg.br/
http://portal.mec.gov.br/pnaes
http://portal.mec.gov.br/pnaes
https://secplan.ufg.br/
https://secplan.ufg.br/
https://sdh.ufg.br/
https://seinfra.ufg.br/
https://seti.ufg.br/
https://seti.ufg.br/
https://secom.ufg.br/
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Figura 1. Organograma da UFG , 2021
Fonte: Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais/UFG.

Os objetivos e resultados alcançados em 2021 são fruto de um trabalho intenso e

sistemático, continuamente planejado e avaliado, com estabelecimento e acompanhamento

dos objetivos e metas planejadas no início de 2021, quando também avançou-se com o

processo de reestruturação iniciado em 2018, processo este que tem dado suporte para o

alcance dos objetivos por meio de sua administração superior.

1.2 AMBIENTE EXTERNO

A UFG é uma grande instituição pública de ensino superior e desenvolve um conjunto

complexo de atividades que entrelaçam três vertentes do conhecimento humano: ensinar,

desenvolver projetos que objetivem ampliar o conhecimento existente e promover a interação

com a sociedade por meio da troca de saberes.
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O desenvolvimento dessas três vertentes, que se constituem no tripé constitucional do

ensino, da pesquisa e da extensão, de forma simultânea e indissociável, somente tem sentido

se a UFG considerar a sua inserção social e o seu papel regional e nacional. Portanto, o seu

ambiente é externo e completo porque atua por meio do ensino, da pesquisa e da extensão,

mas provoca impactos em várias dimensões do ambiente: tecnológica, inovação, cultural entre

outras.

Desde 2006, a UFG tem avançado de forma significativa, como mostram seus

indicadores quantitativos e qualitativos quando comparados ao sistema federal de ensino

superior, o que é apresentado neste relatório. No caso da UFG, esses números são

particularmente impressionantes. A UFG tinha 13.000 estudantes na graduação em 2006, e

passou para aproximadamente 21.000 em 2020, já considerando a redução do número de

estudantes devido à criação da Universidade Federal de Jataí e da Universidade Federal de

Catalão. Registre-se que nesse período foram implementadas políticas de inclusão e de ações

afirmativas para grupos socialmente desfavorecidos, o que têm contribuído para ampliar o

acesso e assegurar a permanência dos estudantes desses grupos, tais como os de escola

pública, os negros, os indígenas e os quilombolas.

Ao implementar suas atividades com um quadro de pessoal altamente qualificado, a

UFG contribui para que o estado de Goiás e o Brasil possam enfrentar, com êxito, os desafios

presentes na sociedade, tanto para o desenvolvimento social, econômico e cultural, quanto

para assegurar a competitividade técnica da economia nacional no contexto internacional.

A sociedade tem exigido que a UFG amplie e diversifique as suas atividades. Além da

formação em nível superior, a realização de pesquisas e a procura por soluções para os

problemas da sociedade. A universidade é instigada a fornecer mão de obra qualificada,

realizar treinamento para pessoas altamente especializadas, fortalecer a competitividade da

economia, promover a mobilidade social para filhos e filhas das camadas sociais mais

necessitadas, prestar serviços especializados, preparar pessoas para serem lideranças em seus

setores de atuação, realizar inovações técnicas e tecnológicas, formar estudantes

empreendedores, entre outras demandas.

Além das inúmeras demandas advindas dos vários setores da sociedade, a educação

superior brasileira pós Constituição de 1988 vem passando por diversas mudanças que se

refletem no funcionamento das instituições públicas, nesse cenário, podem ser citadas a

https://portalufj.jatai.ufg.br/
https://catalao.ufg.br/
https://catalao.ufg.br/
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diferenciação das instituições, a ampliação das instituições privadas, a diversificação das

fontes de financiamento por meio de captações extraorçamentárias para a manutenção de

setores acadêmicos importantes, a vinculação entre financiamento e resultados e alterações de

funções do Estado, que passou de provedor e planejador para ser avaliador e regulador, entre

outras.

Nesse quadro de grandes transformações, acredita-se que a universidade deve enfrentar

os atuais desafios e assumir, de forma plena, o seu protagonismo tanto em relação às

demandas da comunidade universitária quanto da sociedade. Para tanto, é necessário

considerar o seu papel e a sua função social no que diz respeito à complexidade e à

diversidade das atribuições que lhes são postas. Um componente importante da Constituição

de 1988 foi o estabelecimento de que as universidades gozam de autonomia universitária.

No entanto, essa prerrogativa constitucional tem se colocado de forma precária, pois,

para desenvolver as atividades que lhes são inerentes, há que se ter um volume de recursos

financeiros adequado ao conjunto das atividades implementadas, o que não vem ocorrendo. A

dependência de recursos extraorçamentários acaba impondo amarras à liberdade acadêmica

das universidades.

Quando o financiamento com recursos públicos se torna insuficiente, como vem

acontecendo, as instituições recorrem a organizações do mercado, que estabelecem as suas

próprias condições para realizar o aporte de financiamento. Tais condições podem ser aceitas

desde que os investimentos sejam para manter o funcionamento de setores acadêmicos

importantes, mas sem comprometer a autonomia da universidade. O atual momento político e

econômico do país causa preocupação, especialmente devido às mudanças e aos cortes no

financiamento de diversos programas sociais e o congelamento dos recursos do Poder

Executivo até 2036, o que praticamente inviabiliza o cumprimento das metas do Plano

Nacional de Educação (PNE) para o período 2014-2024.

Nesse contexto de profundas mudanças, já se discute até a possibilidade de acabar com a

gratuidade nas instituições públicas de educação superior. Todas essas mudanças impactam

diretamente no funcionamento e na gestão das universidades. O atual cenário exige da gestão

da UFG compromisso público e grande capacidade de diálogo para enfrentar os desafios de

uma conjuntura política e econômica extremamente adversa.

https://pne.mec.gov.br/
https://pne.mec.gov.br/
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O que está em risco é um modelo de universidade que vinha sendo implementado desde

a década passada: combinação exitosa de políticas de inclusão e garantia de permanência na

universidade de jovens oriundos das camadas sociais historicamente marginalizadas e a

consolidação da universidade pública como referência de ensino, pesquisa e extensão de

qualidade.

Há que se reconhecer, entretanto, que a ampliação do acesso e diversificação do perfil

dos estudantes da UFG criaram demandas e novos desafios, tanto em termos acadêmicos

quanto no que diz respeito à necessidade de maiores investimentos para a manutenção, com

qualidade, das atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade.

Além disso, existe um conjunto de demandas relativas às metas previstas no PNE

(2014-2024), principalmente em relação à meta que prevê alcançar em 2024 o quantitativo de

33% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos matriculados na educação superior brasileira.

Ou seja, será preciso quase dobrar o quantitativo de jovens matriculados em 2015, o que não

ocorreu evidentemente.

Outro desafio do ambiente externo é a formação de professores para a educação básica.

Para isso, é necessário elevar o quantitativo de estudantes de Pós-Graduação stricto sensu para

contribuir para elevar a qualificação dos professores desse nível da educação. Outra demanda

do ambiente é a criação de cursos no período noturno para atender a um público que precisa

trabalhar durante o dia.

2 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

A estrutura de governança da UFG é bem estruturada, pois possui instrumentos tais como

o estatuto, o regimento interno e várias outras normas que dão forma e suporte à gestão da

Universidade. A partir dos novos papéis desempenhados pelo governo com a reforma da

administração pública, os fundamentos da governança pública se estabelecem como forma de

responder aos objetivos estratégicos das organizações públicas. A seguir a estrutura de

governança da UFG.
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Figura 2 Estrutura de governança. UFG, 2021
Fonte: Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais/UFG.

A estrutura de governança da UFG envolve a forma de como as decisões são tomadas,

incluindo seus conselhos superiores e outras estruturas organizacionais que dão suporte à

governança. A perspectiva de atividades intraorganizacionais, uma das dimensões da

governança, reduz os riscos, otimiza resultados e agrega valor. Registre-se que existe um

amplo conjunto de forças externas que influenciam a estrutura do sistema de governança da

UFG, como já demonstrado anteriormente. São forças que exercem poder disciplinador sobre

o comportamento gerencial da Universidade, os valores sociais e culturais; os regulamentos
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legais e normativos; a confiabilidade dos padrões contábeis; e a fiscalização por órgãos de

controle interno e externo.

A estrutura de governança da UFG já preconiza a participação de atores de diversas

esferas sociais e pressupõe que essa participação deve ocorrer tanto no momento de

formulação quanto na implementação das políticas da Universidade. Também, em nível tático

e operacional, a Universidade encontra em sua estrutura organizacional e hierárquica os

responsáveis pela tomada de decisão e mantenedores da vida cotidiana desta instituição.

2.1 PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Universidade fez seu Planejamento Estratégico no início de 2018, alinhando com a

proposta do novo reitorado e com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Além do

Planejamento Estratégico, foram feitos planos de ação para cada área implementar seus

objetivos e metas. Esses planos são reavaliados anualmente, orientados pelo mapa estratégico

da Universidade.

A UFG apresenta uma estrutura hierárquica-funcional, a partir do entendimento da sua

Estrutura Regimental e Organograma, e uma estrutura transversal, a partir da organização de

seus macroprocessos de negócio, organizados na forma da sua Cadeia de Valor Integrada.

Estas estruturas são matriciais e diretamente relacionadas e complementares, sendo

necessárias para o bom funcionamento e alinhamento ao planejamento estratégico na UFG.

Existe hoje na UFG uma visão necessária para promover o alinhamento do

macroprocesso de planejamento estratégico e dos processos organizacionais da administração

superior (Pró-Reitorias e Secretarias) da Universidade, de forma que cada um dos processos

gerenciados por cada área gere insumos e produtos para o outro, assim como para alcançar a

missão institucional. O processo de planejamento e reorganização da estrutura gerou como

resultado o mapa estratégico e a cadeia de valor integrada.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1094/o/PDI-UFG_Plano_de_desenvolvimento_institucional.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/estatuto-regimento-alterado2004.pdf
https://app.diagrams.net/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Organograma_UFG.xml#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1SNUdXRqGWIrGbXf-UP-CJSFKaakaoHZ2%26export%3Ddownload
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Figura 3 Mapa estratégico. UFG, 2018 – 2021
Fonte: Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais/UFG.

Figura 4 Cadeia de Valor. UFG, 2021
Fonte: Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais/UFG.

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Os principais objetivos estratégicos da UFG são: 1) Aumentar a nota média da

pós-graduação de 3,74 para 4 até 2021, quando será a próxima avaliação da Capes. 2)

Aumentar o grau de internacionalização da pós-graduação. 3) Consolidar a pós-graduação lato

sensu. 4) Reduzir as taxas de evasão na graduação e, com isso, melhorar a taxa de sucesso na

graduação. 5) Desenvolver métodos de ensino inovadores e criativos para a graduação. 6)

Aumentar a eficiência e a qualidade da gestão da UFG por meio de reestruturações

administrativas e redesenhos de processos internos. 7) Melhorar as condições de trabalho e

saúde dos servidores. 8) Aumentar o alcance e a eficácia da comunicação institucional com a

comunidade interna e com a sociedade. 9) Continuar a implementação da Política de

Segurança e Direitos Humanos da UFG. 10) Disseminar a cultura empreendedora baseada na

sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente.

São feitos planos de ação de cada área anualmente para implementar o planejamento

estratégico elaborado em 2018. Cada área (Pró-reitorias e Secretarias) desmembraram seus

objetivos estratégicos em objetivos táticos-operacionais.

2.3 PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E

PARTES INTERESSADAS

Existem vários canais de comunicação com a sociedade e com os diversos

stakeholders da UFG. Responsável por dar tratamento adequado às denúncias, reclamações,

sugestões, solicitações ou elogios apresentados pela comunidade universitária e pelos

cidadãos referentes aos serviços prestados pela Universidade, a Ouvidoria da UFG auxilia na

busca de soluções para os problemas existentes nas unidades e órgãos da instituição.

O canal de recebimento de demandas da Ouvidoria da UFG é a Plataforma Integrada

de Ouvidoria e Acesso à Informação (FALA.BR), da Controladoria Geral da União. O contato

com a Ouvidoria pode ser feito também por telefone, mas não são formalizadas demandas por

este meio.

Como instituição pública, a UFG deve dar transparência aos seus atos administrativos,

bem como divulgar sua produção acadêmica, científica, extensionista e cultural e abrir-se ao

diálogo com as comunidades em que atua e com a sociedade como um todo. Nesse sentido, a

Secretaria de Comunicação busca, constantemente, aprimorar a interação com seus públicos

https://ouvidoria.ufg.br/
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://secom.ufg.br/
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interno e externo, tendo como princípio a comunicação pública, cuja característica

fundamental é o interesse público, a relação dialógica com a sociedade, o respeito aos direitos

humanos e a construção da cidadania.

Existem ainda outros mecanismos utilizados pela instituição para se relacionar com

seus stakeholders, como a Comissão Própria de Avaliação - CPA, que no âmbito da UFG

realiza duas avaliações anuais aplicadas aos discentes e docentes da Universidade, como

forma de criar uma cultura de avaliação a fim de elevar a qualidade das atividades acadêmicas

e de gestão da instituição. Os relatórios são todos publicados no sítio da CPA.

A Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais também

elaborou e publicou uma Carta de Serviços ao Cidadão pela qual é possível o acesso, pelas

comunidades internas e externas, a todos os serviços da UFG.

Entre as opções para obter informações, bem como orientação para demais questões

referentes ao Serviço de Informação ao Cidadão, tem-se no sítio do SIC na UFG. Mais

especificamente, àquilo que é pertinente à regulação, às informações auditáveis e ao papel do

pesquisador institucional, pode-se encontrar na parte de Informações Institucionais do sítio da

Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais

Outros documentos que são relevantes à sociedade e que contribuem para a

transparência da gestão também podem ser acessados no site da Secretaria de Planejamento,

Avaliação e Informações Instituições, sendo eles: Estatuto e Regimento Interno, Relatórios de

Gestão, Plano de gestão 2018-2021, Plano de Desenvolvimento Institucional 2018 – 2022 –

PDI, entre outros.

2.4 AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS

Com base no artigo 11 da Lei n° 10861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema

Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES, a Universidade Federal de Goiás

realiza a Autoavaliação Institucional por meio da sua Comissão Própria de Avaliação

Institucional – CPA, tendo esta as atribuições de condução dos processos de avaliação interna

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.

https://cpa.secplan.ufg.br/
https://secplan.ufg.br/p/40528-carta-de-servicos-da-ufg-ao-cidadao
http://www.sic.ufg.br/
https://secplan.ufg.br/
https://secplan.ufg.br/
https://secplan.ufg.br/
https://secplan.ufg.br/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/Resolucao_TresConselhos_2013_0002R.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/349/o/Relato_Integrado_de_Gest%C3%A3o_2020_-_Vers%C3%A3o_de_Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/349/o/Relato_Integrado_de_Gest%C3%A3o_2020_-_Vers%C3%A3o_de_Publica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/Livro_de_Gestao_completo.280618.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/PROPOSTA_PDI_2018-2022_APOS_CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES_DOS_DIRIGENTES.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/PROPOSTA_PDI_2018-2022_APOS_CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES_DOS_DIRIGENTES.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://portal.mec.gov.br/component/content/270-programas-e-acoes-1921564125/sinaes-2075672111/12303-sistema-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior-sinaes
http://portal.mec.gov.br/component/content/270-programas-e-acoes-1921564125/sinaes-2075672111/12303-sistema-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior-sinaes
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A CPA é constituída por membros representantes dos segmentos da comunidade

universitária e da sociedade civil organizada, sendo encarregada do planejamento da

Autoavaliação, compreendendo a instituição, seus cursos, seus discentes e seus docentes.

Além da consulta pública realizada junto à comunidade acadêmica, a CPA também faz

o acompanhamento dos dados obtidos a partir das avaliações externas realizadas pelo INEP,

como os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e os

relatórios das comissões de avaliações in loco, gerando uma ampla base de dados para a

análise e produção dos Relatórios de Autoavaliação Institucional – RAI pela CPA.

Dessa forma, a CPA tem o objetivo de zelar pela manutenção da cultura da

Autoavaliação, possibilitando a tomada de consciência da conjuntura institucional, dos fatores

limitantes, de sua eficácia e das potencialidades institucionais, a fim de contribuir com o

aperfeiçoamento das suas atividades e com o cumprimento de sua missão institucional

enquanto instituição social e promotora da educação superior.

Os relatórios produzidos por meio da consulta pública e pelas avaliações externas são

produzidos anualmente, inseridos no sistema e-MEC e amplamente divulgados para a

sociedade. No primeiro semestre de 2021 a UFG completou 28 anos de Autoavaliação

Institucional, dando continuidade ao seu 10° ciclo avaliativo.

São dimensões da Autoavaliação Institucional: A organização didática- pedagógica, os

discentes, os docentes, a infraestrutura, o desenvolvimento institucional, as políticas

acadêmicas e as políticas de gestão. Os resultados apontam para um crescimento qualitativo

pujante de seus cursos e da instituição como um todo.

Tabela 1 Médias das notas atribuídas à instituição pela comunidade acadêmica. Universidade Federal de Goiás
(UFG), 2019, 2020 e 2021

Avaliação 2019 2020 2021

Docente (pelo discente) 8,7 9,0 9,1

Turma (pelo docente) 8,5 8,4 8,6

Autoavaliação (discente) 9,1 9,2 9,2

Autoavaliação (docente) 9,5 9,5 9,5

Institucional (discente) 7,0 7,9 8,2



31

Institucional (docente) 7,3 7,3 8,0
Fonte: SECPLAN/UFG

3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

3.1 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

A UFG criou uma Comissão de Governança, Gestão de Riscos e Controles (Portaria UFG

n° 86), incluindo profissionais de todos os órgãos que estão tecnicamente qualificados para

mapear, monitorar, corrigir e gerenciar os riscos no âmbito desta Universidade. Com isso,

espera-se possibilitar à estrutura de governança e aos sistemas de controles internos a

mitigação de tais riscos, evitando perdas e melhorando a qualidade de seus serviços prestados.

A gestão da UFG é, em parte, descentralizada para Unidades Acadêmicas e Órgãos.

Assim, cada estrutura tem seu processo gerencial, incluindo o controle de suas atividades.

Esse processo se inicia com controles operacionais em suas unidades, órgãos, núcleos e

demais estruturas voltadas à operacionalização do ensino, da pesquisa e da extensão. Outra

estrutura de controle está em nível de Pró- Reitorias e Secretarias, que se constituem como o

nível tático da gestão da Universidade. Em nível estratégico, por estruturas colegiadas e a alta

gestão, liderada pelo Reitor, Vice-reitora e suas assessorias.

Os principais riscos da Universidade são aqueles relacionados ao não alcance de seus

objetivos estratégicos, aos de controles relacionados às aquisições e aos contratos como

também riscos em atividades de gestão do patrimônio da Universidade. Para evitar a

ocorrência de risco de não alcance dos objetivos estratégicos, após a elaboração do

planejamento estratégico, elaboraram-se planos de ação para o alcance de cada objetivo.

Nesses planos, cada área define metas, indicadores e ações para cada um de seus respectivos

objetivos, sendo que posteriormente esses planos são monitorados e avaliados por cada área

como também pela Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais. No

início de 2021 foi feita uma avaliação geral desses planos de ação.

Já os principais riscos específicos se relacionam à falta de recursos para a implementação

de objetivos e metas planejados para cada área, uma das alternativas encontradas pela UFG

https://drive.google.com/file/d/1xwIeBj4Ry29cF7AkwUpHk4cnX1p6fSiK/view
https://drive.google.com/file/d/1xwIeBj4Ry29cF7AkwUpHk4cnX1p6fSiK/view
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tem sido a captação de recursos extra orçamentários, como demonstrado neste Relatório.

Quanto aos riscos em aquisições e contratos, a UFG tem implementado novos controles para

assegurar a conformidade e integridade desses processos.

Na UFG, o Comitê de Governança, Riscos e Controles estabeleceu a seguinte forma de

tratamento para cada nível de risco:

● Risco muito alto: deve ser mitigado até o risco residual chegar ao nível médio pelo

menos;

● Risco alto: deve ser mitigado até o risco residual chegar ao nível médio pelo menos;

● Risco médio: caso seja possível devem ser estabelecidas atividades de controle

mitigadoras. Se o impacto do evento for crítico, planos de contingência são

extremamente recomendáveis;

● Risco baixo: caso seja possível, devem ser estabelecidas atividades de controle

mitigadoras. Se o impacto do evento for grande ou crítico, planos de contingência são

extremamente recomendáveis.

Quanto à gestão de riscos e controles internos e sua vinculação entre riscos e objetivos

estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício, a

decisão tem sido a priorização dos principais macroprocessos da UFG; criação de um banco

de dados com os eventos que podem influenciar o alcance dos objetivos da Universidade;

registro dos mecanismos de controle referentes a cada um dos eventos identificados;

visualização dos riscos que exigem maior atenção por parte dos gestores; compreensão de

como as unidades estratégicas estão auxiliando a gestão no alcance de sua missão;

padronização da gestão de riscos em toda a organização; aperfeiçoamento da gestão por

processos; e fortalecimento da governança corporativa.

Em relação aos riscos de infraestrutura física da Instituição, a Secretaria de

Infraestrutura – SEINFRA vem trabalhando na regularização de edifícios junto aos órgãos

públicos para obtenção do alvará de funcionamento de todas as edificações. Esse processo

exige projetos atualizados de combate a incêndio aprovados no Corpo de Bombeiros do

estado de Goiás, que implicam em intervenções físicas para adequação ou implantação das

instalações existentes de combate a incêndio e outros serviços complementares. Há a

necessidade também de aprovação desses projetos, dependendo da destinação dos edifícios,

na Prefeitura Municipal, órgãos ambientais e Vigilância Sanitária.
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Apesar do comprometimento da alta administração na solução dos problemas, os

recursos orçamentários dos últimos anos têm sido insuficientes para a contratação de todos

esses serviços. A não contratação de execução desses serviços envolve alto risco, pois a

probabilidade de acidentes que podem provocar incêndios não pode ser descartada. Em

função disso, as equipes de manutenção têm vistoriado constantemente as instalações

elétricas, de incêndio e demais instalações visando minimizar os riscos envolvidos.

3.2 OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Os principais riscos são, sem dúvida, a falta de recursos orçamentários para o

cumprimento dos objetivos, metas e contratos já em andamento da Universidade, assim como

pode ser observado por meio do Gráfico 1. No entanto, a UFG tem desenvolvido várias ações

para aumentar a arrecadação própria no sentido de mitigar os riscos da diminuição de recursos

do Tesouro. As oportunidades são, neste caso, as possibilidades de aumento da receita própria,

pois isso garante uma complementação de receitas que são fundamentais para o alcance de

seus objetivos e metas. Além disso, a gestão da Universidade tem feito reestruturações,

revisões de contratos, revisões de atividades-meio e outras ações para economia de recursos

naquilo que não impacta a sua atividade-fim, que é o Ensino, a Pesquisa, a Extensão, a

Cultura e a Inovação.

4 RESULTADOS DE DESEMPENHO DA GESTÃO

A UFG, em 2021, alcançou a maior parte de seus objetivos estratégicos, apesar de várias

limitações como a redução de recursos orçamentários e financeiros. Mesmo com as limitações

orçamentárias e financeiras, pode-se perceber uma evolução do número de cursos de

graduação, de estudantes de graduação e do número de cursos de pós-graduação, levando-se

em consideração que os valores referentes aos anos mais recentes foram impactados pelo

desmembramento das duas novas universidades: Universidade Federal de Catalão e

Universidade Federal de Jataí. Em 2021, considerou-se apenas os valores referentes à

Universidade Federal de Goiás.
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Gráfico 01 Evolução do número de cursos de graduação. Universidade Federal de Goiás

(UFG) 2006 – 2021
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Gráfico 02 Total de estudantes de graduação por ano. Universidade Federal de Goiás

(UFG), 2006 - 2021
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Gráfico 03 Evolução do número de cursos de pós-graduação por ano. Universidade Federal

de Goiás (UFG), 2006 - 2021

4.1 EIXO ESTRATÉGICO DA GRADUAÇÃO

Em 2021 foi aprovada a Resolução Consuni/UFG Nº 90, que instituiu a retomada das

atividades presenciais, mas com possibilidade de aulas serem oferecidas no formato remoto,

híbrido ou presencial. Para viabilizar este formato, foi feita uma melhoria no SIGAA para

atender estas três possibilidades, de modo que as unidades acadêmicas pudessem ofertar

turmas com aulas no formato mais adequado e o estudante pudesse escolher quais turmas teria

condições de se matricular. Para 2021/2 foram ofertadas 4.934 turmas, sendo 1.302 híbridas,

1.158 presenciais e 2.474 remotas.

Além disso, a Diretoria de Gestão Técnica (DGT), com apoio da Diretoria de

Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas (DAD), realizou a capacitação de

coordenadores e técnicos-administrativos dos cursos de graduação sobre oferta de turmas,

considerando o formato das aulas. Para incrementar a capacitação, foi elaborado um tutorial

sobre oferta, o qual está disponível no site da Prograd.

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2021_0090.pdf
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A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em parceria com o Instituto de

Informática (INF), realizou o Projeto de Evasão UFG-MEC, a fim de levantar dados sobre

evasão para compor as justificativas das novas resoluções de monitoria, tutoria e projeto de

ensino.

Sob coordenação da Prograd, está em fase de conclusão o Relatório sobre Evasão e

Retenção, elaborado pela Comissão constituída, quando serão divulgados dados sobre o

número de estudantes evadidos e aqueles que ficam vinculados aos seus cursos, além do

tempo médio de prazo.

Em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) foi realizada a

elaboração e encaminhamento de minutas de resoluções para os cursos de graduação e para o

CEPAE (Projeto de Ensino, Tutoria, Monitoria, IDEA, NAPe e CIP) e inserção curricular da

extensão na graduação.

Ainda em 2021 a PROGRAD deu continuidade à atividade de reestruturação

curricular, com a implementação de componentes curriculares unificados nas matrizes

curriculares, o que permite mais oportunidades aos discentes para cursarem as disciplinas de

matriz curricular. Além disso, esse processo garante à universidade maior eficácia na gestão

do ensino.

O quadro abaixo ilustra os quatro anos da gestão sobre o número de bolsas e

quantidade de inscrições para o programa. Destaca-se ainda que a partir do desmembramento

da UFCat e UFJ, o número de bolsas sofreu mudanças:

Tabela  2 - Quantidade de bolsas disponíveis por regional e quantidade de inscrições por programa

2018 2019 2020 2021

Total de bolsas disponíveis 60 60 43 43

Regional Catalão (UFCAT) 15 12 0 0

Regional Goiânia 40 40 43 43

Regional Goiás 1 4 0 0

Regional Jataí (UFJ) 4 4 0 0

Inscrições para as bolsas total 234 228 215 170
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Inscrições Prolicen/Pibic 113 133 113 90

Inscrições Prolicen/Pivic 12 0 0 0

Inscrições Prolicen/Pibic 99 95 102 80

Inscrições Prolicen/Pivic 10 0 0 0

Fonte: PROGRAD/UFG

Em 2021 as atividades do Pró-unidades deram continuidade mas em um formato

diferente. Foram realizadas lives de temas que abordam as relações entre a educação e as

tecnologias realizadas por meio do Canal da UFG Oficial do Youtube com professores

convidados (externos e internos a UFG), rodas de conversas via Google Meet para diálogo

sobre os desafios e superações enfrentadas durante a Pandemia e ainda um GT para tratar

sobre temas relacionados a afetividade.

As rodas de conversas tiveram 39 pessoas participando em quatro momentos. Os

temas foram: 1) Experiências no Ensino Remoto Emergencial”, “Avaliação, atividades

assíncronas e Interação com os alunos nas aulas síncronas” e “Contribuições dos princípios

freireanos, da dinâmica dos grupos e da cibercultura para a prática pedagógica no contexto do

ERE”; 2) “Podcast de um caso prático” , “A importância da presença no Ensino Remoto

Emergencial” e “Tecnologias Digitais e Gamificação”; 3) “Relato de artigos científicos” e

“Experiências no ensino online” e 4) “As condições socioemocionais para o ensino

aprendizagem na pandemia” e “Desafios da aprendizagem online: relatos de uma discente” .

As 6 lives foram realizadas por meio do canal do Youtube da UFG. Houve a

participação de pessoas de diferentes localidades e um total de 10.900 visualizações. As

temáticas foram: 1) A afetividade no processo de ensino-aprendizagem; 2) O Ensino Remoto

nas disciplinas de exatas: reflexões e proposições; 3) Atividades não presenciais na educação

infantil; 4) Atividades não presenciais na educação infantil: relatos de experiências; 5)

Avaliação do estudante em tempos de Ensino Remoto Emergencial - um olhar reflexivo para a

educação nas profissões da saúde; 6) Estágio supervisionado no Ensino Remoto Emergencial:

desafios e perspectivas.

O GT-Afetividade teve uma característica de propor atividades de leitura e discussão

de temáticas que contribuíssem com os coordenadores para a execução. Foram 11 encontros,

https://www.youtube.com/channel/UCVEN3bSdTJsYvDM0JfqerYA
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coordenados pela professora Alba e com a participação de coordenadores dos cursos de letras,

história, Ciências e Tecnologias, Engenharia civil e ambiental, Farmácia, Pedagogia, História

e Letras.

Outra demanda de fluxo contínuo são os projetos de ensino. Em 2018 foi aberto um

formulário eletrônico no SEI destinado ao cadastro dos projetos de ensino desenvolvidos na

universidade. O ano de 2021 marcou a aprovação da resolução dos Projetos de Ensino na

UFG. No dia 10 de setembro foram publicadas as resoluções CEPEC: N. 1692, N. 1693 que

tratam sobre os Projetos de Ensino e Programa de Monitoria respectivamente, que a partir

destas resoluções terão uma relação com as políticas de valorização docente. Desde o início

dos registros em 2018, foram recebidos mais de 200 projetos, de diferentes áreas do

conhecimento. Números que tendem a aumentar diante das novas resoluções que incluíram o

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Residência Pedagógica

(RP) e Monitorias. Seguem detalhes acerca da quantidade, origem e status dos projetos.

Em 2020, foi elaborado um formulário de forma objetiva encaminhado aos

professores que encerraram seus projetos de ensino com o propósito de avaliar o alcance desta

ação. Em 2021, 272 projetos foram submetidos à PROGRAD.

Tabela 3 -   Número de projetos por ano do programa de monitoria da UFG, no período de 2018 a 2021

Recebidos até

09/10/2021

Recebidos após a publicação da

Resolução CEPEC 1692

2018 21 -

2019 73 -

2020 74 -

2021 36 68

Total 204 68
Fonte: PROGRAD/UFG

Ao pedir que os coordenadores preenchessem um formulário de avaliação da execução

dos projetos, obtivemos 36 respostas que nos permitiram observar esse contexto inicial de

implantação dos Projetos de Ensino na UFG. Destes 36 projetos, 30% trabalham de forma

colaborativa entre mais de duas crianças.

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2021_1692.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2021_1693.pdf
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As ações realizadas durante os anos de 2020 e 2021 precisaram ser concebidas e

customizadas às necessidades impostas pela situação nacional de pandemia em virtude da

COVID 19. As ações realizadas estão apresentadas à luz do plano de ação definido para o

quadriênio em 2018, em conjunto com a SECPLAN e Gestão Superior da UFG.

Com o intuito de fomentar o Programa de Acompanhamento Acadêmico, visando a

inclusão e a permanência dos estudantes, bem como o aprimoramento de sua formação

acadêmica, a DDA contribuiu para a produção e divulgação do Guia do Estudante nas edições

do Espaço das Profissões 2019, 2020 e 2021.

Todas as ações referentes aos programas da DDA foram amplamente divulgadas por

meio do SIGAA, campanhas realizadas em conjunto com a SECOM e por meio da

reformulação do sítio eletrônico da PROGRAD, tarefa que contou com grande auxílio da

DGT.

 Muitas unidades acadêmicas promoveram semanas de acolhimento aos ingressantes,

organizadas pelas coordenações acadêmicas dos cursos e centros acadêmicos e convidaram

componentes da DDA para palestras referentes à política de estágios e oportunidades

acadêmicas oferecidas pela UFG.

Considerando as ações voltadas aos módulos no SIGAA, foi possível realizar a

manutenção corretiva e customização do Módulo Monitoria, permitindo a realização de

processos seletivos de forma mais célere, transparente e sistemática e, a partir de 2021, o

início da integração com os projetos de ensino, em atenção às novas resoluções publicadas.

Ainda, o módulo Central de Estágios passou por ajustes e foi disponibilizado à comunidade

acadêmica em 2021, constituindo importante ferramenta de acompanhamento e gestão do

estágio não obrigatório.

No quadriênio 2018-2021, foram gerados mais de 6.000 novos Termos de

compromisso de estágio não obrigatório e mais de 10.000 estudantes ingressaram em

atividades de estágio nas empresas e instituições conveniadas.

Sobre o Programa de Monitoria da UFG e as ações propostas para o quadriênio

2018-2021, foram realizadas as seguintes ações:

● Customização e implantação do Sigaa-Módulo Monitoria – Regional Goiânia,

Jataí, Catalão e Goiás

● Criação de tutorial e gravação de vídeos tutoriais do programa de monitoria

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Guia_do_estudante_2011.pdf
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● Reestruturação do página eletrônica do Programa de Monitoria

● Fortalecimento da comunicação por meio de reuniões periódicas e criação do

grupo de whatsapp com os Coordenadores de monitoria das Unidades

Acadêmicas

Por fim, foram ordinariamente publicados os editais para preenchimento das vagas de

monitoria para as unidades acadêmicas da Regional Metropolitana de Goiânia e para o

Campus Goiás.

Considerando o objetivo do plano de gestão de apoiar institucionalmente a criação e

desenvolvimento de programas e projetos de ensino, a DDA contribuiu para a concepção e

elaboração das Resoluções de Projeto de Ensino e Monitoria da UFG, publicadas em 2021.

Ainda, a despeito dos desafios impostos aos programas de mobilidade nacional, em

virtude da pandemia, a DDA contribuiu para a instituição do Programa de Mobilidade Virtual

em Rede (PROMOVER), o que incentivou e permitiu aos estudantes uma vivência remota em

componentes curriculares de outras IES pelo país.

Considerando o objetivo do plano de gestão de consolidar a política de estágios para

os cursos de licenciatura e de bacharelado oferecidos pela UFG nas modalidades presencial e

a distância, em se tratando dos estágios obrigatórios e não obrigatórios, com o intuito de

reduzir o trânsito de documentos físicos, aumentando a segurança e celeridade dos processos

relacionados à documentação dos estágios, foi instituído, em parceria com o Cidarq, todo

fluxo documental via SEI. As atividades de estágios foram fortalecidas e mantidas de forma

ininterrupta, mesmo durante os períodos de Ensino Remoto Emergencial (ERE) e as

Atividades Práticas Emergenciais (APEs).

Houve aprimoramento do trabalho da Central de Estágios com a inserção de novos

servidores, aumento das ações de campanhas publicitárias, no atendimento telefônico e

virtual, via e-mail, meet e whatsapp, não havendo interrupção das atividades de estágios não

obrigatórios dos estudantes, pois houve amparo legal, via decreto presidencial, para a

continuidade desta atividade, seja presencial ou por meio de teletrabalho. Desta forma, após

criação dos fluxos nato digitais, em 2021, 3.474 documentos (termos de compromisso de

estágio e termos aditivos) foram recebidos e tramitados pela Central. Além disso, foram

celebrados 252 novos convênios para estágios com instituições públicas, privadas e

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2021_1692.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2021_1693.pdf
https://prograd.ufg.br/p/36779-programa-de-mobilidade-virtual-em-rede-ifes
https://prograd.ufg.br/p/36779-programa-de-mobilidade-virtual-em-rede-ifes
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profissionais autônomos, garantindo ampliação dos campos de estágios para os acadêmicos da

UFG.

Por fim, a UFG conseguiu participar e alcançar os Prêmios concedidos pelo IEL, em

todas as edições de 2018 a 2021, referentes à Educação Inovadora, Estagiário de Grandes

Empresas, Melhor Instituição de Ensino, Melhor Estagiário (em etapa regional e nacional)

referendando a qualidade do ensino e da formação acadêmica e profissional de seus

estudantes.

Em se tratando de eventos, a Coordenação Geral de Estágios, contando com o apoio da

FACE, FCT e da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas (Regional

Goiás) organizou um ciclo de lives com o tema “O Mundo do Trabalho: oportunidades e

carreiras”, que fez parte da programação do 17º CONPEEX, alcançando mais de 4.000

visualizações e permitindo integração e aproximação dos estudantes e das empresas juniores

com docentes que se dedicam ao estágio, instituições conveniadas e agentes de integração.

Aproximadamente 4.600 estudantes/mês realizaram estágio obrigatório, 6.877

estudantes realizaram estágio não obrigatório, sendo 314 do edital interno UFG. Ainda,

aproximadamente 220 estudantes/ano participaram do estágio comunitário em Firminópolis e

São Luís de Montes Belos (Cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Nutrição).

Sobre o estágio comunitário, é importante ressaltar   que suas atividades em

Firminópolis e São Luís de Montes Belos alcançam crianças da educação básica, que estão

nos CMEIs, além dos pacientes atendidos pelas unidades de saúde dos municípios.

Ainda, em virtude deste convênio com os municípios, são oferecidos cursos de

qualificação em crescimento e desenvolvimento para os profissionais da Atenção Primária à

Saúde, incluindo todos os municípios pertencentes à Regional de Saúde Oeste II de São Luís

de Montes Belos, quais sejam: Adelândia, Aurilândia, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás,

Córrego do Ouro, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paraúna, Sanclerlândia,

São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos e Turvânia. Os módulos são ministrados por

docentes das Faculdades de Enfermagem e Nutrição. Assim, a UFG está contribuindo

diretamente para a qualificação dos agentes de saúde do estado de Goiás.

Em São Luís de Montes Belos, os estudantes realizaram cerca de 9.950 atendimentos,

o que representa 49% dos atendimentos totais realizados pelas três unidades de estágio.

Destes, 522 foram realizados pela enfermagem, 6.958 pela medicina e 2.470 pela odontologia.
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Em Firminópolis, os estagiários realizaram cerca de 5.548 atendimentos (48% dos

atendimentos das duas unidades de estágio), sendo 528 atendimentos da enfermagem, 3.552

da medicina e 1.468 da odontologia.

Gráfico 04 Estudantes matriculados no estágio obrigatório

De forma semelhante, como alternativa à interrupção das atividades nas escolas

estaduais e municipais, campo de estágio para os estudantes dos cursos de licenciatura, por

meio de diálogo com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação foi possível inserir os

estudantes no programa "SME em conexão", sendo ofertadas oito turmas exclusivas para os

estudantes da UFG. Neste programa, 823 estudantes da UFG se inscreveram e 531 alcançaram

sua conclusão e aprovação, incluindo estudantes indígenas que realizaram todas as atividades

propostas em suas aldeias de origem.

Por fim, foram ordinariamente publicados os editais para preenchimento das vagas de

monitoria para as unidades acadêmicas da Regional Metropolitana de Goiânia e para o

Campus Goiás. Vale ressaltar que em Goiás a seleção da monitoria ocorreu de forma anual em

2018, 2019 e 2020. A partir de 2021, passou a ser semestral. Os números alcançados estão

expressos na tabela seguinte.

Tabela 4 Indicadores do Programa de Monitoria da UFG, no período de 2018 a 2021

Campus Variáveis
2018/

1

2018/

2

2019/

1

2019/

2

2020/

1

2020/

2

2021/

1

2021/

2
Total
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Goiânia

Bolsistas 329 327 323 319 322 326 328 288 2562

Voluntários 323 362 378 289 305 323 317 230 2527

Professores 547 500 578 525 566 514 519 452 3680

Componentes

curriculares
487 514 570 507 580 523 545 434 4160

Goiás

Bolsistas 0 9 0 8 0 0 12 12 41

Voluntários 0 11 0 0 7 0 8 24 50

Professores 0 26 0 12 14 0 21 31 104

Componentes

curriculares
0 50 0 20 22 0 23 18 133

Fonte: PROGRAD/UFG

A Coordenação do Programa de Educação Tutorial (PET) cuida dos programas

relacionados ao PET-MEC e PET-Saúde. Em 2020, considerando as atividades relacionadas

ao PET-MEC, a PROGRAD acompanhou todo o processo de transferência do PET

Enfermagem Jataí para a Universidade Federal de Jataí (UFJ). Considerando o período entre

2018-2021, o PET-MEC com o gerenciamento da coordenação, distribuiu 96 bolsas mensais

para discentes e oito para docentes, em Goiânia; 12 bolsas mensais para discentes e uma para

docente, tanto no campus Goiás como na UFJ.

Como atividades intrínsecas ao programa, organizou e participou dos eventos

INTERPET (Encontro dos Programas PET do Estado de Goiás), ECOPET e ENAPET

(Encontro dos Programas PET da Região Centro-Oeste e Nacional, respectivamente).

Publicou vários editais para seleção de tutores, tais como:

● 2018 – Edital para Seleção de Tutor PET Enfermagem Jataí.

● 2019 – Edital para Seleção de Tutor PET Engenharias.

● 2020 – Edital para Seleção de Tutor PET Biologia e PET Matemática.

● 2021 – Edital para Seleção de Tutor PET Geografia e PET Vila Boa (Goiás).

Com relação ao PET-Saúde, coordenou a distribuição de 30 bolsas mensais para

discentes e 10 para docentes, no período de maio de 2019 a abril de 2021, bem como a

https://prograd.ufg.br/p/7197-programa-de-educacao-tutorial-pet
https://petenfermagem.jatai.ufg.br/n/153370-processo-seletivo-01-2022
https://prograd.ufg.br/p/28737-edital-n-16-2019-para-selecao-de-tutor-a-pet-engenharias
https://www.prograd.ufg.br/n/123048-edital-selecao-de-tutor-pet-ciencias-biologicas-resultado-preliminar
https://prograd.ufg.br/n/145443-selecao-de-tutor-pet-geografia-e-ciencias-sociais-resultado-final
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execução e participação em diversas atividades de extensão, inclusive, com uma forte atuação

no auxílio em trabalhos voltados à pandemia, haja vista o Programa ser em conjunto com a

Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, executou e participou de diversas atividades de extensão, inclusive, com

uma forte atuação no auxílio com trabalhos voltados à pandemia, haja vista o programa ser

em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Ainda, em 2018, publicou o Edital para

Seleção de Tutor para Seleção de Estudantes.

Por fim, fruto das ações do PET-Saúde, foi criada a Comissão de

Interprofissionalidade, composta por docentes dos cursos da área da saúde, com o intuito de

propor mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para

todos os cursos de graduação na área da saúde, considerando estratégias alinhadas aos

princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, como

fundamentos da mudança, na lógica da formação dos profissionais e na dinâmica da produção

do cuidado em saúde.

Considerando os três programas, PME, PMI e PMIPES, a Coordenação recebeu 185

solicitações, sendo 106 deferidas. A coordenação do PEC-G continuou ofertando bolsas

mesmo diante da incerteza de repasse de recursos, assim como buscou o empenho dos

recursos necessários ao apoio que promove a permanência dos estudantes.

Realizou-se trabalho de acompanhamento e orientação aos estudantes diante do

contexto adverso de realização da prova Celpe-Bras. Assim foram disponibilizadas

informações, em língua estrangeira, para auxiliar os estudantes a buscar assistência em caso

de infecção por COVID-19 e outras enfermidades. De 2018 a 2021, 48 estudantes estrangeiros

foram selecionados para cursar português na UFG (Pré-PEC-G) e 48 estudantes ingressaram

para cursos de graduação plena na UFG (PEC-G).

Por fim, considerando o objetivo do plano de gestão de fortalecer a integração com

outras instituições, a DDA contribuiu ativamente para a realização do Espaço das Profissões,

que, nas versões presenciais recebe, aproximadamente, 25 mil estudantes de ensino médio.

Com as versões virtuais, em 2020 e 2021, houve ampliação deste público.

Considerando a interface direta com instituições públicas e privadas, atualmente a

UFG possui 1593 convênios vigentes com empresas, 13 convênios específicos para realização

de estágios no HC e 31 convênios com agentes integradores.
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4.1.1 Núcleos de acessibilidade

No contexto da UFG Regional Goiânia, existem três frentes de apoio específicas para

pessoa com deficiência: apoio pedagógico a estudantes e servidores realizado pelo Núcleo;

adaptação de materiais gráficos (textos, códigos matemáticos e imagens) realizada pelo

Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI), vinculado ao Sistema de Bibliotecas; e o

serviço de Tradução/Interpretação em Libras realizado pela Central de Intérpretes, sediada na

Faculdade de Letras.

O NA da Regional Goiânia no período de 2020 – 2021 realizou sete processos

seletivos, com avaliação escrita e oral de candidatos por uma banca, para seleção de membros

da equipe nas funções de: psicóloga, pedagoga, técnico em tecnologia assistiva e assistente

pedagógico. Apenas um processo seletivo foi suspenso pois coincidiu com o início da

pandemia e suspensão do calendário acadêmico.

1.    Fev/2020 - Edital 1/2020 - Equipe de apoio pedagógico;

2.    Mar/2020 - Edital 2/2020 (Suspenso com início da pandemia da covid-19);

3.    Jun/2020 - Edital 3/2020 - Bolsista de assistência pedagógica;

4.    Dez/2020 - Edital 4/2020 - Bolsista de assistência pedagógica;

5.    Mar/2021 - Edital 1/2021 - Técnico em tecnologia assistiva;

6.    Ago/2021 - Edital 2/2021- Bolsista de assistência pedagógica;

7.    Set/2021 - Edital 3/2021 - Bolsista de assistência pedagógica.

Em relação ao ingresso de estudantes com deficiência na UFG Regional Goiânia no

período de 2020 a 2021, o Núcleo da Regional Goiânia atuou na divulgação da cota para

pessoa com deficiência à comunidade em geral, na TV, no rádio e na internet. Ainda realizou

a verificação da condição da deficiência para garantir que a vaga fosse ocupada pela pessoa de

direito.

No âmbito da gestão institucional, o NA Regional Goiânia tem trabalhado para

melhoria da acessibilidade e do registro de dados em sistemas; melhoria de infraestrutura

física e tecnológica; ampliação de equipe para atendimento, limitados por um contexto de

grande restrição orçamentária.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/Edital_1-2020_SINAce-UFG_apoio_pedagogico.pdf?1582742610
https://cograd.jatai.ufg.br/n/134346-edital-n-02-2020-do-nucleo-de-acessibilidade-e-inclusao
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/Edital_3-2020_SINAce-UFG_assistente-pedagogico.pdf?1592594479
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/Edital_4-2020_SINAce-UFG_Assistente_Pedagogico.pdf?1607709513
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/Edital_1-2021_SINAce-UFG_tecnologia-assistiva.pdf?1614977495


47

Em relação ao Processo de Matrícula na graduação pelo Sistema de Seleção Unificada

(SISU). O NA da Regional Goiânia coordenou a Comissão de Verificação da Condição de

Deficiência no ano de 2021, compondo e capacitando a banca examinadora nos processos de

ingresso de estudantes para os cursos de graduação presenciais e a distância da UFG. Abaixo

encontra-se dados em relação a atuação da comissão:

Gráfico 05 Matrícula 2021 - resultados da Comissão de Verificação da Condição de
Deficiência em relação aos estudantes cotistas PcD.

Fonte: Banco de dados do Núcleo de Acessibilidade – Regional Goiânia, 2021.

Tabela 5  Número de estudantes com deficiência na UFG, no período de 2018 a 2021.

Regional 2018 2019 2020 2021

Goiânia 284 282 328 342

Goiás 05 12 17 20

Total 289 294 345 362

Fonte: Banco de dados do Núcleo de Acessibilidade – Regional Goiânia, 2021.

As ações do Núcleo de Acessibilidade voltadas para a permanência de estudantes com

deficiência, tendo como meta criar condições para o melhor desempenho acadêmico,

abrangem formação continuada de docentes e técnicos, mediação para melhoria na

infraestrutura, fomento para construção de material adaptado, avanço nas formas de registro e
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acompanhamento de estudantes na instituição. Todas essas frentes compõem o apoio

pedagógico oferecido pela instituição. Mas o ponto de partida é a escuta dos estudantes no

atendimento individualizado por profissionais especializados.

4.1.2 Números e tipos de atendimentos educacionais especializados

A partir de 2020, com a ampliação da equipe e estruturação da coordenação

pedagógica, passamos a realizar o acompanhamento dos estudantes com uma equipe

multiprofissional, acrescida de uma psicopedagoga, pedagoga, técnico em tecnologia assistiva

e técnica em assuntos educacionais. Além da ampliação da equipe, tivemos a mudança de

formato e implementamos novas estratégias de apoio.

O NA Regional Goiânia foi organizado para o atendimento, totalmente, on-line em

duas frentes: atendimento especializado (psicológico com foco nos processos de

aprendizagem; psicopedagógico; pedagógico; letramento digital) e apoio com assistente

pedagógico. A/o assistente atua em dois momentos: acompanhamento (estar on-line com

estudante na aula síncrona); atendimento (estar on-line com estudante para orientação de

estudo e desenvolvimento de atividades síncronas, preferencialmente no mesmo turno do

curso para incentivar a rotina regular de estudo). No ano de 2021 a equipe pedagógica do NA

Regional Goiânia realizou a triagem de 40 estudantes e acompanhou 110 estudantes de forma

contínua.

Todo trabalho do NA tem como principal ação: a autonomia do estudante em seu

processo acadêmico, entendendo que isso se refletirá na condução da sua vida como um todo,

incluindo sua futura atuação profissional.

Tabela 6 - Atendimentos agendados para a equipe especializada do NA Regional Goiânia em 2020 – 2021.

Tipo de atendimento 2020 2021

Assistência pedagógica 875 1325

Letramento digital 83 77

Psicopedagógico 122 142
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Pedagógico 89 124

Psicoeducacional 127 133

Fonte: PROGRAD/UFG

Ações desenvolvidas pelo NA regional Goiânia com ênfase para uma cultura inclusiva

na UFG:

● Orientação aos coordenadores e docentes;

● Palestras nas unidades acadêmicas;

● Participação nos Cursos de Formação em Docência e Seminário de Integração de

Novos Técnicos-administrativos; curso da PRAE de capacitação para mediadores da

assistência estudantil nas unidades;

● Mediação para melhoria de normas internas (2020 - construção de plano para

atualização do RGCG e do SIGAA - inserção de parâmetro no sistema de matrícula

para melhorar o acesso de estudantes com deficiência às vagas de disciplinas com

prioridade; 2021 - atualização da resolução da pós-graduação, com a criação de cota

para PcD, garantindo no mínimo uma vaga por processo seletivo, contemplando

mesmo processos com número baixo de vagas;

● Melhorias no módulo do Núcleo de Acessibilidade no sistema SIGAA, para ampliar

acesso, registro e compartilhamento de informações no sistema - aguardando módulo

entrar em produção, ou seja, ser disponibilizado pelo CERCOMP;

● Construção conjunta de parâmetros e acompanhamento do processo de adaptação de

material dos estudantes pelo LAI;

● Apoio técnico à Coordenação de Inclusão e para atendimento a estudantes com

dificuldades e transtornos de aprendizagem.

Ações desenvolvidas pelo NA Regional Goiânia para formação continuada dos

servidores e estudantes e divulgação científica para comunidade universitária em 2020 –

2021:

● Realização de reuniões semanais com a equipe e evento anual; participação em

eventos com apresentação de trabalho. Em 2021 o evento anual do Núcleo de
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Acessibilidade - Goiânia foi cancelado na véspera por falta de recurso para

interpretação em Libras. O evento seria on-line e síncrono;

● Dois livros publicados;

● Capítulo ebook da PROGRAD;

● 2021 - Instituição de uma Comissão de Acompanhamento de Estudantes com

Deficiência, com especialistas das áreas de alfabetização, neuropsicologia e neurologia

para elaboração de estratégias de apoio a estudantes com deficiência com as maiores

dificuldades de aprendizagem;

● Apresentações de trabalhos nos XVII e XVIII CONPEEX, tendo sido realizadas 10 no

primeiro e 14 no segundo;

4.1.3 Formação continuada

A ação de desenvolvimento foi realizada semanalmente no formato de palestras e

contribuiu para a formação do grupo de assistentes pedagógicos. Foram abordados conteúdos

relacionados à educação inclusiva, ética no trabalho, desenvolvimento biopsicomotor,

tecnologia assistiva, construção da autonomia, comunicação assertiva, afetividade nos

processos educacionais, adaptação de materiais e audiodescrição para pessoas com deficiência

visual, identidade da pessoa com deficiência, legislação relacionada ao trabalho, organização

de atividades, estrutura institucional e ferramentas para o trabalho. Cada encontro de

formação contou com uma palestra por especialista (membro da equipe técnica ou externo) e

discussão com participantes.

4.1.4 Atendimento à comunidade geral

O Núcleo atende continuamente a comunidade, garantindo o acesso à informação à/ao

cidadã/cidadão, pesquisadores ou agentes de órgãos de controle e fiscalização. Nossos canais

de atendimento estão disponíveis no site.acessibilidade.ufg.br

4.2 AÇÕES AFIRMATIVAS
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Durante o ano de 2021, foi posto em prática o novo fluxo do nome social (via SEI), e

na sequência uma campanha publicitária foi realizada em parceria com a SECOM. Durante o

ano foram realizadas reuniões com coletivos (Coletivo TransAção) e consultorias

especializadas para a construção das alterações da Resolução 14/2014 do uso do Nome Social,

o que se concretizou com a aprovação da alteração pelo CONSUNI, em novembro de 2021,

Resolução CONSUNI/UFG Nº 118.

Com relação às ações relacionadas a campanhas e ações de sensibilização direcionadas

à comunidade interna e externa sobre o tema das cotas raciais, racismo, diversidade,

realizadas pela CAAF/COMPAD, a exemplo do projeto de extensão Projeto Nós por Nós

(ações bimestrais) de forma coletiva com os estudantes:

● Projeto de extensão Nós por Nós

● Tema: “Afirmações de Resistência Indígena”;

● Tema: “Afirmações de Resistência Quilombola”;

● Tema “Acolhimento aos calouros realizado em parceria com o UNEIQ”;

● Tema “Tecendo Pesquisas e Saberes”;

● Tema “A perspectiva dos estudantes sobre as políticas de ação afirmativas na

universidade”;

● Tema  “Kilombo é uma história”;

● Lives realizadas em parceria com o GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais e a

Reitoria Digital;

● “Maternidade na academia”

● Presença no Curso de Docência no Ensino Superior com a temática “Respeito às

diferenças"

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2014_0014.pdf
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Gráfico  06 Atuação da Comissão de Heteroidentificação na Pós Graduação em 2021 –

Regional Goiânia

Gráfico 07 Atuação da Comissão de Heteroidentificação em Concursos Públicos de docentes

em 2021 – Regional Goiânia

4.3 EIXO ESTRATÉGICO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Estabeleceu-se como principal meta o acompanhamento e orientação dos

programas de pós-graduação (PPG), com ênfase nos que apresentam conceito CAPES 3 e

4, tendo como indicador o número de programas atendidos. Todas as ações previstas foram
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realizadas e atenderam em maior ou menor medida a todos os PPG’s. O Gráfico a seguir

mostra a evolução do Conceito Capes da UFG em relação ao sistema de universidades

federais e, por meio dele, pode-se perceber o resultado das medidas adotadas pela UFG nos

últimos anos com o intuito de aumentar esse indicador.

Gráfico 08 Conceito CAPES por ano. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 - 2021

Em 2021, aproximadamente 8.000 alunos estiveram vinculados ao Sistema de

Pós-Graduação da UFG, distribuídos em 59 cursos de mestrado, 42 cursos de doutorado, 76

turmas de especialização (vinculadas a 53 cursos), 34 especialidades da residência médica,

5 Programas da Residência Multiprofissional em Área de Saúde do Hospital das Clínicas e

8 Programas da Residência Profissional em Área de Saúde do Hospital Veterinário e 1

Programa de Residência Profissional Agrícola. O Gráfico abaixo apresenta a evolução do

número de cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado na UFG.
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Gráfico 09 Evolução do número de cursos de pós-graduação por ano. Universidade Federal

de Goiás (UFG), 2006 – 2021

Entre o total de alunos matriculados, houve a expedição de 342 diplomas de

doutorado, 918 diplomas de mestrado, 653 certificados de especialização, 84 certificados de

residência médica e 70 certificados da Residência em Área Multiprofissional/Profissional da

Saúde. O sistema de pós-graduação da Universidade registrou ainda, em 2021, 74 estágios

pós-doutorais e emitiu 51 certificados referentes a estágio pós-doutorado concluídos.

O Programa Integrado de Formação Doutoral (UFG Doutoral) foi oficialmente

formalizado em 2021 por meio de resolução aprovada pela Câmara de Pesquisa e

Pós-Graduação do CEPEC, em reunião realizada em 09 de dezembro de 2021, a qual deverá

ser apreciada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Cultura (CEPEC) ainda no

primeiro semestre de 2022 (Processo SEI nº 23070.067235/2021-96. Um outro marco

importante do Programa UFG Doutoral foi a instalação do seu Comitê Consultivo, em 12 de

fevereiro de 2021, integrado por nove docentes, um de cada área do conhecimento (além de

uma representação discente).
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Especificamente sobre as atividades acadêmicas do programa UFG Doutoral em 2021,

esta incluiu duas palestras (Formação Doutoral em um mundo em mudanças; Desenhando e

defendendo sua tese com o Idea Puzzle), dois painéis (Formação doutoral: desafios e

perspectivas / Comunicação da Ciência para comunidade não acadêmica;

Empreendedorismo na formação doutoral) e cinco disciplinas / cursos (Organização pessoal

para o trabalho intelectual; Estatística descomplicada; Cuidado e manejo de animais de

laboratório para pesquisa e ensino; Preparatório para o Toefl e Academic writing for

research, grant writing and publication).

Sobre o Programa de Apoio à Gestão na Pós-Graduação (PAGPG), este promoveu, em

2021, 13 atividades, realizadas remotamente, abrangendo diversos tópicos de interesse dos

programas de pós-graduação stricto sensu, com destaque para orientações sobre o

preenchimento do relatório Sucupira, comunicação institucional e planejamento e gestão

financeira. Os materiais apresentados e/ou as gravações das atividades foram

disponibilizados no site da PRPG para livre acesso e consulta pelos Coordenadores,

Vice-Coordenadores e Secretários dos PPGs.

Quanto ao financiamento da pós-graduação stricto sensu, a UFG recebeu da CAPES,

em 2021, um orçamento de R$ 2.296.178,00 (Dois milhões, duzentos e noventa e seis mil,

cento e setenta oito reais), referente aos recursos do Programa de Apoio à

Pós-Graduação/Programa Nacional de Pós-Graduação (PROAP/PNPD), que se destinam ao

custeio dos Programas de Pós-Graduação. Deste montante, R$ 208.744,00

(aproximadamente 10%) foram destinados ao custeio das despesas discricionárias da

Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Da mesma forma, com a parcela do PROAP destinada à PRPG foi feita a renovação

do Software Idea Puzzle para auxiliar alunos de pós-graduação e pesquisadores no processo

de elaboração de documentos acadêmicos por meio do enfoque em três dimensões centrais:

epistemológica (teoria), metodologia (método) e ontologia (dados). A aquisição está em

consonância com as diretrizes do Programa UFG-Doutoral.

Também vale destacar a aquisição da Plataforma Stela Experta©, visando apoiar a

gestão estratégica de informações em CT&I na Universidade Federal de Goiás (UFG). A

Plataforma Plataforma Stela Experta© permitirá que a UFG utilize seus grupos de pesquisa e

os currículos Lattes de seus filiados como insumo à gestão estratégica de informação,
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buscando respostas para uma série de questões relacionadas à gestão do conhecimento

organizacional. Para uma descrição detalhada do uso dos recursos PROAP destinados à UFG

em 2021, acesse o documento online.

Igualmente importante foi a criação, em 2021, do primeiro Programa de Residência

Profissional da UFG, denominado Programa de Residência Profissional Agrícola em

Abatedouros Frigoríficos, vinculado à Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, com

financiamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Por fim, ressaltamos a inserção cada vez mais relevante da pós-graduação lato sensu

no âmbito do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG (CONPEEX). Neste ano,

os três trabalhos da pós-graduação melhor avaliados receberam certificados de menção

honrosa na Sessão Especial Consuni, com destaque aos trabalhos da lato sensu, já que o 1º e

3º lugar foram de alunas da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas

da UFG.

O Portal de Periódicos é um projeto institucional mantido com recursos da UFG, que

conta com 34 revistas ativas e incubadas no Open Journal System. Este projeto conta com o

serviço de editoração científica, compreendendo a revisão linguística de artigos e a

diagramação, sendo que em 2021 foram desenvolvidas 3.252 ações para revistas com Qualis

até o estrato B1, indexadas no SciELO, Scopus e Wos. Foram ainda atendidas 1.362

solicitações de editores, solicitados 816 Digital Object Identifier (DOI), verificado a

originalidade de 1.142 artigos, e a marcação XML foi realizada em 88 artigos para as

revistas que estão indexadas na base SciELO. É também importante ressaltar que foram

capacitadas 19 pessoas no software Open Journal Systems (OJS).

Quanto à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), esta recebe as teses e

dissertações defendidas na UFG. Em 2021 foram encaminhadas à biblioteca 913

dissertações e 338 teses. Em relação ao Repositório Institucional, em 2021 este foi povoado

principalmente por 454 artigos científicos, com licença aberta, publicados pelos servidores

da UFG e por 422 trabalhos de conclusão de cursos de graduação.

Em 2021, foi realizado o 7º Encontro de Editores Científicos (EEC) promovido pela

Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) e pela Biblioteca Central (BC), o qual foi centrado na

celebração dos 50 anos da revista Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT). A palestra magna

foi proferida pelo presidente da ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos),

http://www.bdtd.ufg.br
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gestão 2008 a 2011 - Prof. Benedito Barraviera, o qual conduziu os editores nas diversas

formas de melhorar o fator de impacto, como também impulsionar a revista em suas

demandas.

Ainda em relação à pós-graduação stricto sensu, compete à PRPG aprovar os editais

de processos seletivos de todos os cursos de mestrado e doutorado, sendo que ao longo de

2021 foram analisados 85 editais, principalmente no que diz respeito ao cumprimento do

estabelecido na Resolução Consuni número 07/2015 quanto à aplicação do percentual de

cotas e à previsão de atuação da Comissão de verificação de autodeclaração (em colaboração

com a CAAF). Ressalta-se que a PRPG tem solicitado aos programas, na medida do

possível, a aplicação do percentual de 20% na distribuição de bolsas a alunos cotistas.

Outras iniciativas ocorridas no ano de 2021:

● Criação do Programa Conecta Pós;

● Edital Professor Visitante;

● Criação do Programa Diálogos;

● PRPG Itinerante;

● Internacionalização;

● Ações vinculadas à Política Institucional de Integridade Acadêmica.

Ainda no que diz respeito à parcerias internacionais em 2021, os programas de

pós-graduação em Administração e de Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da UFG irão

compartilhar disciplinas com o Instituto Politécnico Bragança Portugal (IPB) por meio da

modalidade COIL (Collaborative Online International Learning).

Outra iniciativa que merece destaque é o Catálogo Internacional da Pós-Graduação da

UFG, elaborado conjuntamente pela Assessoria de Internacionalização e pela Coordenação

de Comunicação da PRPG, disponibilizado nas línguas Portuguesa, Espanhola e Inglesa. O

Catálogo Internacional da Pós-Graduação foi concebido para auxiliar na consolidação de

uma rede acadêmica de caráter global e intercultural, potencializando as atividades de

pesquisa e pós-graduação da universidade. O material pode ser utilizado para divulgação e

apresentação das oportunidades de pós-graduação da UFG para alunos e professores de

outros países, tanto em eventos acadêmicos como de forma individual. O Catálogo

Internacional da Pós-Graduação da UFG, nas três línguas.

https://prpg.ufg.br/n/141577-edital-n-02-2021-contratacao-de-professores-visitantes-em-ppgs
https://prpg.ufg.br/p/39389-catalogo-internacional-da-pos-graduacao-da-ufg
https://prpg.ufg.br/p/39389-catalogo-internacional-da-pos-graduacao-da-ufg
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Por fim, e com vistas ao fortalecimento do processo de internacionalização da

pós-graduação na UFG, em 2021 foi publicado o Edital n. 04/2021, voltado para Programas

de Pós-Graduação que possuem notas 5, 6 e 7 na Avaliação Quadrienal da Capes, com o

objetivo de apoiar a realização de eventos de abrangência internacional relacionados à(s)

Área(s) de Concentração dos PPG, tais como congressos, workshops, simpósios e outros

eventos científicos similares, na modalidade não-presencial (virtual). Foram recebidas oito

propostas, das quais cinco foram recomendadas, vinculadas aos programas em Ciência

Animal, Ciências Biológicas, Enfermagem, Letras e Linguística e Odontologia.

Ainda, no intuito de instrumentalizar os Programas de Pós-Graduação, do ponto de

vista teórico e conceitual, para tratar das questões de integridade acadêmica na

pós-graduação, incluindo a questão de plágio, bem como prepará-los para a interpretação

dos relatórios do software iThenticate.

4.4 EIXO ESTRATÉGICO DA EXTENSÃO E CULTURA

Com relação aos resultados relevantes alcançados em 2021, destaca-se a aprovação da

Resolução de Inserção Curricular da Extensão nos cursos de graduação; apoio às ações de

extensão e cultura para enfrentamento a pandemia; realização de oficinas de capacitação dos

servidores da UFG para elaboração e gestão de Ações de Extensão em parceria com a DAD;

criação da ação de extensão para o Programa Periódico da Revista em forma de Live no

YouTube Oficial da UFG; ampliação da lista de pareceristas ad hoc da Revista UFG com

expertise em extensão e cultura; construção de um repositório digital com objetivo de

divulgação da produção científica e cultural da UFG, colaborando para o acesso aos acervos

e os conteúdos produzidos pela universidade; realização do Projeto Curta o Campus no

formato digital  e avanço na construção do Projeto Polo Social e Tecnologias Sustentáveis.

Considerando que o ano de 2021 é o fechamento de um ciclo, este relatório construído

pelos docentes e técnicos administrativos da PROEC, CCUFG, CINE UFG e Casa Projetos

Sociais UFG reúne os resultados obtidos neste ano e sugere caminhos a serem priorizados

para a nova gestão que se iniciará em janeiro de 2022. A UFG, no campo da extensão e

cultura, propôs um conjunto de eixos, com objetivos específicos para serem alcançados em

2021. Elaborou-se um Manual de Extensão e Cultura com o fim de orientar toda comunidade

https://www.proec.ufg.br/p/40155-manual-extensao
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acadêmica da UFG de como elaborar e submeter uma ação de extensão no sistema

SIGAA/UFG;

As Pró-Reitorias acadêmicas, com a aprovação do Ensino Remoto Emergencial diante

do isolamento social causado pelo coronavírus, criaram documentos normativos para orientar

a comunidade acadêmica a serem desenvolvidas em caráter excepcional e durante o período

de distanciamento social. A partir desta realidade na UFG tornou-se essencial acompanhar e

monitorar o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).

A Proec teve 111 projetos de extensão inscritos e homologados para concorrer no

edital, com previsão de 60 projetos a serem contemplados com a bolsa de extensão

(PROBEC). Manteve-se a parceria com o CIAR para a diagramação e design gráfico da

Revista no intuito de manter a alta qualidade da diagramação, pela qual é conhecida a Revista

UFG, bem como agilizar e facilitar possíveis correções.

Foram realizadas 12 lives, sendo duas delas internacionais, em inglês com autora do

Canadá e com autor de Portugal, além da live de abertura, que discutiu extensão com a

pró-reitora de extensão da UFG, Profa. Lucilene Souza, e a Presidente do FORPROEX, Profa.

Olgamir Amancia Ferreira. Aconteceram por meio do canal UFG Oficial, com apoio da

SECOM e contando com tradutoras de Libras. As lives tiveram uma média de 40 min - 60

min de duração e emitiram certificado para os participantes.

Mais de 1100 certificados foram emitidos e todas as lives somam mais de 5 mil

visualizações, sendo apenas a live “Por um novo conceito e paradigma de educação digital

online" com mais de 1300 visualizações. Como um periódico acadêmico, é importante que a

Revista UFG se desenvolva no sentido da qualificação pela Capes e para alcançarmos esse

objetivo foi realizado:

● Publicação de edital para organização de dossiês, ampliando o intercâmbio da

Revista UFG com outras instituições e ampliação do número de artigos enviados,

tanto nacionais quanto internacionais;

● Efetivação das lives da Revista UFG, voltadas para a divulgação dos trabalhos da

Revista, com objetivo de ampliar o acesso à Revista e, por consequência, citação e

fator h dos trabalhos publicados;

● Utilização do programa Publish or Perish, que visa realizar a medição do fator h,

citação e acesso ao periódicos.

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg
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Com o objetivo de ampliar o acesso da Revista UFG, bem como aumentar o número e

qualidade de artigos publicados, nacionais e internacionais, foram realizados três

dossiês:

● Cultura e diversidade étnico-raciais: articulando pesquisa e extensão;

● Cibereducação: Fundamentos, Interfaces e Pedagogias Emergentes; e

● Cultura e Universidade.

Com o objetivo de organizar e facilitar o acesso aos dados da Revista UFG foi

elaborado uma planilha no Google Formulários, compartilhada com todas as membros da

editoria, contendo data de submissão, nome dos autores, nome do artigo, instituição de

origem, número de autores de cada artigo, situação no Crossref, acompanhamento da

submissão, observação sobre o artigo ou os autores, e data da publicação (se houver).

A inserção curricular da extensão nos PPC dos cursos de graduação é uma estratégia

12.7, da Meta 12, do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) e

com o disposto na Resolução CES/CNE nº 07, de 18 de dezembro de 2018 instituiu as

Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. E desde 2019 essa meta foi

incorporada no plano de gestão da PROEC com o objetivo de criar estratégias para a

implantação da inserção curricular da extensão nos PPC dos cursos de graduação da UFG.

Entre as estratégias, membros da PROGRAD e PROEC, coordenado pelas Pró-Reitorias,

realizaram diversas reuniões para promover a participação da comunidade UFG no debate da

inserção curricular, bem como o planejamento de ações para operacionalização desta meta.

Para implantação da meta 12, do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de

junho de 2014) e o atendimento do disposto na Resolução CES/CNE nº 07, de 18/12/2018

teve como uma das estratégias a criação de instrumento normativo, propriamente a Resolução

que tratará sobre a regulamentação das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás.

Em 2021, a PROEC junto com a PROGRAD desenvolveu uma mesa redonda Inserção

curricular da extensão: desafios e perspectivas na formação acadêmica” no 18º CONPEEX

com a participação da Coordenadora Nacional do COGRAD - Colégio de Pró-reitores de

Graduação das IFES/ANDIFES e Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UFRPE e da

Coordenadora Nacional do COEX - Colégio de Pró-reitores de Extensão das IFES/ANDIFES

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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- Decana de Extensão da UnB, com a moderação das pró-reitoras de graduação e de extensão

e cultura da UFG.

Em 2021, a UFG buscou diversas parcerias com órgãos públicos, privados e ONGs no

campo da extensão e cultura para a realização de programas, projetos e prestação de serviços.

Estes convênios são organizados pelo setor de convênio da UFG e cabe à PROEC analisar e

manifestar as solicitações encaminhadas via SEI a luz da Resolução de Extensão e Cultura da

UFG (Resolução CONSUNI No. 39/2020). Como a UFG foi designada como tutora das novas

universidades UFCAT e UFJ a PROEC coordenou diversas ações diante das demandas das

universidades recém criadas.

O 18º CONPEEX – o maior evento institucional da UFG contou com 8486 inscritos,

1628 trabalhos submetidos, 1487 trabalhos aprovados para apresentação em 17 modalidades

sendo: Seminário de Ensino (Projetos de Ensino, Programa de Monitoria, Residência

Pedagógica, Prolicen, Trabalho de Conclusão de Curso, Mobilidade Acadêmica, PET,

SINAce), Seminário de Extensão (Mostra de Extensão, PROBEC, PROVEC, Mostra

Cultural), Seminário de Pós-Graduação (Lato sensu – especialização e residência e Stricto

sensu – mestrado e doutorado), Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, CEPAE

(VIII Mostra TCEM e II Mostra de Iniciação Científica do CEPAE).

Aconteceram 208 transmissões pelo Youtube da UFG, 42 transmissões pelo Google

Meet, 85 palestras distribuídas entre: cinco palestras principais, 18 atividades paralelas, três

eventos integrados ao CONPEEX – Congresso FACE 2021, 18º Seminário do IPTSP e 7ª

Mostra de Divulgação Científica e de Popularização da Ciência para a Educação Básica do

PPGCB, Programas Rádio e TV, Concurso Audiovisual de Extensão, Atividades Culturais e

Escolha dos melhores trabalhos apresentados. As plataformas utilizadas foram:

● Google Meet: aplicativo da Google para algumas Atividades Paralelas,

Seminário de Ensino, CEPAE e Congresso FACE 2021;

● Streamyard: aplicativo com licença adquirida pela PROAD com transmissão

pelo Youtube oficial da UFG para as palestras principais, Simpósios Temáticos e

algumas Atividades Paralelas e Integradas ao CONPEEX (Seminário do IPTSP e 7ª

Mostra do PPGCB); e

● Plataforma EventO: plataforma criada especialmente para o CONPEEX em

2020 pela equipe da PRPI, e foi ampliada para todas as modalidades a partir das

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Resolucao_CONSUNI_2020_0039_%281%29.pdf
https://www.youtube.com/c/ufgoficial


62

adesões, e assim utilizada para apresentação de trabalhos das modalidades da

graduação, pós-graduação, extensão e iniciação científica.

Conforme informações estatísticas retiradas do canal oficial do Youtube Oficial da

UFG, durante os cinco dias de evento, houve mais de 55 mil visualizações, e o Canal Oficial

da UFG ganhou mais de 680 novos seguidores com o CONPEEX 2021.

A faixa etária do público atingido foi de 41,3% entre 18 a 24 anos, 27,2% entre 25 a

34 anos e 14,1% entre 35 a 44 anos e o gênero dos espectadores foi feminino com 60,5% e

masculino de 36,4. 95,6% dos espectadores estavam no Brasil, porém, o congresso também

chegou em países como: Estados Unidos e Portugal.

A Programação do Congresso compreendeu: a) Conferência de abertura/Palestras, b)

Seminários, c) Simpósios Temáticos, d) Rotas de Ciência e Cultura, e) Programa Mundo

UFG/TV UFG, f) Atividades Paralelas e g) Eventos Integrados (FACE 2021, IPTSP, PPGCB).

Com a mudança no cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19, bem como o avanço da

vacinação possibilitou retornar com o planejamento do Fórum de Extensão Universitária.

Diferentemente da proposta inicial do Fórum de Extensão, em 2021 algumas

instituições demonstraram interesse, buscando parceria com a UFG para a realização de

atividades de extensão. Assim, foi feita uma adaptação na estratégia, sendo realizadas

reuniões e levantamento de demandas com a Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Guarda

Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) e Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia

(SMM).

O Projeto Rotas do Conhecimento propicia a construção de um repositório digital com

objetivo de divulgação da produção científica e cultural da UFG, colaborando para o acesso

aos acervos e os conteúdos produzidos pela universidade, contribuindo com a popularização

da ciência.

O Projeto “Casa Projetos Sociais UFG” tem desenvolvido atividades motivacionais,

tendo a Incubadora Social da UFG como um Centro de Incubação a transferir tecnologia a

essas incubadoras e como eixo de atuação coletiva entre as Instituições Públicas de Ensino

Superior de Goiás, com ênfase na implementação de módulos de coleta seletiva, capacitação

de trabalhadores e assessoramento na formatação de cooperativas de catadores de materiais

recicláveis no contexto das políticas públicas alinhadas à Política Nacional de Resíduos

Sólidos.
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Devido ao período de pandemia, esta ação ficou em compasso de espera, mas em

2021, com a articulação para desenvolvimento de projetos com os consórcios Brasil Central e

Três Rios, assim como a Secretaria da Retomada, esta ação foi atualizada, por meio da

proposta da criação de “Incubadoras Locais”.

Nesse sentido, diversas articulações foram feitas para assinatura de convênios entre a

UFG, MPGO, FUNAPE, Prefeitura de Goiânia e UNIFORTE, para instalação do Polo de

Inovação Social e Tecnologias Sustentáveis, buscou-se:

● Recursos junto ao MPGO, por meio de valores provenientes de TAC, para

aquisição de equipamentos para processamento do plástico;

● Articulação com a Associação Goiana de Municípios e consórcios Brasil

Central e Três Rios para desenvolvimento de projetos para implementação de

programas de coleta seletiva e organização de catadores de materiais recicláveis em

cooperativas nos municípios;

● Articulação com a Secretaria de Estado da Retomada para desenvolvimento de

projetos para implementação de programas de coleta seletiva e organização de

catadores de materiais recicláveis em cooperativas em quatorze (14) municípios no

estado de Goiás.

Já o projeto “Música nos Câmpus” retornou em 2021, mas em um novo formato

virtual. Foram realizados 06 (seis) shows atingindo público de 8.411 (oito mil quatrocentos e

onze) espectadores no canal da UFG_Oficial no Youtube, a saber:

● Chico César 4.482 visualizações;

● Pedro Baby 1.141 visualizações;

● Angela Roro 1.254 visualizações;

● Hamilton de Holanda 822 visualizações;

● João Cavalcanti 381 visualizações; e

● Wanda Sá e Roberto Menescal 331 visualizações.

O público alcançado pelas transmissões na TV UFG e Rádio Universitária não

puderam ser mensurados. Devido o distanciamento social em função da pandemia, os espaços

do CCUFG foram fechados, inviabilizando o acesso do público. O projeto Lives

#CulturaNaUFG foi idealizado para manter a programação de 10 anos do Centro Cultural

UFG, bem como a programação ligada à Diretoria de Cultura da UFG e criou condições para
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o uso de ferramentas audiovisuais e virtuais para dar continuidade às programações culturais

realizadas pela UFG.

Visando uma continuidade das atividades de comemoração dos 10 anos do Centro

Cultural UFG e de 60 anos da UFG, estas lives possibilitam que os artistas se apresentem de

forma virtual, seguindo a tendência das lives, que estão sendo realizadas em diversos canais.

O projeto visa uma forma de minimizar o isolamento social, levando programação cultural

para as pessoas que estão em casa no período da pandemia.

Devido a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a necessidade do distanciamento

social a PROEC desenvolveu os seguintes eventos:

● Realização do V Forcult - Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições

de Ensino Superior, realizado pela UFG em parceria com a Rede de Cultura IPES-GO;

● Realização do II Forcult Centro-Oeste - Fórum de Gestão Cultural das

Instituições de Ensino Superior do Centro-Oeste, realizado pela UFG em parceria com

a Rede de Cultura IPES-GO;

● Exposição virtual do grupo Âmbar – Com os pés plantados nas nuvens

4.5 EIXO ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) atende ao estudante de forma

direta e/ou indireta, sendo a primeira caracterizada pelo repasse financeiro direto ao

estudante atendido e a outra se dá pela oferta de serviços. Neste último caso, a PRAE

atende aos estudantes subsidiando o valor das refeições nos restaurantes universitários,

desenvolvendo atividades de esporte e lazer, serviços de nutrição, serviço social,

odontologia e saúde mental. Nestes serviços são priorizados os estudantes oriundos de

famílias de baixa renda (renda per capita menor que 1,5 salários mínimos), em consonância

com o preconizado pelo PNAES.

Em 2021, com o corte de 18,2% no orçamento PNAES, a Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis (PRAE) trabalhou atentamente para minorar os prejuízos decorrentes do alto corte

de recursos financeiros, a partir, principalmente, de três diretivas:
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1. Não reduzir o número de bolsistas, ou seja, não desvincular discentes da Política

de Assistência Estudantil, de forma que todos/as os/as bolsistas continuem com

atendimento.

2. Ampliar o atendimento para aqueles/as estudantes que aguardavam e para os/as

calouros em 2021.

3. Finalizar o processo licitatório e contratação de nova empresa para planejar a

reabertura dos Restaurantes Universitários no segundo semestre de 2021.

A PRAE seguiu estas diretivas e, a partir delas, conseguiu ampliar os atendimentos

prioritários, quais sejam, alimentação, moradia e apoio pedagógico. Em 2020 o número de

estudantes atendidos era de 2.874, já em 2021 subiu para 3.140. Além disso, foi feito uma

alteração para cima nos valores praticados para as bolsas da assistência estudantil, as quais

estavam defasadas há muitos anos. Os novos valores passam a ser:

Tabela 7 - Valores das bolsas disponíveis na UFG para os discentes. 2020 e 2021 (R$)

Modalidade Ano 2020 Ano 2021

Bolsa Apoio Pedagógico 400,00 500,00

Bolsa Alimentação FCT 198,00 300,00

Bolsa CEU 247,00 500,00

Bolsa Moradia - Câmpus Goiânia 610,00 700,00

Bolsa Esporte e Lazer 400,00 500,00

Bolsa Canguru 250,00 300,00

Bolsa Acolhe 400,00 500,00

Bolsa Moradia - Câmpus Goiás 500,00 700,00

Bolsa Alimentação - Câmpus Goiás 120,00 300,00

Bolsa PAEIO 00,00 500,00
Fonte: PRAE/UFG

Em 2021, devido à pandemia provocada pela COVID-19 e com consequente

fechamento dos Restaurantes Universitários (RU’s), bem como a interrupção das atividades

didáticas desde o primeiro semestre de 2020, com retorno no segundo semestre na forma de
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atividades remotas, houve um importante decréscimo nos atendimentos indiretos, relativos à

alimentação nos RU’s, ao mesmo tempo em que registra-se um crescimento relevante nos

atendimentos diretos (bolsas). Desse modo, foram atendidos 3.586 estudantes de forma direta

e 630 na indireta. Quase todos os estudantes atendidos, o equivalente a 98% deles, apresentam

renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 1,5 salário-mínimo.

Outras ações importantes foram as conclusões das reformas das Casas de Estudantes

Universitários (CEU’s) 1, 3 e 5, Restaurante Universitário do Câmpus Colemar Natal e Silva e

do Centro Esportivo Câmpus Samambaia (CECAS). Sobre a reforma das Casas de

Estudantes, abrangeram-se: substituição de telhados, adequações hidrossanitárias, prevenção e

combate a incêndios, readequação dos quartos, incluindo-se substituição das janelas e nova

pintura, construção de saída de emergência, reconfiguração da rede elétrica com troca de

cabeamento e ampliação da carga a ser utilizada e novo cabeamento estruturado. E, ainda, em

novo mobiliário para estudos, constituído de mesas e estantes nos quartos.

Em 2021, a PRAE/UFG desenvolveu 11 programas, dentre eles, implantou o

Programa de Atendimento Especial a Estudantes Indígenas e Quilombolas (PAEIQ). A seguir,

apresentam-se informações a respeito de alguns dos principais programas de assistência

estudantil executados pela PRAE em 2021.

O Programa de Alimentação Estudantil (PAE/UFG) é uma ação complementar que

objetiva a permanência no curso de graduação presencial de estudantes de baixa renda,

voltado a contribuir para a qualidade da formação universitária e para a melhoria do

desempenho acadêmico. Para os estudantes de graduação são utilizados recursos financeiros

advindos do PNAES, para os de pós-graduação, do custeio da UFG e para os estudantes do

CEPAE, do PNAE. Devido ao fechamento do Restaurante Universitário, decorrente da

pandemia instaurada em 2020, a PRAE realizou o repasse financeiro emergencial no valor

de R$ 300,00 ao total de 2.254 estudantes.

Tabela 8 - Modalidades Programa de Alimentação Estudantil (PAE/UFG), 2019 a 2021.

Modalidade 2019 2020 2021
Isenção total no RU 3318 2429 0
Isenção parcial no RU 10868 6480 0
Bolsa alimentação 305 254 2.254
Bolsa alimentação CEU 351 297 314
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Desjejum - Isenção total no RU 1328 938 0
Desjejum - Isenção parcial no RU 1434 534 0
Fonte: PRAE/UFG

O PRAE.com.VC é um projeto que tem por objetivo estabelecer espaços, até aqui virtuais,

de cuidado à saúde dos estudantes e é aberto também a todos da comunidade universitária. De

junho a dezembro de 2020 foram realizados 22 encontros, de forma remota, com a liderança

dos servidores da PRAE, abordando temas de saúde mental, saúde física, alimentação,

cuidados odontológicos, dentre outros.

Algumas ações foram realizadas no contexto especial da pandemia, voltadas para as

necessidades dos estudantes, dentre elas, destacamos:

● Atendimento de estudantes (99), em 2020, com a bolsa de R$200,00, cumprindo a

Portaria de nº26, de 30 de novembro de 2020, que dispunha de auxílio para aquisição

de equipamentos de proteção individual ( EPIS);

● Distribuição de 2.237 kits de Equipamento de Proteção Individual (Máscara N95;

Máscara cirúrgica; Máscara de tecido; Avental e Protetor facial de acrílico) para

estudantes de baixa renda, para atender à retomada das disciplinas curriculares da

graduação, no formato híbrido e/ou presencial. ( Portaria Sei nº 37, de 26 de novembro

de 2021), com as Atividades Práticas Emergenciais (APEs) dos cursos de graduação,

majoritariamente, da área da saúde.

Tabela 09. Kit’s de EPI’s distribuídos em 2021 por Unidade Acadêmica

Unidade Acadêmica Kit’s de EPI

EA 199

EMAC 116

EVZ 83

FAFIL 34

FANUT 159

FAV 91

FCT 62

FE 1
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FEFD 10

FEN 475

FF 204

FH 26

FM 44

FO 292

ICB 155

IF 23

INF 137

IPTSP 10

IQ 116

TOTAL 2237
Fonte: PRAE/UFG

● A PRAE, em parceria com FEN e ICB, realizou a vacinação contra Influenza e

testagem de Covid-19 aos moradores da CEUs, ademais de seguir acompanhando

todos os casos sintomáticos por contaminação das doenças. Não foram registrados

casos graves entre os moradores contaminados. Além do acompanhamento,

orientações, foram disponibilizadas máscaras cirúrgicas e N-95 para os moradores de

CEUs, com maior atenção aos que tiveram o diagnóstico de Covid-19 confirmado.

● Em apoio ao Ensino Remoto Emergencial (ERE), a PRAE passou a atender aos

estudantes de baixa renda também com auxílio Internet, repassando, inicialmente, o

valor de R$ 50,00 (julho e agosto – para os Núcleos Livres), e valor de R$ 100,00

(setembro, outubro, novembro e dezembro), em que passam a ser atendidos mais de

400 estudantes, sendo estes, em sua quase totalidade, estudantes indígenas e

quilombolas que se encontram em terras indígenas e comunidades sem acesso a

internet móvel, só via rádio. Em outubro, uma parte dos estudantes que recebiam o

valor de R$ 100,00 do auxílio internet da PRAE migraram a ser atendidos pelo Projeto

Alunos Conectados MEC/RNP, permanecendo com o valor de R$100,00 apenas os
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indígenas e quilombolas. Foram atendidos 733 estudantes da educação básica,

graduação e pós-graduação pelo Projeto Alunos Conectados, com o repasse de um

chip com pacote de dados de 20Gb mês.

A UFG, em parceria com a Associação de Egressos e Egressas da UFG, continuou

com a Campanha de Inclusão Digital, denominada UFG ID, com o objetivo foi mobilizar a

sociedade para a disponibilização de computadores, tablets e celulares que pudessem atender

às necessidades educacionais de grande parte dos estudantes da UFG durante a pandemia.

Mais de 800 estudantes receberam equipamentos dessa campanha e mais de duzentos

receberam equipamentos por empréstimo da UFG, das próprias Unidades Acadêmicas.

A Bolsa de Apoio Pedagógico, implantada em substituição à Bolsa Permanência

(PNAES – PBP/PRAE/UFG), é uma ação complementar que objetiva a permanência do

estudante no curso de graduação presencial, destacadamente aqueles estudantes oriundos de

famílias de baixa renda, contribuindo para a qualidade da sua formação universitária e para a

melhoria do seu desempenho acadêmico. A Bolsa de Apoio Pedagógico é concedida ao

estudante selecionado, por meio de edital público específico e consiste no repasse mensal de

recursos financeiros, atualmente de R$500,00 mês.

Gráfico 10 Quantidade de Bolsa de Apoio Pedagógico, 2019 – 2021
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O Programa de Moradia Estudantil (PME/PRAE) é uma ação complementar que visa

contribuir com a permanência dos estudantes, garantindo o direito de morar, quando sua

origem é de fora da região metropolitana e não dispõe de apoio familiar para se instalar no

Câmpus onde estuda. O Programa se constitui de duas modalidades de atendimento:

destinação de vagas nas 5 Casas de Estudantes Universitários da PRAE ou repasse de recursos

financeiros, denominado Bolsa Moradia.

A UFG, atualmente, tem cinco Casas de Estudantes Universitários, todas em

Goiânia, nas quais disponibiliza 350 vagas para estudantes de graduação que não possuam

família na cidade de Goiânia e região metropolitana, conforme Lei Complementar n.139, de

22 de janeiro de 2018, do Estado de Goiás.

Tabela 10 Estudantes atendidos pelo Programa de Moradia Estudantil. Universidade Federal de Goiás (UFG),

2021

Campus Goiás Campus Goiânia

2019 2020 2019 2020 2021

Bolsa Moradia 111 105 571 675 731

Casa de Estudante
Universitário 0 0 365 297 327

Fonte: PRAE/UFG (08/03/2021).

A Bolsa Canguru, atendimento que constitui a Política de Assistência Estudantil da

UFG, foi implantada em 2018 e tem o objetivo de contribuir com a permanência dos

estudantes de baixa renda, aqueles que tenham filhos menores de cinco anos residindo

consigo. Consiste no pagamento de uma bolsa por núcleo familiar, com repasse mensal de

recursos financeiros em conta corrente pessoal do estudante.

Tabela 11 Estudantes atendidos pelo Programa Bolsa Canguru. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

2018 2019 2020 2021

Regional Goiás 1 1 1 4
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Regional
Goiânia

20 73 66 90

total 21 74 67 94
Fonte: PRAE/UFG (08/03/2021).

O Programa de Línguas Estrangeiras (PLE/PRAE) é uma ação conjunta com o

Centro de Línguas da Faculdade de Letras – UFG, no qual se concede ao estudante de baixa

renda uma bolsa integral para cursar um idioma estrangeiro.

Tabela 12 Programa de Línguas Estrangeiras. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

2017 2018 2019 2020 2021

101 71 71 71 71

Fonte: PRAE/UFG (08/03/2021).

Programa de Acolhimento a estudantes calouros – Acolhe UFG

O Programa de Acolhimento a estudantes calouros – Acolhe UFG, objetiva atender

prontamente o estudante que ingressa na universidade, em curso de graduação presencial, na

modalidade cotista de Renda Inferior ou pelo UFGInclui.

O programa constitui-se na isenção total das refeições nos Restaurantes Universitários

e no pagamento da Bolsa Acolhe. Em 2018, o programa iniciou com o atendimento a 26

estudantes calouros e em 2021, mesmo com o corte no orçamento, atendemos 186 estudantes

da graduação.

Tabela 13 Programa de Acolhimento de estudantes calouros – Acolhe UFG, 2021 .

Estudantes Atendidos

Câmpus Cidade de Goiás Câmpus Goiânia Totais

Ano 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Nº 11 8 24 303 235 178 24 314 235 186
Fonte: PRAE (31/12/2021)

Em 2021, além dos serviços especializados, a PRAE contou as Coordenações de

Assuntos Estudantis em cada uma das Unidades Acadêmicas da UFG (CAEs). Essas
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Coordenações justificam-se pela necessidade em construir estratégias que aproximem as

Unidades Acadêmicas (UAs) e a PRAE, a fim de que seja possível apresentar respostas mais

rápidas e sistemáticas quanto às dificuldades e possibilidades vinculadas à trajetória

acadêmica dos estudantes da UFG.

4.5.1 Transparência na Assistência Estudantil

Focados na transparência de todas as atividades e ações desenvolvidas, a PRAE

promove mensalmente junto ao Conselho Consultivo da PASE e Coordenadores da

Assistência Estudantil nas Unidades Acadêmicas e, anualmente, para toda a comunidade

universitária, reuniões onde são apresentados todos os dados, com espaço para análises e

críticas pelos participantes, o que promove alterações e implementações no planejamento das

atividades da PRAE. Além disso, a PRAE concluiu, juntamente com o Centro de Recursos

Computacionais da UFG, o Painel da Assistência Estudantil que integra a Plataforma Analisa

UFG.

4.6 EIXO ESTRATÉGICO DA PESQUISA E INOVAÇÃO

No campo da Pesquisa e Inovação, a UFG planejou em 2021 os seguintes objetivos:

1) Realizar ajustes na estrutura administrativa da PRPI visando melhorar sua

capacidade de ação;

2) Apoiar de forma efetiva e sistemática o funcionamento e consolidação dos grupos

de pesquisa da UFG, sempre com foco na busca pela excelência técnica e científica;

3) Atuar para melhorar o suporte aos laboratórios de pesquisa, propiciando condições

adequadas para execução dos projetos em desenvolvimento;

4) Consolidar o papel institucional dos Coordenadores de Pesquisa, que devem ter

ações articuladoras na pesquisa e na inovação;

5) Promover a elaboração de um novo modelo de organização para os núcleos de

pesquisa interdisciplinares, que melhor atenda às suas necessidades de funcionamento e

desenvolvimento;

https://analisa.ufg.br/
https://analisa.ufg.br/
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6) Promover o fortalecimento de interação entre a Universidade e as empresas por

meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e de outras ações em

resposta a demandas diretas;

7) Melhorar a articulação e integração entre os programas de pesquisa e os de

transferência e inovação tecnológica;

8) Implantar espaços voltados para estimular a inventividade e o empreendedorismo

(maker spaces);

9) Realizar diagnóstico e elaborar modelo de gestão para as unidades de conservação,

visando ampliar o alcance científico e social de suas atividades.

Além destes objetivos, a Universidade ainda realizou outras ações previstas para a

execução do planejamento e implementação dos objetivos propostos para o campo da

pesquisa e da pós-graduação, conforme observa-se a seguir.

Em 2020, foi concebido e parcialmente executado o projeto Otimiza PRPI, a partir de

diversas sugestões da Controladoria-Geral da União, que teve por finalidade definir a cadeia

de valores da PRPI e mapear os processos relacionados às suas atividades principais. Com a

implantação desse projeto, finalizado em 2021, a PRPI ganhou nova identidade institucional,

dinâmica operacional para o cumprimento de seus objetivos e de prestação de serviços aos

seus clientes qualificados pela cadeia de valor.

Os ajustes requeridos de customização operacional nos módulos de pesquisa e de

produção intelectual no SIGAA/UFG foram concluídos no decorrer do ano corrente, todavia a

sua plena implementação será feita na próxima gestão, que se inicia em janeiro de 2022.

No decorrer de 2021 ainda foram finalizadas e colocadas em operação duas novas

ferramentas em apoio às atividades de pesquisa e inovação da Universidade, sendo elas: a

Plataforma de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica (Plataforma PITT) e o

Sistema de Fluxo Interno de Produtos Químicos Controlados (SisPQUI). Ambas as soluções

são resultado de parceria da UFG com a Funape. A Plataforma PITT é um Sistema de Gestão

da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, que também inclui um catálogo de

laboratórios da UFG, entre outras funcionalidades. O SisPQUI é uma ferramenta desenvolvida

com o objetivo de auxiliar na gestão e controle da aquisição, estoque e movimentação de

produtos químicos controlados pela Polícia Federal, no âmbito da Universidade.

https://pitt.prpi.ufg.br/pitt/
https://web.ufg.br/sispqui/#/login
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Até o mês de novembro de 2021 o CRTI realizou 7.528 análises, sendo 57% de

empresas e 43% originárias de pesquisa acadêmica. A evolução da quantidade de análises

realizadas por setor de origem demonstra que o total de ensaios analíticos realizados em 2021

ultrapassou o patamar de análises realizadas em 2019, período pré-pandemia. Observa-se

ainda que em 2021 os ensaios analíticos de pesquisa acadêmica deram um salto em

quantidade em razão da intensa contribuição desse segmento à busca de soluções para a

pandemia, além da instalação de novos equipamentos que ampliaram o suporte e o leque de

ensaios possíveis de serem realizados sob demanda. Tais números, reforçam o objetivo papel

de multiusuário e multi-institucional do CRTI, com foco no desenvolvimento tecnológico na

região e no país.

Gráfico 11 Quantidade de ensaios analíticos realizados durante o ano de 2021, distribuídos

por setor de demanda.
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Gráfico 12 Comparativo da quantidade de ensaios analíticos realizados entre os anos de

2014 e 2021, distribuídos por setor.

Em 2021, iniciou-se a instalação dos equipamentos adquiridos em 2020 através do

projeto de P&D INFRACARB com o Cenpes/Petrobrás, no valor aproximado de 13,2 milhões

de reais. Dentre esses equipamentos, destacam-se: o Microscópio Eletrônico de Varredura

Amber X com catodoluminescência e TOF-SIMS (R$ 6.643.102,05); o Espectrômetro

sequencial de fluorescência de raios X Rigaku Primus IV (R$ 1.000.833,90); e o DTA/TG

Multisampler (R$ 747.478,53).

No ano de 2021 o CRTI deu andamento a 4 grandes projetos, todos eles frutos de

parcerias e fomentos institucionais, sendo eles:

● Chamada Pública MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 - Centros Nacionais

Multiusuários: “Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e

Inovação”, apoiado pela FINEP (R$ 3.343.000,00);

● INFRACARB - Infraestrutura Complementar para Caracterização Textural,

Química e Mineralógica de Rochas Carbonáticas, parceria com a Petrobrás (R$

13.202.400,87);

● Expansão da Capacidade do CRTI para atendimento de demandas analíticas

em cromatografia, apoiado pela FAPEG (R$ 930.000,00); e
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● Sistema de Laboratórios de Suporte e Pesquisa em Nanociência e

Nanotecnologia da UFG - SLNano UFG PROGRAMA SisNANO, apoiado

pelo CNPq (R$ 500.000,00). No ano foram atendidas 137 empresas de

diferentes matizes de atuação e 100 pesquisadores acadêmicos de 33 diferentes

instituições de ensino e pesquisa.

A UFG conta com 1992 docentes efetivos e em exercício na instituição, dos quais

1722 são doutores. Há atualmente 260 grupos de pesquisa cadastrados e certificados no

diretório de grupos do CNPq. O número de projetos de pesquisas vigentes em 2021 é 2918.

As bolsas de produtividade em pesquisa (PQ) e de produtividade em desenvolvimento

tecnológico e extensão inovadora (DT) são um importante indicador da atividade de pesquisa

científica e tecnológica na instituição. Em 2021 a instituição contou com 171 bolsistas (PQ e

DT), mantendo esse número praticamente constante nos últimos 4 anos. O gráfico a seguir

mostra o número total de bolsas PQ e DT na UFG em 2021 e sua distribuição por categoria.

Gráfico 13 Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ e

certificados pela UFG de 2018 a 2021.
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Gráfico 14  Número de projetos de pesquisa vigentes no SIGAA no período 2018-2021.

A partir de 2020 não foram considerados os docentes das então Regionais Catalão e

Jataí, que agora são a Universidade Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade Federal de

Jataí (UFJ).

A produção intelectual dos docentes efetivos da UFG, conforme dados informados no

currículo Lattes. Em 2021, foi publicado um total de 3.508 artigos em revistas especializadas,

sendo 2889 em revistas indexadas no JCR e 619 em revistas sem este indexador. Além disso,

foram publicados 402 livros, 1279 capítulos de livros e 2.836 trabalhos foram publicados em

eventos científicos.

Em 2021, os governos federal e estadual praticamente não lançaram editais de

pesquisa e inovação, refletindo em baixa captação de recursos para pesquisa, conforme

expresso na Tabela 5. A principal fonte de recursos de pesquisa está relacionada aos acordos

de parceria de P&D, geridos pela FUNAPE, computados no valor total dos acordos

celebrados, considerando o ano de início dos projetos (2021). Este valor inclui iniciativas

institucionais, de grupos de pesquisadores e individuais. Ressalta-se que, nesse montante, não

foram computados os valores referentes aos contratos com a FUNAPE com status de

autofinanciado.
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Relativo aos editais da FINEP, oito projetos estiveram em execução durante o ano de

2021, somando cerca de R$ 35 milhões, como detalhado. Outra importante atividade de apoio

aos grupos de pesquisa, iniciada em 2019 e concluída em 2021, foi a busca de uma solução

institucional para a aquisição de produtos químicos controlados pela Polícia Federal, objeto

da Portaria Nº 240, de 12 de março de 2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A

PRPI liderou a elaboração de um projeto envolvendo a PRPI, o DMP/PROAD, o

CERCOMP/SETI e a FUNAPE resultando no sistema SisPQUI que deve facilitar os

procedimentos de aquisição desses produtos no âmbito da pesquisa e ensino na UFG. O

sistema encontra-se em fase de implementação.

O lançamento da Plataforma REDCap-UFG para a comunidade acadêmica foi

realizado por meio de um Workshop virtual em 25/11/2021, o qual contou com a participação

de convidados da FIOCRUZ (Maria de Fátima Moreira Martins Correa), do Departamento de

Informação Científica do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento - IRD Montpellier,

França (Pascal Avnturier) e da Direção Científica do Consórcio REDCap-Brasil (Kátia Regina

Silva).

A Plataforma é gerida em modelo híbrido, onde a gestão da Plataforma REDCap-UFG

está sob responsabilidade da PRPI, assessorada por um Comitê Gestor, com representantes de

unidades acadêmicas de diferentes áreas do conhecimento. No período de um ano (2021), 26

projetos foram cadastrados na plataforma, sendo seis destinados à administração da

plataforma (operational support) e 20 projetos da comunidade UFG. Dos projetos vinculados

diretamente a UFG, 15 são do projetos cadastrados por Coordenadores de pesquisa: 12 estão

em produção e oito ainda em desenvolvimento; seis projetos do tipo survey; sete estudos

epidemiológicos; quatro pesquisas básicas; quatro pesquisas clínicas ou ensaios clínicos; um

repositório (biobanco); quatro sem classificação; dois módulos longitudinais e 18 módulos

transversais. Até o presente momento 119 usuários foram cadastrados, sendo 91 ativos, 27

inativos e 1 suspenso.

Uma nova minuta de resolução para regulamentação dos núcleos interdisciplinares de

pesquisa foi elaborada e aprovada pelo CONSUNI em 2021. A resolução aprovada institui os

Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, Ensino e Extensão (Nipees), uma modalidade

específica dos Núcleos de Estudo, Pesquisa e Extensão, previstos no Artigo 10º do Estatuto da

UFG, que tem como objetivo a investigação interdisciplinar de temas de interesse científico,

https://prpi.ufg.br/p/31941-redcap-ufg
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2021_0085.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2021_0085.pdf
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tecnológico, didático-pedagógico, artístico e cultural. A normativa também criou um Comitê

Gestor dos Nipees.

O Comitê Gestor dos Nipees será composto pelos titulares das Pró-Reitorias de

Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e Inovação e de Extensão e Cultura. A PRPI

atuará como secretaria executiva do Comitê. Suas atribuições serão receber e analisar as

propostas de criação dos Nipees, apoiar as atividades, zelar pelo cumprimento das finalidades

e recomendar ao Consuni o encerramento das atividades de um Núcleo.

Ao final de 2021, a UFG atingiu a marca de 271 solicitações de proteção da

propriedade intelectual junto ao INPI, sendo 171 pedidos de patentes, 73 registros de

programas de computador, 9 desenhos Industriais e 18 marcas.

Com relação às parcerias, estas foram realizadas nos mais variados segmentos de

mercado, dentre esses, cabe destacar a publicação do Edital de Oferta Tecnológica UFG nº

001/2021, voltado para a transferência de tecnologia e licenciamento para uso ou exploração

comercial, sem exclusividade, da criação intitulada Protocolo UFG para teste RT-LAMP de

diagnóstico molecular da COVID-19. Por meio do Edital, foram realizados cinco contratos de

Transferência de Tecnologia, com instituições da área da saúde e de ensino no Estado de

Goiás.

Ainda no contexto da área da saúde foi celebrado o contrato de Transferência de

Tecnologia não patenteada para uso ou exploração comercial, voltado à detecção de

anticorpos IgM contra o Mycobacterium leprae. Outro marco, deu-se com a implantação do

Innovation Hub in Point of Care Technologies POCT HUB, decorrente do Acordo de parceria

para PD&I firmado entre a UFG e a MERCK, tendo como objetivo a concepção de um centro

de prototipagem e capacitação de recursos humanos, voltados ao desenvolvimento de teste

point of care para diagnósticos in vitro (IVD).

Já o Programa UFG Empreende, realizado pelo CEI, tem como objetivo desenvolver

competências empreendedoras na comunidade em geral. Em 2021 foram ofertadas duas

categorias: Categoria UFG Empreende de Negócios e Categoria UFG Empreende Social.

Como iniciativa de enfrentamento à Pandemia de COVID-19, na fase inicial, quando

havia uma grande escassez de equipamentos de proteção individual, a rede IPElab deu início a

uma iniciativa colaborativa de produção de protetores faciais. Iniciada no mês de março de

2020, essa iniciativa foi encerrada em junho de 2021, com a produção total de quase 25 mil

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Resultado_Preliminar.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Resultado_Preliminar.pdf
https://cei.ufg.br/p/31926-ufg-empreende
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protetores faciais no âmbito do projeto “Desenvolvimento, produção e distribuição de

protetores faciais no enfrentamento da Covid-19. Os equipamentos de proteção individual

foram entregues para as instituições de saúde atuando na linha de frente da ação contra a

pandemia em Goiás. Da produção total, 11.620 protetores foram produzidos nas instalações

do IPElab, com a parceria do Rotary Internacional, outros 2.800 protetores faciais foram

produzidos nas instalações da Cicopal e 10.000 foram produzidos nas instalações do Senai,

com modelagem e parte do material fornecidas pelo IPElab e apoio da Abinfer.

Ao longo de 2021 o Museu Antropológico (MA) realizou importantes atividades a

seguir descritas:

a) Lançamento do Projeto Piloto de Digitalização do Acervo Etnográfico com a

disponibilização de exemplares de bonecas Ritxoko;

b) Construção de espaço virtual na Plataforma Tainancan para receber e divulgar os

acervos virtuais;

c) Aquisição de 34 fotografias em preto e branco do Assentamento Rio Vermelho, de

autoria do fotógrafo Jofre Silva Maceno, para compor o acervo fotográfico do MA. As

fotografias pertenciam ao Instituto Brasil Central (IBRACE), que doou ao Museu.

d) Virtualização em 360° das exposições em cartaz no Museu, sendo elas: a exposição

comemorativa ao cinquentenário “Redes, Saberes e Ocupações: 50 anos do MA/UFG”

e a exposição de longa duração, Lavras e Louvores, esta realizada pelos alunos da

disciplina Comunicação Patrimonial IV - Projeto e Montagem de Exposição, do 5º

período curricular do curso e Bacharelado em Museologia/UFG. As ações de

virtualização das exposições envolveram a Coordenação de Museologia e

Coordenação de Intercâmbio Cultural em parceria com o DigitalLAB;

e) Orientação de bolsista do curso de Artes Visuais da Faculdade de Artes da UFG do

projeto “Patrimônio Museológico: salvaguarda, produção e divulgação científica do

Museu Antropológico da UFG”, no Laboratório de Conservação e Restauro (LCR);

f) Empréstimo de objetos de coleções etnográficas do MA para serem exibidas em

exposição temporária, em São Paulo. A solicitação ao MA partiu do artista plástico

goiano Divino Sobral, enquanto curador representante do estado de Goiás no evento,

para a mostra comemorativa do Centenário da Semana de Artes Moderna de 1922:

“Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil”;

https://acervo.museu.ufg.br/
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g) Oferta do curso “Introdução às práticas de preservação e conservação do acervo

artístico do Centro Cultural da UFG”; dentre outras.

A equipe do Herbário vem trabalhando na manutenção, organização do acervo,

atendimento às diferentes demandas, como herborização de material botânico, secagem em

estufa, montagem, registros das coleções, fotografia em alta resolução e informatização,

usando as informações presentes nas etiquetas das exsicatas, posteriormente, direcionadas ao

INCT-HVFF através do SpeciesLink onde fica armazenado e disponível em rede, com o

objetivo de atender à comunidade científica e ao público em geral, assim como a inserção

desses dados ao Projeto REFLORA.

Ao longo de 2021 procedeu-se à atualização de nomes científicos, no banco de dados,

de acordo com novos estudos taxonômicos, de materiais depositados no acervo do herbário,

resultante das consultas e identificações realizadas virtualmente das coleções científicas do

Herbário UFG.

Mesmo com as dificuldades relacionadas à pandemia, os intercâmbios de material

botânico ocorreram (empréstimos, doações e outros), solicitados pelos docentes e

pesquisadores da UFG e de outras instituições de pesquisas. Em 2021, foram realizados

intercâmbios de coleções compreendendo 4 doações, 7 devoluções de empréstimos, 42

solicitações de empréstimo e 4 envios de empréstimos de material botânico, com diferentes

herbários brasileiros.

Quanto à informatização das coleções do Herbário UFG foram realizadas as seguintes

atividades visando a sua qualidade: correção de abreviaturas nos nomes das espécies,

organizando categorias dos materiais-tipo, conferindo-as se estão de acordo com as

designações estabelecidas no Código de catalogação; correção dos nomes das espécies e

gêneros, bem como padronização das coordenadas geográficas (Correção de

aproximadamente 300 dados, incluindo logs de erros); Inserção e atualização de diversas

informações oriundas das etiquetas de 3600 de espécimes no banco de dados do Herbário da

UFG, realizadas através do programa Brahms; e atualização, digitalização de etiquetas e

fotografias das exsicatas do acervo do Herbário, com incremento de 4000 imagens online (AO

CRIA) + edição de 5.000 prontas para envio.

https://specieslink.net/col/UFG/
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4.7 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

A Política Ambiental da UFG diz que: “A Universidade Federal de Goiás, ciente de

sua responsabilidade de formar profissionais e indivíduos capazes de promover a

transformação e o desenvolvimento da sociedade, assume o compromisso de gerenciar seus

impactos sobre o meio ambiente, preservando os recursos naturais e prevenindo os danos

ambientais causados por suas atividades, através da implantação de processos que busquem a

melhoria contínua de seus indicadores ambientais, bem como, o atendimento à legislação e

demais normas vigentes”. Esta Política está alinhada com os 17 Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Durante o ano de 2021, deu-se prioridade à continuidade das ações relacionadas aos

cuidados relacionados ao COVID-19. À semelhança do que ocorreu em 2020, priorizou-se

adequações nos processos de limpeza para atendimento das diversas necessidades nos

ambientes da UFG. Como esperado, houve continuidade no aumento de volume de resíduos

em relação ao ano anterior ao período pandêmico, bem como houve maior demanda nos

cuidados no manuseio dos resíduos.

Nos dois últimos anos, houve uma mudança no perfil da prestação de serviços,

principalmente de limpeza, devido à maior necessidade de limpeza de mesas, portas,

fechaduras, janelas e maior frequência de limpeza de sanitários. Houve aumento considerável

nas solicitações de limpezas profundas e completas em ambientes, à título de desinfecção de

locais possivelmente contaminados. Desta maneira houve aumento no consumo de materiais

de limpeza e de água nos processos, na contramão do item sustentabilidade, porém

justificados pela necessidade de garantia de segurança aos usuários dos prédios.

No período de 2021, não houveram campanhas de redução de resíduos em virtude da

realidade semi-presencial ou remota da maioria das atividades. Nas atividades de parques e

jardins as atividades de compostagem não foram implementadas devido à carência de mão de

obra, no entanto dois equipamentos iniciaram as atividades no setor, um aspirador e

desintegrador de folhas para recolher e triturar folhas amontoadas em estacionamentos e

devolverá a fertilidade aos gramados na forma de matéria orgânica ou ao setor de

compostagem e também um trator podador de grama que possibilitará manter parte do resíduo
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no próprio gramado, reduzindo a demanda de mão de obra e também devolvendo parte da

fertilidade ao gramado.

4.7.1 Geração de energia elétrica através das Usinas Solares Fotovoltaicas

Conforme planejamento da Universidade Federal de Goiás com ações de eficiência

energética e ampliação da geração distribuída por meio de tecnologias de sistemas

fotovoltaicos, com o intuito de reduzir as despesas do insumo energia elétrica empregando

soluções de engenharia e ações comportamentais do uso correto de energia elétrica, segue

relatório de geração das Usinas Solares Fotovoltaicas da UFG e visão ampla do sistema de

geração de usinas solares fotovoltaicas da UFG. A tabela apresenta uma breve cronologia dos

SFV instalados e em implantação na UFG

Tabela 14: Cronologia da instalação e implantação dos SFV na UFG

Data Evento

10/2018 Início de funcionamento do SFV Bloco B EMC (Etapa 0)

17/03/2019 Início de funcionamento do SFV CAE EMC (Etapa 1)

29/10/2019 Início de funcionamento do SFV EMAC (Etapa 1)

30/10/2019 Início de funcionamento do SFV Biblioteca Central (Etapa 1)

07/11/2019 Início de funcionamento do SFV Centro de Eventos (Etapa 1)

19/02/2020 Assinatura do contrato 60/2020 (Etapa 2)

09/07/2020 Assinatura do contrato 309/2020 (Etapa 2)

15/12/2021 Data prevista de conclusão do contrato 60/2020 (Etapa 2)

15/12/2021 Data prevista de conclusão do contrato 309/2020 (Etapa 2)

22/12/2020 Assinatura do contrato 609/2020 (Etapa 3)

24/12/2021 Data de conclusão do contrato 609/2020 (Etapa 3)
Fonte: PROAD/UFG

A Tabela 14 apresenta de maneira detalhada as Usinas Solares Fotovoltaicas da UFG e

Tabela 15  apresenta o resumo do todo SFV da universidade dividido por etapas.
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Tabela 15 - Detalhamento das Usinas Solares Fotovoltaicas da UFG em operação e em instalação

Etapa Nome Nº Módulos

Potência
em Nº

Módulos
[kWp]

Status

Potên
cia

Nomi
nal

[kW]
0 Bloco B - EMC/UFG 146 34 operação 32
1 Centro de Eventos 1180 389 operação 300
1 Biblioteca Central 703 232 operação 180
1 Escola de Música e Artes Cênicas 476 157 operação 120
1 Centro de Aulas Engenharias 120 40 operação 30
2 Agência de Inovação 160 55 instalação 36
2 Centro de Aulas Baru 200 69 instalação 60
2 Centro de Aulas Caraíbas 200 69 instalação 60

2

Centro de Pesquisa,
Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação em Fármacos,
Medicamentos e Cosméticos 252 87 instalação 60

2
Instituto de Estudos
Socioambientais 388 134 instalação 96

2 Instituto de Informática 384 132 instalação 96
2 Laboratório de Qualidade do Leite 168 58 instalação 36
2 Centro de Aulas Pequi 200 69 instalação 60
2 Centro de Aulas EVZ 200 69 instalação 60
2 Laboratório de Solos 216 75 instalação 60

2
Instituto de Matemática e
Estatística 242 83 instalação 60

2 Reitoria/Mecânica 1200 414 instalação 300

2
Faculdade de Educação Física e
Dança 376 130 instalação 96

2 Escola de Agronomia 432 190 instalação 120
2 Parque Tecnológico 1080 475 instalação 300
2 Instituto de Ciências Biológicas - 6 618 272 instalação 180
1 Árvore Solar 10 3 instalação

2
Faculdade de Educação Física e
Dança 476 164 instalação 120

3 Faculdade de Odontologia 668 261 instalação 260
Fonte: PROAD/UFG

Tabela 16 -  Resumo por Etapa das Usinas Solares Fotovoltaicos da UFG

Etapa Nº Módulos Potência em Nº Módulos [kWp] Potência Nominal [kW]
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0 146 34 32

1 2479 818 630

2 6792 2546 1800

3 668 260,52 260

Total 10085 3658 2722

Fonte: PROAD/UFG

Realizando a análise mais ampla das usinas solares fotovoltaicas da UFG instaladas

(etapa 0 e 1) e em implementação (etapas 2 e 3), é possível expor os seguintes dados

apresentados na Tabela 4, onde na linha “Produção/Consumo kWh” é referente ao consumo

total da universidade no ano de 2019 (ano antes da pandemia de COVID 19, sendo o ano de

2020 dado não representativo), em que representa a quantidade total de geração de energia em

relação ao consumo. O mesmo ocorre para a linha “Produção/Consumo R$”, onde representa

a economia de energia em relação às faturas de energia elétrica do ano de 2019. O Gráfico 1

apresenta de maneira objetiva a geração de energia elétrica e sua respectivamente

compensação monetária.

Tabela 17 - Dados das usinas instaladas, em implementação e pretendida

Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Quant. Mód 146 2483 7554 744

Pot. Mód kWp 34 819 2606,13 260,40

Produção MWh/ano 52,67 1.279,00 4.218,00 399,53

Produção (R$) 26.332,50 639.498,00 2.109.000,00 199.767,00

Produção/Consumo kWh (%) 0,32 7,70 25,38 2,40

Produção/Consumo(%) 0,18 4,42 14,58 1,38

Investimento Financeiro (R$) - 1.937.777,10 8.837.991,23 983.300,00
Fonte: PROAD/UFG

O sistema de compensação financeira adotada no Brasil é o net metering, que consiste

na compensação de energia elétrica produzida através do sistema fotovoltaico, ou seja, não há

transferência ou tramitação de moeda nacional, mas sim energia envolvida. Devido a normas

e lei nacionais, o sistema de compensação de energia produzida pelo sistema fotovoltaico e
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consumida pela concessionária não é de 1 pra 1, pois, a compensação ocorre para a tarifa TE

(Tarifa de Energia) e não para a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição). Para o

grupo B há a tarifa mínima que consiste na obrigação do consumidor em pagar o preço

mínimo do kWh conforme a modalidade tarifária contratada com a concessionária e para o

grupo A há a demanda contratada que também é uma obrigação do consumidor, para ambos

os grupos há outras obrigações na tarifa de energia elétrica como a contribuição da iluminação

pública e bandeiras tarifárias, quando há.

A Tabela 15 apresenta as informações das usinas de maneira cronológica e

acumulativa, de maneira que ao final da etapa 3 a universidade terá instalado 3,72 MWp de

módulos fotovoltaicos cujo a capacidade de produção é de aproximadamente 5.949,19

MWh/ano o que representa uma compensação na fatura de energia de R$ 2.974.597,50 ao

ano, isso representa uma capacidade de geração de energia equivalente à 35,80% do consumo

da UFG no ano de 2019 e 20,56% do valor pago para a concessionária de energia elétrica

local no mesmo período. Os Gráficos 4 e 5 sintetizam as informações constantes na Tabela 5.

Gráfico 15 Geração de energia elétrica das usinas fotovoltaicas em valores de produção e

monetário anual, o preço do kWh considerado a valor presente é de 50 centavos com

correção mensal no horário fora de ponta a 0,68% e uma TJLP de 0,45% ao mês

Tabela 18 - Dados das usinas instaladas, em implementação e pretendida, em valores cumulativos

Etapa 0 Etapas 0+1 Etapas 0+1+2 Etapas 0+1+2+3

Quant. Mód 146 2629 10.183,00 10.927,00

Pot. Mód kWp 34,31 853,70 3.459,83 3.720,23
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Produção

MWh/ano
52,67 1.331,66 5.549,66 5.949,19

Produção (R$) 26.332,50 665.830,50 2.774.830,50 2.974.597,50

Produção/Consumo

kWh (%)
0,32 8,01 33,39 35,80

Produção/Consumo

(%)
0,18 4,60 19,18 20,56

Investimento

Financeiro (R$)
- 1.937.777,10 10.775.768,33 11.759.068,33

Fonte: PROAD/UFG

Gráfico 16. Geração de energia elétrica acumulativa em MWh e porcentagem de geração em

relação ao consumo total de 2019
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Gráfico 17 Geração de energia elétrica acumulativa em valores monetários e porcentagem de

geração em relação ao consumo total de 2019

Os indicadores econômicos e financeiros das etapas das USF da UFG estão contidos

na Tabela 16, o retorno financeiro de cada etapa (payback) está exposto nos Gráficos.

Tabela 19 - Indicadores econômicos e financeiros das USF da UFG

Etapa 1 2 3

Benefício (R$) 16.783.646,32 67.248.317,73 6.369.840,94

VPL (R$) 14.845.869,22 58.410.326,50 5.386.540,94

IBC 8,66 7,61 6,48

ROIA (ao ano) 9,02% 8,46% 7,76%

ROI (%) 15,98% 13,78% 13,05%

VPLa (ao ano) (R$) 1.203.804,46 4.105.797,98 378.632,52

TIR (%) 39,60 30,59 27,02

PAYBACK (anos) 3,28 5,34 6,05
Fonte: PROAD/UFG

Gráfico 18  Retorno do investimento financeiro (Payback) da Etapa 1
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Gráfico 19 Retorno do investimento financeiro (Payback) da Etapa 2

Gráfico 20  Retorno do investimento financeiro (Payback) da Etapa 3

O levantamento de dados de monitoramento que o CGEE possui, aponta que até o dia

10/09/2021, os SFV geraram 1.718,172,15 kWh, o que representa uma despesa evitada com

impostos de R$ 1.212.881,67.

4.8 GESTÃO DE PESSOAS

Para a conformidade legal da gestão de pessoas da Universidade Federal de Goiás

(UFG) são observadas as normas relativas à atuação nas carreiras técnico- administrativo

em administração (TAE) e docentes norteadas pelo regime jurídico dos servidores públicos

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, Lei Federal nº 8.112/90.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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Assim, a Lei Federal nº 12.772/12 estabelece o plano de carreiras e cargos de magistério

federal e a Lei Federal nº 11.091/05 estabelece o plano de carreiras dos cargos

técnico-administrativos em educação.

A seguir, a Tabela apresenta a situação funcional dos servidores da UFG no ano de

2018, 2019 e 2021 e o Gráfico o total de despesas com os servidores da Universidade.

Tabela 20 - Situação funcional dos servidores nos anos 2018. 2019, 2022 e 2021. Universidade Federal de Goiás

(UFG), 2021

2018 2019 2020 2021*

Ativos 5427 5426 4379 4167

Aposentados 2615 2686 2696 2661

Pensionistas 662 661 620 761

*Servidores lotados no Hospital das Clínicas: 676 Ativos; 35 Aposentados e 13 pensionistas.

*Pessoas com deficiência: 27 TAE e 4 Docentes.

Fonte: PROPESSOAS/UFG (21/02/2022).

Nos anos de 2018 e 2019, o relato integrado de gestão considerava os servidores de

forma global da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Federal de Jataí

(UFJ) e da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). A partir do relatório de 2020, apenas

os dados da UFG foram considerados, excluindo-se, assim, os dados relacionados à UFCAT e

à UFJ. Motivo pelo qual, portanto, é possível identificar uma diferença de decréscimo

quantitativo de servidores nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
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Gráfico 21 Total de despesas com servidores. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2016 –

2021
Fonte: PROPESSOAS/UFG (08/04/2022).

A UFG elabora o Plano Anual de Capacitação (PAC), documento que norteia as ações

de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos servidores da instituição. Além da oferta

de cursos de capacitação técnica-profissional, a UFG promove ações para o desenvolvimento

de pessoas e melhoria do clima organizacional por meio de palestras, rodas de conversa,

intervenções e apresentações culturais. Destacam-se também ações de capacitação dos

gestores, na área de gestão, e dos coordenadores administrativos das Unidades Acadêmicas e

Órgãos. A seguir, o Gráfico informa sobre os quantitativos de ações de capacitação.

A UFG, com relação ao acompanhamento e desenvolvimento de pessoas, elabora,

anualmente, o Plano Anual de Capacitação (PAC), documento que norteia as ações de

capacitação, treinamento e desenvolvimento dos servidores da instituição. Além da oferta de

cursos de capacitação técnica-profissional, a UFG promove ações para o desenvolvimento de

pessoas e melhoria do clima organizacional por meio de palestras, rodas de conversa,

intervenções e apresentações culturais. Destacam-se também ações de capacitação dos

https://propessoas.ufg.br/p/30967-plano-anual-de-capacitacao
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gestores, na área de gestão, e dos coordenadores administrativos das Unidades Acadêmicas e

Órgãos. A seguir, o Gráfico  informa sobre os quantitativos de ações de capacitação.

Gráfico 22 Desenvolvimento e capacitação por total de ações e participantes. Universidade

Federal de Goiás (UFG), 2016 – 2021
Fonte: PROPESSOAS/UFG (08/04/2022).

Em 2021, 19 ações de desenvolvimento e capacitação foram propostas e realizadas,

totalizando 256 horas/aula ofertadas para 950 servidores técnicos e docentes em exercício na

UFG. É possível apontar como causa da redução no número de participantes e

consequentemente no número de ações o fato de que nem todos os servidores se adaptaram ao

formato virtual das ações propostas, assim como, devido à grande oferta de cursos e ações

virtuais em outras instituições neste período de pandemia.

A UFG possui dois processos de avaliação de desempenho: um para os servidores

Técnico-Administrativos (TAE’s) e docentes em função administrativa (Resolução CONSUNI

número 01/2004) e outro para os docentes em atividades de ensino, pesquisa e extensão

(Resolução CONSUNI número 18/2017). Esses processos ocorrem anualmente, sendo

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/123/o/Resolucao_CONSUNI_2004_0001.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/123/o/Resolucao_CONSUNI_2004_0001.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2017_0018.pdf
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entendidos como pedagógicos, educativos e criativos, propiciando, para além da progressão

funcional na carreira, uma reflexão do trabalho e de seu ambiente.

A periodicidade anual da Avaliação de Desempenho sofreu em função da situação de

emergência em saúde pública decorrente do Covid-19, por esse motivo a avaliação de 2020

foi realizada no primeiro semestre de 2021 e a avaliação referente ao ano de 2021 será

realizada no primeiro semestre de 2022.

Gráfico 23. Avaliação de desempenho (TAE). Universidade Federal de Goiás (UFG), 2017 -

2020*

A Resolução CONSUNI Nº 01 de 27 de fevereiro de 2004, que regulamenta a

Avaliação de Desempenho (AD) no âmbito da UFG, prevê, de acordo com seu artigo 6º em

periodicidade de dois em dois anos ocorrida entre os meses de setembro e novembro, a

aplicação da AD das atividades desenvolvidas por servidores técnico-administrativos e

docentes em função administrativa.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/123/o/Resolucao_CONSUNI_2004_0001.pdf
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Nos últimos quatros anos, a Avaliação de Desempenho dos servidores da UFG veio

sendo realizada com regularidade anual, contudo, nos dois últimos anos, a saber 2020 e 2021,

sofreu em função da situação de emergência em saúde pública decorrente do Covid-19. Para

além da resolução, a Instrução Normativa DAD Nº 01 de 09 de fevereiro de 2021 fixou

normas e critérios específicos para aplicação da AD durante o período. Segundo a IN Nº

01/2021, uma vez que a Resolução CONSUNI 001/2004 possui quesitos avaliativos para o

contexto de regime de trabalho presencial, para fins de Avaliação de Desempenho, referente

ao ano de 2020, serão consideradas as atividades presenciais realizadas no período

compreendido entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020.

A IN também esclarece que, enquanto perdurar a situação de excepcionalidade

decorrente da Covid 2019 na UFG, ou seja, o Ensino Remoto Emergencial (ERE), a

respectiva nota obtida no ano de 2020 pelo servidor técnico-administrativo em educação será

utilizada para efeitos da Avaliação de Desempenho em 2021, durante o período do ERE. A

situação de emergência ensejou, portanto, que a avaliação de 2020 fosse realizada no primeiro

semestre de 2021 e que a aplicação da avaliação referente ao ano de 2021 fosse adiada para o

primeiro semestre de 2022.

No caso dos docentes, a avaliação do desempenho acadêmico considera as atividades

relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e gestão, além da assiduidade, responsabilidade e

qualidade do trabalho. Além da produção acadêmica registrada no Relatório Anual do

Docente (RADOC), os estudantes avaliam o desempenho acadêmico de cada docente e os

docentes fazem autoavaliação no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGAA), no

Módulo Avaliação.

Tabela 21 - A Tabela a seguir apresenta informações quanto à formação dos servidores da Universidade em

2021.

 Formação dos servidores Docente TAE

Doutorado 1739 186

Mestrado 324 478

Especialista 34 979

Graduação 10 304
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Ensino Médio -- 81

Técnico -- 3

Desconhecido 1 222
Fonte: PROPESSOAS/UFG

Em razão do momento vivenciado desde março de 2020, com o estado de emergência

em saúde pública decorrente do Covid-19, houve a necessidade de adaptação nas rotinas e

processos de trabalho, tanto administrativos quanto finalísticos desta universidade. O grande

esforço, aplicado por todos os servidores e colaboradores da universidade, teve como

principal objetivo a manutenção dos serviços à disposição da comunidade acadêmica, assim

como, a preservação e efetiva execução do planejamento preestabelecido, ajustando suas

necessidades à realidade conjuntural.

A atenção da PROPESSOAS, desde 2020, concentrou-se, principalmente, na

preservação da saúde dos servidores, com iniciativas de prevenção e distanciamento social,

com Rodas de Conversas realizadas por meio remoto. As portarias n° 1200/2020 e n°

3434/2020, com intuito assegurar a continuidade da prestação do serviço público e zelar pela

preservação da saúde dos servidores e demais colaboradores da UFG, foram criadas para

regular e orientar o funcionamento das atividades administrativas e dos serviços considerados

essenciais ou estratégicos da UFG.

Em 2021, por sua vez, com a edição da Instrução Normativa n° 90/2021, emitida pela

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, outro desafio

institucional foi imposto uma vez que este ato normativo estabeleceu orientações para que os

órgãos e entidades retornassem de forma gradual e segura ao trabalho presencial. A

normativa, portanto, com exceção dos casos definidos no seu artigo 4°, previu que todos os

servidores deveriam estar elegíveis para fins de retorno ao trabalho presencial no ano de 2021.

Para organizar administrativamente as decisões determinadas pela IN 90/2021, foi emitida no

âmbito da UFG a Portaria nº 3240 de 15 de outubro de 2021 que estabelece orientações e

medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

novo coronavírus (COVID-19) e o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial.

A situação de saúde pública com o aumento de contaminação por viroses, com a

sobrecarga do sistema de saúde público e privado, assim como, devido ao contexto

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/PORTARIA_2419390_Portaria_3240_SEI_UFG_2418950.pdf
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epidemiológico com o crescente aumento de casos diagnosticados de COVID e da variante

Ômicron no estado de Goiás submeteu a universidade à revisão e à dilação do prazo de

retorno das atividades presenciais que foi prorrogado para o ano de 2022.

Enfim, todos os esforços dessa pró-reitoria tiveram por objetivo manter a preservação

da saúde dos servidores e demais colaboradores da UFG, assegurando a continuidade da

prestação do serviço público. Nesse sentido, os esforços para o futuro estarão também

voltados para a efetivação de um retorno ao trabalho presencial que, segundo a Portaria nº

3240/2021, deve ocorrer de forma segura e planejada, com aumento da frequência gradativa,

considerando a adoção integrada das medidas de segurança e saúde, tanto coletivas quanto

individuais.

4.9 INFRAESTRUTURA

Em relação à infraestrutura, em 2021, na UFG foram elaborados 44 projetos, incluindo

reformas e construções de edifícios, o que corresponde a aproximadamente 13.350 m2 de

intervenções. Dentre as obras contratadas, decorrentes de projetos elaborados em anos

anteriores, apresenta-se na tabela a seguir.

Tabela 22 Obras contratadas em 2021 para execução em 2021 e 2022. Universidade Federal de Goiás (UFG),

2021

Obra Valor da Obra (R$) Situação

Reforma/Adequação no edifício do Restaurante
Universitário/Campus Colemar Natal e Silva

2.493.914,13 Finalizada

3ª Etapa do Edifício do Centro Integrado de
Doenças Infecto Parasitariese Produção de
Bioinsumos (CIP/DIP/BIO) do IPTSP Campus
Colemar Natal e Silva

705.583,75 Finalizada

Conclusão da Construção do quarto pavimento da
Farmácia da UFG

1.074.884,44 Finalizada

Serviços de recuperação impermeabilização das
lajes de forro FAV

19.143,50 Finalizada

Reforma do piso superior Faculdade de Educação -
Campus Colemar e Silva

25.919,80 Finalizada
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Reforma/Adequação do espaço físico Bloco A do
IESA Campus Samambaia

82.165,75 Finalizada

Reforma do pavimento térreo do bloco IQ 1,
contemplando a construção de paredes de alvenaria
em substituição às divisórias existentes no Instituto
de Química (IQ) situado no Campus Samambaia da
UFG Goiânia/GO.

108.806,52 Finalizada

Conclusão do pavimento térreo do Centro de
Estudos Hídricos e de Geotecnica Ambiental -
CEHIGE

1.178.000,00 Finalizada

Reforma do Prédio Antigo da FUNAPE 148.861,31 Finalizada

Execução de Reforma na sala de Secretaria da
EECA

48.330,50 Finalizada

Execução de Reforma do Laboratório de Tradução
e Estúdio da Faculdade de Letras

421.988,91 Em andamento

Execução da Reforma dos Sanitários dos ICBs I, II
e III

238.500,00 Em andamento

Conclusão do CEHIGE 1.213.243,49 Em andamento

Total 7.980.776,73
Fonte: SEINFRA (14/02/2022).

Desde 2020, a Diretoria Administrativa/SEINFRA tem implementado e divulgado

normativas técnicas/legais regimentais com a finalidade de melhorar e adequar os fluxos

aquisitivos demandados ao órgão. Citamos alguns documentos formalizados e divulgados na

página institucional da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) da UFG através das bases de

conhecimentos implementadas e normatizadas pela equipe da DA (Obras e serviços de

engenharia/e serviços comuns).

Base de conhecimento - São documentos normativos necessários à instrução

processual legal disponibilizados às unidades demandantes (internas e externas) conforme os

links de divulgação na página institucional da SEINFRA/UFG. 1. Patrimônio: Obras De

Reforma E Recuperação De Imóveis (Inclusive Licitação) 2. Serviço: Contratação De

Serviços Comuns (Inclusive Licitação)

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/124/o/Base_deconhecimento_-Obras_e_Serv._Engenharia_.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/124/o/Base_deconhecimento_-Obras_e_Serv._Engenharia_.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/124/o/Base_de_conhecimento_Servi%C3%A7os_comuns.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/124/o/Base_de_conhecimento_Servi%C3%A7os_comuns.pdf
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Foi implementado no ano de 2021 conjuntamente com a SECPLAN e demais órgãos

administrativos da UFG, o procedimento operacional Padrão (POP) – com a modelagem do

processo para emissão dos termos aditivos contratuais. A modelagem permitiu a padronização

dos procedimentos contratuais das unidades administrativas da UFG. O procedimento

Operacional Padrão está disponibilizado na página institucional da SEINFRA (acesso

público), podendo ser consultado através do link

Ainda no ano de 2021, estendendo-se em 2022, a equipe da Diretoria

Administrativa/SEINFRA vem realizando várias reuniões com a finalidade da implementação

de normativas processuais e também de treinamento contínuo junto a sua equipe na

formulação de um documento único normativo, todo esse arcabouço normativo tem permitido

a melhora dos procedimentos internos e de gestão processual na condução das boas práticas

administrativas. Citamos a construção do documento denominado: “Manual Orientativo para

as Unidades Demandantes (externas e Internas) e Cronograma para envio dos pedidos de

serviços, comuns, de serviços de Engenharia e Obras à Secretaria de Infraestrutura –

SEINFRA/UFG” que refere-se a instruções processuais legais de cunho legal, técnico e

temporal com a finalidade de adequações dos processos administrativos aquisitivos. Integra o

documento um cronograma que estima prazos legais para o processamento das demandas

(serviços de engenharia e de obras e serviços comuns) licitados e gerenciados pela equipe

permanente de licitações (CPL/SEINFRA).

A atividade de manutenção da infraestrutura exercida pelo SEINFRA deve ser

avaliada, entre outros fatores, pelo número de ordens de serviços (O.S.) geradas ao longo de

2021. Esse valor atingiu a quantidade de 11.697 ordens de serviço nesse ano relativas à soma

dos serviços na área predial (8.794) e na de equipamentos (2.903).

Deve-se registrar que houve um aumento no número de O.S. quando comparadas ao

ano de 2020 onde foram geradas 7.734 O.S. Deve-se destacar que do total de 11.697 O.S.

solicitadas apenas 8.442 foram efetivamente atendidas, sendo o principal motivo para a

execução parcial das O.S. as restrições orçamentárias que levaram a falta de materiais básicos

para os serviços de manutenção e ao número reduzido de colaboradores terceirizados alocados

na SEINFRA.

https://seinfra.ufg.br/p/39350-pop-contrato-termo-aditivo
https://seinfra.ufg.br/p/39350-pop-contrato-termo-aditivo
https://seinfra.ufg.br/p/41338-manual-orientativo-para-as-unidades-demandantes-externas-e-internas-e-cronograma-para-envio-dos-pedidos-de-servicos-comuns-de-engenharia-e-obras-a-secretaria-de-infraestrutura-seinfra-ufg
https://seinfra.ufg.br/p/41338-manual-orientativo-para-as-unidades-demandantes-externas-e-internas-e-cronograma-para-envio-dos-pedidos-de-servicos-comuns-de-engenharia-e-obras-a-secretaria-de-infraestrutura-seinfra-ufg
https://seinfra.ufg.br/p/41338-manual-orientativo-para-as-unidades-demandantes-externas-e-internas-e-cronograma-para-envio-dos-pedidos-de-servicos-comuns-de-engenharia-e-obras-a-secretaria-de-infraestrutura-seinfra-ufg
https://seinfra.ufg.br/p/41338-manual-orientativo-para-as-unidades-demandantes-externas-e-internas-e-cronograma-para-envio-dos-pedidos-de-servicos-comuns-de-engenharia-e-obras-a-secretaria-de-infraestrutura-seinfra-ufg
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4.10 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O ano de 2021 continuou apresentando desafios para a área de gestão da tecnologia da

informação e comunicação (TIC), especialmente pela necessidade de apoio às atividades

acadêmicas e administrativas realizadas de forma predominantemente remota, por parte dos

docentes, técnico-administrativos, colaboradores e estudantes, em decorrência da pandemia

COVID-19.

Tivemos a publicação de algumas normativas com o objetivo de aprimorar a gestão e

governança TIC. A Portaria nº 1.135, de 08 de abril de 2021, instituiu a Política de Gestão de

Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação (PoliATIC) da UFG. Já a Portaria n.

1.413, de 04 de maio de 2021, instituiu a Política de Segurança da Informação e Comunicação

(POSIC) da UFG. Por último, a Portaria n. 1.127, de 08 de abril de 2021, dispõe sobre o

funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) da UFG, alterada pela Portaria n.º

1.371, de 30 de abril de 2021.

No ano em questão seguiu-se com a implantação do Sistema de Controle de Acesso,

uma iniciativa integrada de órgãos da administração superior (PROAD, SETI, SDH e

SEINFRA), com o objetivo de implementar novos processos e tecnologias para a gestão da

segurança institucional. Assim, foram realizados investimentos para aquisição, instalação e

gerenciamento de dispositivos eletrônicos (cancelas, catracas, fechaduras e câmeras), assim

como a emissão de crachás com tecnologia RFID para a comunidade da UFG.

Também houve a disponibilização de novos sistemas e serviços digitais:

● Sistema Financeiro de Gestão de TEDs (SOFTED); com o objetivo de integrar

dados do Sistema de Tesouro Gerencial e facilitar as operações bancárias;

● Sistema de Alocação de Vagas de Docentes (SALVA), para implementar o

modelo de distribuição de vagas de docentes aposentados entre as unidades

acadêmicas;

● Novo Sistema de Cadastro de Atividades Docentes (SICAD), responsável pela

extração de informações sobre a atividades docente a partir da integração com

os sistemas acadêmicos e administrativos;

● Novo Portal UFGNet, com interface mais intuitiva, moderna e adaptável a

dispositivos móveis;

https://www.sei.ufg.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2153514&id_orgao_publicacao=0
https://www.ufg.br/n/142134-ufg-institui-politica-de-seguranca-da-informacao-e-comunicacoes
https://www.ufg.br/n/142134-ufg-institui-politica-de-seguranca-da-informacao-e-comunicacoes
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/349/o/SEI_UFG_-_1992202_-_PORTARIA_-_Regulamenta%C3%A7%C3%A3o_do_SIC.pdf
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● Serviços do Microsoft Office 356, com um conjunto de aplicativos para apoio

às atividades acadêmicas e administrativas, bem como ferramentas de

comunicação e colaboração;

● A Plataforma Analisa disponibilizou novos painéis de dados públicos sobre os

temas: assistência estudantil, internacionalização, avaliação institucional,

programa UFG Sustentável e SEI (processos eletrônicos).

No âmbito da gestão da informação e transparência de dados, o projeto Otimiza

CIDARQ, avançou para a fase de mapeamento das competências necessárias para o

funcionamento do órgão. Já o Serviço de Eletrônico de Informação (SEI) foi aprimorado com

a disponibilização do módulo de Pesquisa Pública, possibilitando a consulta dos processos

administrativos gerados pela universidade. O Plano de Dados Abertos (PDA) foi atualizado

para o biênio 2021/2022 e avançou com a publicação de dados abertos relacionados aos temas

financeiro, patrimônio e pessoas.

4.11 SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS

Em 2021, a Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos (SDH) realizou

o atendimento de 1394 chamados através do aplicativo MinhaUFG com um tempo médio de

atendimento de 1 minuto e 37 segundos, conforme demonstrado no relatório abaixo.

https://dados.ufg.br/
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Figura 05 Atendimentos realizados em 2021 pela SDH
Dados retirados do sistema MinhaUFG.

Figura 06 Ocorrências registradas em 2021 [treinamento].
Dados retirados do sistema MinhaUFG.
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A SDH conta com monitoramento 24 horas de mais de 2000 câmeras. Qualquer

colaborador da comunidade universitária ou autoridades policiais podem solicitar a

visualização das imagens em caso de ocorrência. No ano de 2021, a SDH atendeu 62

solicitações de imagens de diversas categorias de ocorrência.

Figura 07 Ocorrências registradas em 2021 [seleção de imagens].
Dados retirados do sistema MinhaUFG.

Considerando a implantação, em 2020, do controle de acesso através de cancelas e

leitura de placas, a SDH atendeu 1141 ocorrências referente a gestão dos acessos na

Universidade, fundamental para a segurança da comunidade.
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Figura 08 Ocorrências registradas em 2021 [controle de acesso].
Dados retirados do sistema MinhaUFG.

4.12 INTERNACIONALIZAÇÃO

Em março de 2021, a Diretoria de Relações Internacionais foi transformada em

Secretaria de Relações Internacionais. A nova secretaria foi composta por três

coordenações: Coordenação Administrativa; Coordenação de Mobilidades e Projetos

Internacionais; e Coordenação de Acordos Internacionais.

Apesar da situação pandêmica causada pela COVID-19, a maioria dos objetivos

foram atendidos e as ações propostas concluídas mesmo que remotamente. No ano de

2021, devido à Pandemia, a UFG não enviou estudantes para o exterior. No primeiro

semestre, 8 estudantes de Graduação cursaram remotamente disciplinas em universidades

estrangeiras. Já no segundo semestre, o número aumentou para 13.

A visibilidade internacional da UFG foi ampliada ao participar de diversas reuniões

e eventos virtuais no exterior, bem como começamos a participar de novas associações,

como a OBREAL Global. A UFG recebeu, presencialmente, a visita de membros da
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Embaixada de Israel, de um pesquisador da Universidad Católica de la Santísima

Concepción, e do diretor da Secretaria do Mercosul, que esteve na UFG para a assinatura

de um acordo de cooperação internacional entre a UFG e a Secretaria do Mercosul. Em

março de 2021, foram iniciadas as atividades do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa

da UFG, por meio da oferta de cursos de mandarim e de cursos na área de medicina

chinesa.

Em 2021, a UFG participou remotamente dos seguintes Programas e Projetos:

AUF – Agence Universitaire de Francophonie; AUGM – Associação de Universidades

Grupo Montevideo; BRAFAGRI - Programa BRAFAGRI Brasil França Agricultura –

CAPES; BRAFITEC - Programa BRAFITEC Brasil France Ingénieur Technologie;

ERASMUS PLUS, SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME; e MARCA - Programa de

Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados.

Em setembro de 2021, foi desenvolvido o Painel de Internacionalização na

Plataforma AnalisaUFG. Atualmente, a primeira versão desse Painel apresenta dados sobre

Graduação e Assistência Estudantil, Servidores e Extensão, e Mobilidade Estudantil.

No ano de 2021, 16 disciplinas foram oferecidas em línguas estrangeiras na

Graduação: 13 em inglês; e 3 em espanhol. Dessas, 3 foram oferecidas na modalidade

Collaborative Online International Learning (COIL), em parceria com uma instituição nos

Estados Unidos e uma na Argentina, e uma na modalidade Teletandem, com alunos da

UFG que estão se graduando em Letras: Espanhol e alunos de diversos cursos da

Universidad de Cuyo, Argentina, por meio da qual os estudantes brasileiros ensinaram

Português aos parceiros argentinos e praticaram espanhol com eles. No que se refere aos

cursos de Pós-Graduação da UFG, 8 Programas de Pós-Graduação ofereceram disciplinas

em língua estrangeira, sendo 10 em inglês, 1 em francês e 1 em espanhol. Além de ter uma

conta no Facebook, a SRI, em 2021, passou também a figurar no Twitter e no Instagram.

A UFG participou, desde agosto de 2019, do ACE Laboratory, juntamente com a

Universidade Federal do Pará e a Universidade Estadual de Maringá – um Projeto

organizado pela CAPES, Comissão Fulbright e American Council on Education (ACE).

Durante esse período, as universidades participaram de reuniões de tutoria com

representantes do ACE no intuito de sistematizar as ações de internacionalização em cada

Instituição. Assim, foi

https://analisa.ufg.br/p/39619-internacionalizacao
https://analisa.ufg.br/
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elaborado um Plano Estratégico de Internacionalização, que foi apresentado em outubro de

2021 à comunidade acadêmica da UFG, bem como aos representantes do ACE.

4.13 COMUNICAÇÃO

4.13.1 Política de Comunicação da UFG

Ao longo de 2021 se reafirmou a necessidade de manter o canal

politicadecomunicacao.secom@ufg.br aberto entre a servidores da UFG e a Secom para

prestar orientações sobre demandas relacionadas ao dia-a-dia da Comunicação na

universidade.

Em agosto de 2021, foi finalizada a migração de todos os sites de unidades

acadêmicas. Ao todo foram realizadas 179 reuniões de migração ou orientação de uso dos

sites institucionais da UFG. Além de 59 GLPIs e a frequente movimentação de processos

relacionados aos sites institucionais. Atualmente a Secom está acionando as unidades

acadêmicas que ainda não se manifestaram sobre a migração dos sites dos programas de

pós-graduação, solicitando que este procedimento seja realizado o quanto antes.

A comunicação com o Centro de Recursos Computacionais (Cercomp) também é

uma constante nesse processo para o repasse de sugestões, solicitações de novos sites e

informes sobre necessidade de adequações no programa Weby.

Além disto, a Secom realiza anualmente duas rodadas de capacitação com os

servidores, e estudantes quando indicados para participarem, com o objetivo de oferecer

orientações e ferramentas básicas para que eles possam desempenhar funções relacionadas à

comunicação da melhor forma possível.

4.13.2 Cerimonial e Eventos

Ainda em cenário de pandemia, as cerimônias de posse, colação de grau, entrega de

títulos, inaugurações, celebração de parcerias entre outras foram adaptadas para transmissão

no canal UFG oficial, no YouTube.

mailto:politicadecomunicacao.secom@ufg.br
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Gráfico 24 Forma de realização dos eventos que contaram com assessoria ou cerimonial da

equipe de Relações Públicas, 2021

Nos eventos presenciais foi mantido o protocolo de biossegurança, com uso

obrigatório de máscaras, distanciamento entre cadeiras, higienização de mãos e objetos

compartilhados, além de restrição quanto ao número de participantes.

Dentre os 71 (73%) eventos remotos realizados pela Secom, destaca-se a realização

das cerimônias de colação de grau, que tiveram normas e protocolos adaptados às

transmissões via YouTube. Dentre os 26 (27%) eventos presenciais, salienta-se a homenagem

aos servidores ativos com 40 anos ou mais de dedicação à UFG, realizado em data próxima ao

Dia do Servidor Público.

Para atender a grande demanda de organização de eventos e cerimonial nos meses

finais do ano, foi criada uma comissão composta por servidores de outros setores da

Universidade. Ao todo, foram realizados 97 atendimentos de eventos pela equipe de Relações

Públicas.
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Gráfico 25. Forma de participação da equipe de tipos de eventos atendidos, 2021

Gráfico 26 Eventos atendidos, 2021

4.13.3 Campanhas e Ações Institucionais

Dentre as campanhas e ações institucionais com as quais a equipe da Diretoria de

Relações Públicas participou em 2021, destacamos: Empodera Ela, Espaço das Profissões,

Acolhida 2021, I Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação e 4º
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Seminário de Comunicação Pública e Cidadania, Campanha “Assédio, Violência e

Preconceito: Aqui não”.

4.13.4 Publicidade Institucional

As demandas de criação publicitária, em 2021, foram de 433 contas/solicitações, para

as quais foram produzidas 4.402 peças. A presença da Universidade se consolidou de forma

digital, com foco nas redes sociais, e-mails e sites institucionais, o que condiz com o objetivo

de sermos uma UFG Sustentável.

Em 2021, houve a continuação da migração dos sites institucionais da UFG, que

começaram em 2020. As peças criadas para os novos sites, como banners e boxes, também

contribuíram para o aumento das peças digitais.

Gráfico 27 demandas de criação publicitária, 2021
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Gráfico 28 Peças publicitárias produzidas, 2021

Abaixo apresentamos os gráficos que representam a porcentagem de contas e de

peças atendidas em cada uma das quatro categorias:

Gráfico 29 Peças atendidas por categoria, 2021
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Gráfico 30 Peças atendidas por tipo, 2021

Gráfico 31  principais solicitantes em termos de contas e de quantidade de peças, 2021

4.13.5 Portal UFG

Entre 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, o Portal UFG foi acessado por

781.213 usuários, dos quais 756.063 (81,5%) são novos usuários. Ao todo foram registrados

um total de 2.275.122 milhões de visualizações. Foram realizadas 1.412.468 sessões. O

https://www.ufg.br/
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número médio de sessão por usuário é de 1,81, que visitam, em média 1,61 páginas por

sessão. Cada sessão tem duração média de 1 minuto e 34 segundos.

De acordo com o Google Analytics, a maior parte dos usuários chegam ao Portal por

meio de pesquisa orgânica (71,4%), não paga, feita por meio do Google ou outros buscadores.

Outra parte tem origem direta (23,5%), digitam o endereço www.ufg.br no navegador ou

acessam a opção favoritos. Há ainda usuários que são atraídos por meio de sites de terceiros

que levam visitas ao Portal, esse item é chamado referral ou referência (2,3%); social (2,8%),

e-mail e outros (não pontuaram).

Das sessões realizadas 1.412.468, 30.278 ocorreram por referência de redes sociais.

Desse montante, a maior parte veio do Instagram (46,61%), Facebook (22,78%), Twitter

(20,61%), Instagram Stores (6,52%), LinkedIn (2,42%), YouTube (0,60%) e Google Groups

(0,33%). Foram contabilizados ainda Blogger (0,07%), WordPress (0,02%) e ResearchGate

(0,01%).

Origem dos acessos

A grande maioria dos acessos foram feitos do Brasil (95,74%), seguido dos Estados

Unidos (1,02%), Portugal (0,38%), Indonésia (0,19%), Holanda (0,18%) e China (0,17%),

entre outros. As 10 cidades de onde se originam a maioria dos acessos do Portal UFG são

Goiânia, que aparece em primeiro lugar, com 26,66% dos acessos, a segunda posição é

ocupada por localidades não configuradas pelo Google Analytics (10,81%), seguido de

Brasília (6,93%). Em sequência estão Aparecida de Goiânia (5,65%), Rio de Janeiro (3,65%),

São Paulo (3,29%), Anápolis (1,85%), Belo Horizonte (0,92%), Uberlândia (0,86%) e Catalão

(0,85%).

Publicações

Em 2021, foram feitas 1.296 publicações no Portal UFG, sem contar com as notícias

do Jornal UFG. O maior percentual de publicações é o de Eventos (44% ou 570), seguido de

Notícias (36,2% ou 469), Editais (16,40% ou 213) e Banners (3,40% ou 44). No Portal UFG,

grande parte das publicações são oriundas de sugestões da comunidade acadêmica feitas pelo

e-mail jornalismo.secom@ufg.br.

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/visitors-overview/a45485732w76170639p78742443/_u.date00=20200101&_u.date01=20201231&_u.date10=20210101&_u.date11=20211231/
http://www.ufg.br/
https://analytics.google.com/analytics/web/#/report/trafficsources-overview/a45485732w76170639p78742443/_u.date00=20210101&_u.date01=20211231
mailto:jornalismo.secom@ufg.br
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Relação das publicações de 2021 mais acessadas

1) SiSU 2021 publica relação dos aprovados em 1ª chamada na UFG (14.519)

2) Vem aí o 18º Conpeex (8.827)

3) Começam as inscrições de novos estudantes para o SiSU UFG 2021 (8.326)

4) LabTIME está com vagas disponíveis para os cursos de extensão (7.988)

5) UFG faz consulta sobre o atual contexto da pandemia da covid-19 (7.857)

6) Prova do Enade 2021 vai ser realizada em 14/11 presencialmente (7.674)

7) UFG lança dois editais para preenchimento de vagas remanescentes (7.454)

8) Servidores e estudantes da UFG já podem utilizar Microsoft Office 365 (7.357)

9) Processo seletivo para preenchimento de vagas começa no dia 6/12 (6.687)

10) Fique atento aos prazos para a 3ª Chamada do Sisu UFG 2020/2 (6.670)

4.13.6 Projeto Visibilidade UFG

Criado em 2014, o Projeto Visibilidade UFG apresenta o panorama do

relacionamento estabelecido com a mídia e as publicações obtidas pela UFG nos veículos de

massa (TV, sites, jornais, rádios, dentre outros). O intuito do Projeto é contribuir com o

aumento da divulgação científica da Universidade.

Ao longo de 2021 foram recebidas 828 demandas de imprensa. Em relação a 2020,

observou-se uma queda nas requisições relacionadas à covid-19/pandemia: foram 274 (33%).

Os pedidos dessa natureza referiam-se às análises do cenário epidemiológico no Estado, à

adoção de medidas restritivas no início do ano, às dificuldades do ensino remoto, pesquisas da

UFG sobre sequenciamento genético do vírus SARS-Cov-2, nos estudos sobre a presença do

coronavírus no esgoto da capital, dentre outros.

https://www.ufg.br/n/140855-sisu-2021-publica-relacao-dos-aprovados-em-1-chamada-na-ufg
https://www.ufg.br/n/143266-vem-ai-o-18-conpeex
https://www.ufg.br/n/140433-comecam-as-inscricoes-de-novos-estudantes-para-o-sisu-ufg-2021
https://www.ufg.br/n/139585-labtime-esta-com-vagas-disponiveis-para-os-cursos-de-extensao
https://www.ufg.br/n/145928-ufg-faz-consulta-sobre-o-atual-contexto-da-pandemia-da-covid-19
https://www.ufg.br/n/147964-prova-do-enade-2021-vai-ser-realizada-em-14-11-presencialmente
https://www.ufg.br/n/148261-ufg-lanca-dois-editais-para-preenchimento-de-vagas-remanescentes
https://www.ufg.br/n/146453-servidores-e-estudantes-da-ufg-ja-podem-utilizar-microsoft-office-365
https://www.ufg.br/n/148983-processo-seletivo-para-preenchimento-de-vagas-comeca-no-dia-6-12
https://www.ufg.br/n/138314-fique-atento-aos-prazos-para-a-3-chamada-do-sisu-ufg-2020-2
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Gráfico 32 Demandas relacionadas ao COVID 19

Gráfico 33 Veículos de comunicação atendidos pela UFG, 2021
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Gráfico 34 Principais assuntos solicitados pelos veículos de comunicação à UFG, 2021

Gráfico 35 Principais fontes indicadas para entrevistas, 2021
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Gráfico 36 Enfoque das notícias, 2021

Gráfico 37 Veículos que mais noticiaram a UFG, 2021

Textos jornalísticos encaminhados à imprensa - Releases
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Em 2021 foram produzidos pela Secretaria de Comunicação/Secom 75 releases.

Destes, 42% se referiam às ações da UFG no combate à Covid-19. Os temas sugeridos

resultaram em 150 demandas na imprensa e 306 publicações.

4.13.7 Jornal UFG

Em 2021, o Jornal UFG entrou em seu terceiro ano na versão online, como um

importante veículo de divulgação científica da Universidade. Este ano foram produzidas 354

matérias para o Jornal UFG, uma média de uma matéria por dia publicada, um número um

pouco maior do que em 2020.

2018 2019 2020 2021

Gráfico 38 Produção do Jornal UFG, 2021

https://jornal.ufg.br/
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O número de artigos publicados em 2021 (dezesseis artigos) foi ligeiramente menor

que em 2020 (dezoito artigos). Mas o número de colunas saltou de 38 para 116 com a

participação semanal das novas colunas.

De janeiro a dezembro de 2021 o Jornal UFG foi acessado por 287 mil usuários, um

crescimento de cerca de 8% usuários (em 2019 foram 109.264) e teve 338.662 mil

visualizações de páginas. A maior parte dos acessos é orgânico, ou seja, via buscadores, uma

importante informação que precisa ser considerada no planejamento do veículo. A maior parte

dos acessos do Jornal UFG vem do Estado de São Paulo e, em seguida, Goiás. O que também

pode dar pistas sobre as matérias do Jornal UFG estarem sendo acessadas via buscadores.

Matérias mais acessadas

● Testes rápidos de Covid-19 pela saliva são avaliados por pesquisadores: 7.910 acessos

● Educar pode adoecer um mestre? 1540 acessos

● Uma homenagem às mulheres cientistas 1051 acessos

● Doutorado Sanduíche articula dimensão intercultural e internacional da ciência na

pós-graduação (1125 acessos)

Boletim Eletrônico (E-Mail Mkt)

Em 2021 foram produzidos e enviados boletins eletrônicos 167 boletins, sendo 71

informativos, 49 de notícias e 47 de eventos. O envio é feito em listas de e-mails de todos os

estudantes, professores e técnicos administrativos.

No ano de 2021 foram respondidos 274 e-mails direcionados ao Fale Conosco da

UFG, grande parte deles com requisição de informações sobre transferência para a

universidade e validação de diplomas.

4.13.8 Redes Sociais

Em 2021, a Secom permaneceu como responsável por quatro perfis oficiais da UFG

nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin; a administração do canal do

YouTube passou a ser realizada pela equipe da Reitoria Digital.

https://www.facebook.com/universidadefederaldegoias
https://www.instagram.com/ufg_oficial/
https://twitter.com/ufg_oficial
https://www.linkedin.com/school/universidade-federal-de-goias/
https://reitoriadigital.ufg.br/
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Tabela 23 - Número de seguidores no Instagram da UFG, 2021

Número de seguidores no Instagram

2020 2021

77,8 mil 96,3 mil
Fonte: SECOM/UFG

No Twitter, conseguimos ultrapassar a marca de 202 mil seguidores, na qual ficamos

estacionados durante alguns anos.

Tabela 24 - Número de seguidores no Twitter  da UFG, 2021

Twitter

2020 2021

201,5 mil 206 mil
Fonte: SECOM/UFG

No Linkedin, passamos a postar apenas conteúdos mais específicos para os padrões

da rede, como Editais, Pesquisas e Orgulho de ser UFG.

Tabela 25 - Número de seguidores no LinkedIn da UFG, 2021

LinkedIn

2020 2021

68 mil 76,1 mil
Fonte: SECOM/UFG

O Facebook é uma rede que tem sido cada vez menos utilizada e atrai menos

usuários, por isso tem apresentando um decréscimo natural nos últimos anos.

Tabela 26 Número de seguidores no Facebook da UFG, 2021

Facebook

2020 2021
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82 mil 81,3 mil
Fonte: SECOM/UFG

Alcance

Gráfico 39 Alcance do instagram da UFG, 2021

Em 2021, o perfil oficial da UFG no Instagram conseguiu um aumento de 79,9% no

alcance, o que indica que o nosso conteúdo está chegando a um número muito maior de

pessoas. No Twitter, pela primeira vez, um post do perfil oficial da UFG tornou-se “viral”. O

conteúdo segue o mesmo perfil do post de maior alcance no Instagram: um meme derivado de

uma interação. O post recebeu 155 mil curtidas, 5 milhões de impressões e mais de 800 mil

engajamentos.

4.14 INDICADORES DE DESEMPENHO DO TCU

A seguir apresentam-se os indicadores de desempenho utilizados pelo TCU em suas

análises em relação ao sistema federal de ensino superior público, considerando a base de

dados extraída do sistema SIMEC no dia 07/04/2022, período anterior ao máximo

estipulado pelo Tribunal de Contas da União, o que pode ocasionar alguma divergência da

média após o dia 30/04/2022. Os gráficos abaixo demonstram o comportamento da UFG

nesses indicadores em relação a outras instituições de ensino superior no período de 2014 a

2021.

https://twitter.com/ufg_oficial/status/1426253628793294854
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Gráfico 40 Custo Corrente com HU, em R$. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 –

2021

Gráfico 41 Custo Corrente sem HU, em R$. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 – 2021



121

Gráfico 42 Aluno tempo integral / número de professores equivalentes. Universidade Federal

de Goiás (UFG), 2014 – 2021
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Gráfico 43 Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes, incluindo HU.

Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 – 2021

Gráfico 44 Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes, excluindo HU.

Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 – 2021
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Gráfico 45 Funcionário equivalente / número de professores equivalentes incluindo HU.

Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 – 2021

Gráfico 46 Funcionário equivalente / número de professores equivalentes excluindo HU.

Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 – 2021
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Gráfico 47 Grau de Participação Estudantil. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 –

2021

Gráfico 48 Grau de Envolvimento com Pós-Graduação. Universidade Federal de Goiás

(UFG), 2014 – 2021
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Gráfico 49 Conceito CAPES. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2014 – 2021

Gráfico 50 Índice de Qualificação do Corpo Docente. Universidade Federal de Goiás (UFG),

2014 – 2021
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Gráfico 51 Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) em %. Universidade Federal de Goiás

(UFG), 2014 – 2021

As representações gráficas apresentadas demonstram a evolução dos indicadores

TCU de 2014 a 2021, no qual é possível verificar que nos indicadores relacionados ao custo

corrente com HU e sem HU, a UFG está acima da média. Já na comparação “aluno tempo

integral/número de funcionário equivalentes com HU” e “aluno tempo integral/número de

funcionário equivalentes sem HU”, a UFG está ligeiramente abaixo da média em ambos,

quando o ano de referência é 2021.

Quando se compara “funcionário equivalente/número de professores equivalentes”

com e sem HU, a UFG encontra-se ligeiramente acima da média das outras instituições no

ano de 2021, o que demonstra o baixo número de servidores para atender todas as entregas da

instituição. No grau de participação estudantil, a UFG está acima da média, na 8ª posição em

relação às outras instituições de ensino superior analisadas, ressaltando-se que muitas

instituições ainda não haviam informado seus indicadores na data de extração dos dados do

sistema SIMEC.

O Conceito Capes da UFG vem aumentando nos últimos anos e se encontra

atualmente acima da média, sendo isto fruto de uma política de fomentar a pós-graduação de
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qualidade por parte da instituição. Já quanto ao índice de qualificação do corpo docente

(IQCD), em 2021, a UFG ficou com indicador na média do sistema. Quanto à taxa de sucesso

na graduação, a UFG se posiciona acima da média nacional. Na tabela a seguir apresenta-se a

relação completa dos resultados da UFG quanto aos indicadores do TCU relativos ao ano de

2020.

Tabela 27 Indicadores TCU. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

Código TCU Indicadores TCU Valores

9.1.2.1.0 Custo corrente / aluno equivalente tempo
integral (incluindo os 35% das despesas do(s)
HU(s)

R$ 24.291,58

9.1.2.1.1 Custo corrente / aluno equivalente tempo
integral (excluindo as despesas do(s)
HU(s))

R$ 22.845,84

9.1.2.2 Aluno tempo integral / número de professores
equivalentes

11,60

9.1.2.3.0 Aluno tempo integral / número de
funcionários equivalentes (incluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

6,56

9.1.2.3.1 Aluno tempo integral / número de
funcionários equivalentes (excluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

8,21

9.1.2.4.0 Funcionário equivalente / número de
professores equivalentes (incluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

1,77

9.1.2.4.1 Funcionário equivalente / número de
professores equivalentes (excluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

1,41

9.1.2.5 Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,78

9.1.2.6 Grau de Envolvimento [discente] com
Pós-Graduação (GEPG)

0,20

9.1.2.7 Conceito CAPES 3,87
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9.1.2.8 Índice de Qualificação do Corpo Docente
(IQCD)

4,59

9.1.2.9 Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) em %
com duas casas decimais, exemplo 54,56

47,51

Fonte: SECPLAN/UFG (08/04/2021)

Quanto ao alcance dos objetivos estratégicos, a UFG alcançou metas importantes em

2021. No entanto, como se registra neste relato, a UFG enfrenta restrições orçamentárias e de

pessoal. Enquanto a restrição financeira vem aumentando ao longo dos últimos anos, os

contratos de prestação de serviços tais como segurança e limpeza passam por reajustes anuais.

Portanto, os esforços para aumentar o nível de eficiência dos gastos são suficientes apenas

para compensar tais reajustes, por exemplo. Dessa forma, parte importante dos objetivos

estratégicos ficam prejudicados, tais como a falta de investimento em ações para a redução da

evasão e na pós-graduação.

Gráfico 52 Execução orçamentária – valores empenhados. Universidade Federal de Goiás

(UFG) 2016 – 2021
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Fonte: Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais/UFG (06/04/2021).

Nota: Valores atualizados pelo IPCA – 12/2021.

Em grande medida, os objetivos estratégicos têm sido alcançados. É claro que, como

objetivos estratégicos, estes são também de médio e longo prazo. Podem ser citados como

objetivos alcançados: implementação de medidas para redução da evasão; melhoria da

eficiência e da qualidade da gestão da UFG por meio de reestruturações administrativas e

redesenhos de processos internos; efetivação das duas novas universidades federais no

território goiano, a UFCAT e a UFJ; e disseminação da cultura empreendedora baseada na

sustentabilidade e no respeito ao meio ambiente.

Em relação à perspectiva para os próximos exercícios, sem dúvida a maior ameaça ao

não alcance dos objetivos é a escassez de recursos. A gestão da UFG precisará levantar

recursos extraorçamentários para garantir o cumprimento de seus objetivos e metas.

Gráfico 53 Orçamento empenhado da UFG, 2021

Quanto às perspectivas para os próximos anos, está claro que o maior desafio é a

capacidade de investimentos na manutenção da estrutura física e instalações da UFG. Frente
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às limitações orçamentárias e ao aumento de custos de manutenção do funcionamento da

UFG, faz-se necessário a busca de novas fontes de financiamento para manter a atual estrutura

e consolidar programas e projetos.

4.15 OUVIDORIA

A Ouvidoria é o órgão responsável por receber sugestões, elogios, solicitações de

providências, reclamações, denúncias e manifestações do tipo “Simplifique” referentes à

UFG. Além de receber as manifestações, analisá-las e encaminhá-las aos órgãos competentes

para tratamento e apuração dos fatos, a Ouvidoria identifica situações irregulares, sugere

melhorias e solicita providências auxiliando na busca de soluções para os problemas, de

acordo com a legislação federal que rege o trabalho das Ouvidorias públicas e a Resolução

CONSUNI nº 27/2018.

O canal de recebimento de demandas da Ouvidoria da UFG é a Plataforma Integrada

de Ouvidoria e Acesso à Informação (FALA.BR), da Controladoria Geral da União.

4.15.1 Das demandas

De Janeiro a Dezembro de 2021, foram recebidas pela Ouvidoria 577 manifestações.

Os meses de fevereiro e junho registraram maior fluxo, com 60 e 68, respectivamente.

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2018_0027.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2018_0027.pdf
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
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Gráfico 54 Manifestações registradas por mês na ouvidoria, 2021

Comunicação de irregularidades segue sendo o tipo de manifestação mais recebido

pela Ouvidoria, com 257 demandas protocoladas em 2021. Destaca-se que o tipo

“Comunicação” foi criado pela Lei nº 13.460/2017, e refere-se às denúncias e reclamações de

origem não identificadas (anônimas).

Desde 2020, essas demandas passaram a ser subdivididas internamente pela

Ouvidoria da UFG em Comunicação – Denúncia (143 manifestações) e Comunicação –

Reclamação (114 manifestações).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm
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Gráfico 55 Manifestações registradas por tipo  na ouvidoria, 2021

Os discentes são o maior público demandante da Ouvidoria, com 193 manifestações

protocoladas em 2021. Já os docentes protocolaram 35 manifestações, técnico-administrativos

13, terceirizados 1, comunidade externa 90 e em 244 manifestações não foi possível

identificar o público demandante (anônimas).
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Gráfico 56 Demandas por público demandante  na ouvidoria, 2021

Entre aqueles que são reclamados, denunciados ou elogiados, o maior público é

composto por docentes, com menção em 187 manifestações protocoladas em 2021. Já em

relação a discentes foram protocoladas 44 manifestações, técnico-administrativos 45,

terceirizados 5 e membros da comunidade externa em 8 manifestações.
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Gráfico 57 Demandas por público demandante  na ouvidoria, 2021

4.15.2 Áreas mais demandadas

A Ouvidoria da UFG classifica as manifestações que recebe em 28 grandes áreas para

a tabulação dos dados. Estas áreas, como “Graduação”, “Pós-Graduação”, “Infraestrutura”,

“Patrimônio”, “Assistência estudantil”, “Relações Internacionais” são estabelecidas com base

nos âmbitos de atuação da Universidade Federal de Goiás.

Abaixo, confira um gráfico das 10 áreas mais demandadas na UFG. O número é

correspondente à quantidade das manifestações protocoladas na Ouvidoria a respeito daquela

área:
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Gráfico 59 Áreas demandadas, 2021

4.15.3 Assuntos mais recorrentes

No processo da tabulação de dados, a Ouvidoria da UFG procura inserir, além da área

correlata, o assunto de que trata a manifestação. Abaixo, os assuntos são apresentados

utilizando o recurso de nuvem de palavras.

Isto significa que, na imagem abaixo, as palavras que aparecem maiores são assuntos

de maior número de manifestações na Ouvidoria. Quanto menor a palavra, menos vezes foi

protocolada alguma manifestação na Ouvidoria sobre aquele assunto.

Por questões de dimensionamento do programa, na elaboração do gráfico foram

adicionados apenas os assuntos mais demandados de manifestações protocoladas no período

do ano de 2021.
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Figura 09 Nuvem de palavras das manifestações, 2021

4.15.4 10 unidades e órgãos mais relacionados com as manifestações

● Escola de Agronomia (EA) – 35 manifestações

● Centro de Gestão Acadêmica (CGA) – 28 manifestações

● Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)– 28 manifestações

● Gabinete da Reitoria (G) – 25 manifestações

● Hospital das Clínicas (HC/UFG/Ebserh)* - 24 manifestações

● Faculdade de Ciência e Tecnologia (Campus Aparecida de Goiânia) -24 manifestações

● Centro de Seleção (CS) – 22 manifestações

● Faculdade de Medicina (FM) – 18 manifestações

● Ministério da Cidadania – (MCidadania) – 18 manifestações

● Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) – 15 manifestações
*HC/UFG/EBRSERH e MCIDADANIA possuem ouvidorias próprias e por isto, as manifestações foram

redirecionadas via Plataforma Fala.BR às respectivas ouvidorias para tratamento e fornecimento de respostas

aos cidadãos.
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4.15.5 10 unidades e órgãos mais demandados (responsáveis pela resposta ou

providência)

● Gabinete da Reitoria (GR) – 121 manifestações;

● Escola de Agronomia (EA) – 30 manifestações;

● Ouvidoria (OUV) – 29 manifestações;

● Centro de Gestão Acadêmica (CGA) – 28 manifestações;

● Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) - 27 manifestações;

● Centro de Seleção (CS) – 22 manifestações;

● Faculdade de Ciência e Tecnologia (Campus Aparecida de Goiânia) -17

manifestações;

● Hospital das Clínicas (HC/UFG/Ebserh)* - 15 manifestações;

● Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) – 15 manifestações;

● Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) – 14

manifestações;

● Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Pró-Pessoas) – 14 manifestações.

*HC/UFG/EBRSERH possuem ouvidoria própria e por isto, as manifestações foram

redirecionadas via Plataforma Fala.BR à respectiva ouvidoria para tratamento e

fornecimento de respostas aos cidadãos.

4.15.6 Denúncias referentes a assédio e preconceito

A Ouvidoria da UFG como integrante da Comissão Permanente de Acompanhamento

de Denúncias e Processos Administrativos relacionados a questões de Assédio Moral, Sexual

e Preconceito é responsável por apresentar os relatórios a respeito das denúncias de assédio

moral, sexual e preconceito protocoladas junto à Ouvidoria da UFG.

Em 2021, foram recebidas 24 denúncias referentes a possíveis casos de assédio moral, sexual

e preconceito. Sendo:

● 19 denúncias sobre assédio moral;

● 04 denúncias sobre assédio sexual;
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● 01 denúncia sobre preconceito:

● 01 sobre intolerância religiosa.

Gráfico 60 Denúncias por tipo na ouvidoria, 2021

4.15.7 Evolução anual

Os últimos anos foram de consolidação da Ouvidoria da UFG como canal de

comunicação entre as comunicações interna e externa e a administração da UFG. Em 2021,

devido ao cenário imposto pela pandemia e à ausência de atividades presenciais na UFG, o

número teve uma diminuição significativa em relação a 2018 e 2019, mantendo o padrão do

ano anterior.
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Gráfico 61 Evolução anual de manifestações na ouvidoria, 2016 - 2021

5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Em relação às estratégias para alcançar os principais objetivos da UFG, demonstra-se

a seguir dados e informações sobre a alocação de recursos em 2021. Parte dos dados foram

analisados em retrospectiva para uma melhor visão de como a UFG tem se comportado ao

longo do tempo.

5.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 foi previsto à UFG a arrecadação direta

no montante de R$9.775.521,00, sendo R$9.425.521,00 previstos para custear despesas

correntes e R$350.000,00 para despesas de investimentos. A receita efetivamente arrecadada

em 2020 foi de R$8.131.062,23, ou seja, houve uma frustração correspondente

aproximadamente a 16,82% do valor previsto na LOA. A frustração se deve a situação de

calamidade pública em saúde vivida pela COVID-19, o que impossibilitou a realização de

concursos públicos, como por exemplo, entre outros serviços que a instituição oferta.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2021/loa
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Tabela 28 - Crédito empenhado  da UFG

ANO LOA TED Execução Total

2014 955.576.383,72 47.726.945,09 1.003.303.328,81

2015 1.003.217.895,21 25.996.822,66 1.029.214.717,87

2016 1.098.427.244,39 104.402.159,19 1.202.829.403,58

2017 1.208.895.253,34 37.515.687,12 1.246.410.940,46

2018 1.275.791.854,99 34.107.604,11 1.309.899.459,10

2019 1.281.380.836,07 50.075.950,48 1.331.456.786,55

2020 1.250.802.412,75 69.608.288,83 1.320.410.701,58

2021 1.161.663.919,91 45.791.759,36 1.207.455.679,27
Fonte: CONOR/ SIAFI - UG 153052/15226

Tabela 29 - Total de receitas próprias por natureza. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

Código Naturezas de Receita Valor (R$) 2021

13100111 Aluguéis e Arrendamentos -
Principal

482.844,86

13990011 Demais Receitas Patrimoniais
- Principal

2.462,92

16100111 Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais - Principal

7.377.430,59

16100211 Inscrição em concursos e
processos seletivos -

Principal

222.252,00

19100911 Multas e Juros Previstos em
Contratos - Principal

3.964,54

19219911 Outras Indenizações -
Principal

28.422,73



141

19220631 Rest. Desp. Primárias Ex.
Anteriores - Principal

974,00

19229911 Outras Restituições -
Principal

- 12.710,59

Total: 8.131.062,23
Fonte: SIAFI. CONTA CONTABIL  : 621200000 - RECEITA REALIZADA

Assim como em anos anteriores, a natureza de receita com a maior arrecadação é a de

Serviços Administrativos, representando 90,73% do total arrecadado, que engloba as

originadas 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, das taxas de mensalidades cobradas nos cursos de pós-graduação lato sensu

e das inscrições em processos seletivos e concursos.

As receitas de aluguéis e arrendamentos referem-se 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, agências bancárias e correios. O Gráfico abaixo

apresenta a evolução histórica da receita própria da Universidade nos últimos 5 anos.
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Gráfico 62 Total da receita própria por ano. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2015 -

2021

Por meio do Gráfico pode-se perceber que a universidade a partir de 2018, a

arrecadação da universidade tem seguido uma linha decrescente de realização de receitas.

Essa queda na arrecadação ocorreu por conta da redução dos contratos celebrados pelo Centro

de Seleção para realização de concursos públicos, sendo essa uma das principais fontes de

geração de recursos próprios da Universidade, sendo este cenário ainda agravado por conta da

pandemia de COVID-19 no ano de 2020 e 2021.

Outro fator relevante a se considerar é que os cursos de especialização latu sensu, a

partir de 2018, começaram a ter sua gestão financeira realizada pelas fundações de apoio, e

com isso ano a ano mais cursos foram migrando para este tipo de gestão em função da

possibilidade de execução do recurso ao longo da vigência do curso, diferente do que é

permitido na UFG, cujo recurso arrecadado deve ser executado dentro do próprio exercício

de arrecadação, o que ocasionava total desarranjo no fluxo financeiro dos projetos,

comprometendo  inclusive o pagamento do corpo docente.
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Tabela 30 - Despesas por modalidade de contratação. Universidade Federal de Goiás, 2021

Modalidad

e de

Licitação

Exercício 2021 2020 2019

Grupo Despesa Despesa

executada Despesa paga

Despesa

executada Despesa paga

Despesa

executada Despesa paga

02 Convit

e

4 Investiment

os

44.252,10 44.252,10 383.786,64

3 Outras

Despesas

Correntes

65.609,34 65.609,34

03 Tomad

a de

Preço

4 Investiment

os

3.888,54 3.888,54 706.597,88 445.856,18 1.146.293,88 143.197,66

3 Outras

Despesas

Correntes

1.780.996,95 1.575.293,97 4.651.532,41 261.186,06

04 Concor

rência

4 Investiment

os

455.082,59 20.362.386,81 7.421.105,21
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3 Outras

Despesas

Correntes

245.845,32 135.474,87 389.229,69 107.460,47

06 Dispen

sa de

Licitaç

ão

4 Investiment

os

2.223.732,13 931.446,52 17.804.667,79 2.888.570,09 1.336.424,32 248.612,77

3 Outras

Despesas

Correntes

59.137.759,39 24.849.018,53 78.865.498,48 46.043.788,37 75.426.073,45 55.043.050,37

07 Inexigi

bilidad

e

4 Investiment

os

17.033,33 785.887,08 435.887,08 507.635,00 7.635,00

3 Outras

Despesas

Correntes

2.775.344,12 1.873.977,57 2.473.857,25 2.181.587,48 4.854.462,41 3.706.497,63

08 Não se

Aplica

4 Investiment

os

4.095.546,31 280.111,16 6.156.986,10 4.793,98

3 Outras

Despesas

Correntes

82.474.376,60 74.982.621,00 91.102.133,96 84.368.626,75 111.011.838,64 103.300.960,83
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1 Pessoal E

Encargos

Sociais

1.162.217.673,39 1.078.066.734,93 1.218.665.666,62 1.145.016.312,18 1.245.529.699,63 1.160.584.015,19

09 Suprim

ento de

Fundos

3 Outras

Despesas

Correntes

48.353,15 48.353,15 16.340,85 16.340,85 175.622,79 175.622,79

10 Regime

Diferen

ciado

de

Contrat

ação

Pública

4 Investiment

os

479.001,89 500.000,00

3 Outras

Despesas

Correntes

278.260,53 12.455,70 250.000,00

12 Pregão 4 Investiment

os

683.856,52 97.972,10 2.571.789,96 389.616,97 9.323.647,71 1.601.298,95

3 Outras

Despesas

Correntes

35.678.028,13 30.113.743,02 37.810.042,56 31.645.336,32 103.529.625,40 91.111.983,01

Total 1.346.017.307,72 1.210.980.211,06 1.458.174.205,70 1.315.467.054,37 1.584.850.854,22 1.423.783.029,26

Fonte: SIAFI.
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A tabela de despesas por modalidade de contratação evidencia a particularidade

dos anos de 2020 e 2021 em relação aos anos anteriores no que diz respeito às

modalidades de licitação utilizadas pela UFG. Neste ano, em função do estado de

calamidade pública decorrente da COVID19, novos instrumentos legais regeram as

contratações públicas, merecendo destaque a Lei 16.065 de 30 de setembro de 2020. Neste

período a UFG vivenciou uma mudança de suas atividades em decorrência da pandemia e

suspensão das aulas presenciais. Dessa forma, todo planejamento teve que ser readequado

à nova realidade e assim tiveram várias frentes para contribuir com a sociedade no que diz

respeito ao enfrentamento do COVID.

Os números refletem essa mudança de comportamento, pois se desconsiderar as

despesas com pessoal e encargos sociais, a modalidade dispensa de licitação foi a mais

utilizada em 2021, atingindo aproximadamente 44% da despesa executada, seguida do

pregão eletrônico que atingiu 27% sob a mesma ótica. Destaca-se que a dispensa de

licitação envolve despesas como o pagamento de energia elétrica e contratação de fundação

de apoio para desenvolvimento dos projetos captados e que são financiados por

descentralização de crédito.

Por fim, merece também atenção o uso da modalidade RDC, em função da

alteração dos instrumentos legais, o que facilitou o trâmite dos processos administrativos e

garantiu celeridade ao certame.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.065-de-30-de-setembro-de-2020-280529950?_ga=2.190269611.1808322216.1610473578-1647304293.1604419962
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Tabela 31 Despesas por grupo e elementos de despesa. Universidade Federal de Goiás, 2021

Grupo de Despesa Exercício 2021 2020

Elemento Despesa

Empenhada Liquidada

RP não

processados Valores pagos Empenhada Liquidada

RP não

processados Valores pagos

1 PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

01 aposentadorias,

reserva

remunerada e

reformas

343.507.984,9

2

343.085.496,3

8

422.488,54 322.053.834,4

4

341.725.636,5

6

341.725.636,5

6

0,00 320.736.275,5

3

03 pensões 64.946.954,13 64.901.763,71 45.190,42 60.023.386,31 60.444.541,63 60.444.541,63 0,00 55.969.107,10

04 contratacao por

tempo

determinado -

pes.civil

6.679.309,93 6.679.309,93 0,00 6.052.053,70 15.463.361,77 15.463.361,77 0,00 14.825.717,42

07 contribuição à

entidade fechada

previdência

2.736.480,71 2.736.480,71 0,00 2.511.327,82 2.870.849,42 2.870.849,42 0,00 2.663.825,07
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11 vencimentos e

vantagens fixas -

pessoal civil

587.454.002,5

5

587.297.347,5

4

156.655,01 541.151.989,3

5

643.204.681,8

4

643.204.681,8

4

0,00 597.106.442,2

0

13 obrigacoes

patronais

138.240.225,1

2

131.812.546,5

9

6.427.678,53 131.812.546,5

9

139.538.083,0

9

139.538.083,0

9

0,00 139.537.645,9

9

16 outras despesas

variáveis -

pessoal civil

3.390.556,85 3.390.556,85 0,00 3.084.130,16 2.769.313,86 2.769.313,86 0,00 2.512.163,74

91 sentencas

judiciais

11.648.717,12 11.648.717,09 0,03 10.677.765,04 11.302.997,00 11.302.997,00 0,00 10.341.763,17

92 despesas de

exercícios

anteriores

3.482.698,37 3.419.252,40 63.445,97 593.200,59 1.227.543,07 1.225.374,45 2.168,62 1.225.374,45

96 ressarcimento

despesas pessoal

requisitado

130.743,69 130.743,69 0,00 106.500,93 118.658,38 118.658,38 0,00 97.997,51
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3 OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

04 contratacao por

tempo

determinado -

pes.civil

737.000,00 547.705,68 189.294,32 506.724,12 1.010.300,71 1.010.300,71 0,00 951.849,24

08 outros

benef.assist. do

servidor e do

militar

3.306.935,10 3.080.835,91 226.099,19 2.835.955,82 3.571.692,28 3.566.585,33 5.106,95 3.353.937,97

14 diárias - pessoal

civil

79.445,08 79.445,08 0,00 79.445,08 106.633,46 106.633,46 0,00 106.633,46

18 auxílio financeiro

a estudantes

16.603.883,76 16.582.769,80 21.113,96 16.440.175,80 18.330.411,01 18.262.870,01 67.541,00 17.126.342,01

20 auxílio financeiro

a pesquisadores

1.919.331,35 1.913.026,50 6.304,85 1.841.756,50 2.418.624,72 1.913.326,66 505.298,06 1.783.133,39

30 material de

consumo

3.083.622,33 1.890.139,42 1.193.482,91 1.676.431,62 5.644.173,83 3.401.248,82 2.242.925,01 3.401.154,42
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32 material, bem ou

serviço para

dist.gratuita

49.940,90 49.940,90 0,00 49.940,90 65.117,27 41.328,29 23.788,98 41.328,29

33 passagens e

despesas com

locomocao

2.880,00 2.880,00 28.234,18 28.234,18 0,00 28.234,18

36 outros servicos de

terceiros - p.física

1.925.753,71 1.898.049,66 27.704,05 1.678.367,02 3.843.908,21 3.803.687,27 40.220,94 3.484.832,06

37 locacao de

mao-de-obra

17.960.529,09 17.703.374,15 257.154,94 16.780.238,42 24.232.985,87 23.793.240,31 439.745,56 21.360.522,89

39 outros serviços de

terceiros pj -

op.int.orc.

69.348.122,51 48.826.684,59 20.521.437,92 31.818.069,56 81.063.922,37 64.286.889,18 16.777.033,19 47.362.973,80
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40 serviços de

tecnologia da

informacao e

comunicacao - pj

1.897.076,16 1.316.512,91 580.563,25 1.004.792,80 2.261.050,08 1.527.294,13 733.755,95 1.476.696,42

41 contribuições 191.463,93 178.099,18 13.364,75 174.099,18 213.097,46 180.230,71 32.866,75 178.615,71

45 subvencoes

economicas

134,85 134,85 0,00 134,85

46 auxilio-alimentac

ao

22.830.843,73 22.102.526,45 728.317,28 20.265.205,95 24.929.963,62 24.929.963,62 0,00 23.090.292,15

47 obrigacoes

tributarias e

contributivas

3.510.621,09 3.463.138,74 47.482,35 3.461.789,86 3.970.134,30 3.824.648,23 145.486,07 3.820.371,76

48 outros auxílios

financeiros a

pessoas físicas

15.010.914,12 15.010.914,12 0,00 13.897.734,03 15.004.473,24 15.004.473,24 0,00 13.901.395,49

49 auxílio-transporte 2.072.367,92 1.317.363,08 755.004,84 1.220.178,58 1.521.111,16 1.521.111,16 0,00 1.442.786,25
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59 pensões especiais 15.400,44 15.400,44 0,00 14.117,07 287.260,38 287.260,38 0,00 286.041,18

91 sentencas

judiciais

14.986,95 14.986,95 0,00 10.990,43

92 despesas de

exercícios

anteriores

5.766.608,99 5.709.489,92 57.119,07 5.707.808,43 8.823.375,12 8.685.655,52 137.719,60 8.682.093,64

93 indenizacoes e

restituicoes

14.064.394,76 13.521.534,65 542.860,11 12.416.347,80 15.218.111,25 15.214.887,85 3.223,40 14.087.079,45

95 indenizacao pela

execucao

trabalhos de

campo

4 INVESTIMEN

TOS

36 outros servicos de

terceiros - p.física



153

39 outros servicos de

terceiros pj -

op.int.orc.

43.723,35 43.723,35 0,00 43.723,35

40 serviços de

tecnologia da

informacao e

comunicacao - pj

1.428,92 1.428,92 138.770,00 54.570,00 84.200,00 54.570,00

51 obras e

instalacoes

492.090,43 3.888,54 488.201,89 3.888,54 1.718.407,64 502.583,35 1.215.824,29 502.583,35

52 equipamentos e

material

permanente

2.913.993,06 1.965.633,10 948.359,96 1.029.418,62 25.062.922,72 5.200.359,88 19.862.562,84 3.883.416,88

1.346.017.307,

72

1.312.293.674

,66

33.723.633,06 1.210.980.211,

06

1.458.174.205,

70

1.415.854.738

,49

42.319.467,21 1.315.467.054,

37

Fonte: SIAFI.
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A Tabela acima demonstra, para análise, a execução das despesas empenhadas,

liquidadas, pagas e restos a pagar não processados, dispostos em colunas, na perspectiva de

grupo e elemento de despesa, contemplando informações do ano em questão e dos dois

últimos exercícios.

Observando a relação entre despesas liquidadas e pagas do item despesas de

pessoal, os três primeiros elementos de despesa de maior representatividade (vencimentos

e vantagens fixas, aposentadorias e obrigações patronais), em 2021, não foram totalmente

efetivadas, uma vez que o pagamento das despesas relativas ao mês de dezembro ocorre 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

servidores ativos e inativos.

Para o item outras despesas correntes, o primeiro elemento de despesa de maior

representatividade foi “39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ”, pois contempla entre

outros pagamentos os de energia elétrica e limpeza que estão entre as despesas mais altas

da universidade e além de pagamentos para manutenção predial.

Desconsiderando-se as despesas que estão associadas à folha de pessoal, o

segundo elemento de despesa de maior representatividade no exercício de 2021 para o

grupo 3 (outras despesas correntes) foi o de locação de mão de obra, que envolve a

terceirização de mão de obra de uma forma geral, com exceção dos serviços de limpeza das

áreas. Porém, se considerar o quadro como apresentado, o segundo elemento de despesa

mais executado em despesas correntes é de auxílio alimentação, pois reflete a concessão do

benefício aos servidores ativos da instituição.

Os elementos de despesa com códigos 39 e 37 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.

Já o terceiro elemento de despesa deste grupo 3 de maior representativo foi o 18 –

auxílio financeiro a estudantes e esse montante se deve a execução dos recursos do

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) cujo maior valor está destinado ao
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pagamento das bolsas de assistência estudantil aos discentes que apresentam situação de

vulnerabilidade econômica.

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,

podemos 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.

No grupo “Investimentos” nota-se que o item que tem maior representatividade

em 2021 no que tange ao valor empenhado foi o elemento de despesa “52 – Equipamentos

e Material Permanente”, evidenciando assim a captação de projetos específicos para

melhoria da infraestrutura física da instituição com aquisição de equipamentos.

Os valores executados no grupo de despesas investimentos foram essencialmente

de projetos e de captação própria, uma vez que neste ano em questão o MEC não liberou

qualquer recurso de capital para manutenção da infraestrutura. Os valores de capital

previstos na LOA foram contingenciados no início do ano e não houve nenhuma liberação

para execução orçamentária e financeira.

Para melhor entendimento da evolução orçamentária dos anos analisados foi

considerado apenas os valores empenhados, pois se entende que são os valores que de fato

foram contratados pela administração, sendo que a liquidação e pagamento decorrem da

entrega do bem/material pelo contratado, assim os valores empenhados demonstram a

atividade o empenho da administração na utilização dos recursos recebidos.

Tabela 32 - Evolução orçamentária. Universidade Federal de Goiás, 2021

Ano Empenhado
(R$)

Diferença ano anterior
(R$)

Variação ano
anterior (%)

2016 1.413.606.277,62 0,00 0,00

2017 1.466.556.475,28 52.950.197,66 3,75

2018 1.526.742.591,70 60.186.116,42 4,10

2019 1.584.850.854,22 58.108.262,52 3,81
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2020 1.458.174.205,70 -126.676.648,52 -7,99

2021 1.207.455.679,27 -250.718.526,43 -17,19

Fonte: PROAD/UFG 2021.

5.2 Gestão e Fiscalização de Contratos

A Diretoria de Administração (DA) tem como atribuição principal a gestão e

fiscalização, bem como atividades correlacionadas à execução de diversos contratos. Fazem

parte ainda da rotina de atividades da DA fornecer informações aos órgãos de controle, a

exemplo da Controladoria Geral da União e Auditoria Interna/UFG, como também subsidiar à

Procuradoria Federal no que diz respeito aos contratos administrativos e sua execução.

A DA passou por uma reestruturação de suas atividades a partir de 2018/2019,

assumindo desde então a gestão e fiscalização de contratos de serviços terceirizados com ou

sem dedicação exclusiva de mão de obra, anteriormente sob a gestão da Secretaria de

Infraestrutura – SEINFRA. Passou a atuar também na fase de planejamento do processo

licitatório dos referidos contratos, sendo responsável pelo levantamento prévio das

necessidades institucionais em conjunto com as Unidades/Órgãos Requisitantes dos serviços

objetos dos contratos dos quais realiza a gestão e fiscalização. Assumiu ainda no ano de 2021

a gestão do contrato de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos

biológicos, químicos e perfurocortantes.

5.2.1 Ações realizadas no ano de 2021

No que tange às atividades de gestão e fiscalização de contratos, bem como àquelas

relacionadas, no ano de 2021 a Diretoria de Administração realizou as seguintes ações:

Gestão e fiscalização administrativa de contratos de permissão de uso de

Estações de Rádio Base com empresas de telefonia;

Gestão e fiscalização administrativa do contrato de permissão de uso destinado

ao estacionamento de ônibus do transporte público;
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Gestão e fiscalização administrativa de contratos de permissão de uso com as

Fundações RTVE e FUNDAHC e Acordo de Cooperação relativo ao prédio

destinado à instalação da FUNAPE;

Gestão e fiscalização do contrato de locação do Colégio Santa Rosa de Lima

(Colégio Santana), imóvel na Regional Goiás/UFG que abriga salas de aulas e

administrativas dos cursos daquela Regional;

Gestão e fiscalização administrativa do contrato para prestação do serviço de

reprografia;

Gestão e fiscalização administrativa dos contratos de telefonia (fixa, móvel e

internet);

Gestão e fiscalização administrativa de diversos contratos de serviços

continuados com dedicação de mão de obra exclusiva (Quadro 1);

Planejamento licitatório em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis (PRAE) e Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) para contratação

de empresa para o fornecimento de refeições nos Restaurantes Universitários;

Aprovação de diárias através do SCDP;

Gestão dos acordos de cooperação/ cessão de uso de área relativos à: Caixa

Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e FUNAPE.

5.2.2 Resumo dos Contratos de Despesa sob Gestão e Fiscalização Administrativa da

Diretoria de Administração

Os quadros e gráficos a seguir apresentam os resumos dos contratos de serviços com

dedicação exclusiva de mão de obra, e demais contratos de despesa geridos pela DA.

Tabela 33 - Contratos de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra, 2021

Empresa Contrato nº: Objeto Processo PG SEI Valor Anual do
Contrato (R$)

Ipanema Empresa de
Serv. Gerais e
Transp.

15/2016 Manuseio de
alimentos -

Goiânia
23070.104787/2017-14
23070.104788/2017-51

936.624,12
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Real JG Serviços
Gerais

283/2020 Manutenção de
veículos 23070.035867/2020-18

268.697,16

Real JG Serviços
Gerais

22/2019 Manutenção
predial e

encarregado de
dept./almoxarife -

Goiás

23070.006019/2019-50
333.134,52

Guardiã
Administração e
Serviços Ltda

23/2017 Motorista
23070.104799/2017-31
23070.104798/2017-96

1.723.580,32

Guardiã
Administração e
Serviços Ltda

117/2016 Manutenção
preventiva e

corretiva predial
23070.104768/2017-80

8.975.151,60

Liderança Limpeza e
Conservação Ltda

39/2017 Serviços gráficos
- Goiânia 23070.104800/2017-27

613.351,08

Liderança Limpeza e
Conservação Ltda

44/2016 Limpeza -
Goiânia 23070.104790/2017-20

10.019.258,50

Lyvia Fonseca Freire
Pucci Cordeiro EP

149/2017 Limpeza - Goiás,
Ap. Goiânia,
Firminópolis

23070.104811/2017-15
23070.104817/2017-84
23070.104814/2017-41

363.787,37

Uniserve Com. e
Serviços
Terceirizados Ltda

273/2018 Parques e Jardins
- Goiânia, Goiás,

Firminópolis,
Jaraguá

23070.005586/2019-99
2.319.265,68

Érica E.G. Lima
Serviços de Mão de
Obra

479/2019 Tradutor/Intérpret
e em Libras 23070.035029/2019-01

709.121,30

Buriti Segurança
Especializada S.A

185/2020 Vigilância
Armada e

Ostensiva - Goiás,
Mossâmedes,
Caldas Novas,

Firminópolis, Ap.
Goiânia

23070.015114/2020-88
23070.015121/2020-80
23070.015123/2020-79
23070.015126/2020-11
23070.022458/2020-43

1.392.600,96

GSI - Gestão de Seg.
Integ. Vigil. e Seg.
Eireli

528/2020 Vigilância
Armada e

Ostensiva -
Goiânia

23070.001818/2021-54
721.919,62
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Proforce
Terceirizações e
Serviços Eireli

363/2021 Manuseio de
alimentos e
lavanderia -

Goiânia

23070.013054/2021-40
617.199,24

Total Geral Anual 28.993.691,47
Fonte: Termos de Apostilamento – Diretoria de Administração/PROAD

Gráfico 63 Despesas com Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra – R$, 2021
Fonte:https://app.powerbi.com/view

https://app.powerbi.com/view


160

Gráfico 64 Despesas com Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra – %, 2021
Fonte:https://app.powerbi.com/view

Comparando o valor anual das contratações de serviços com dedicação exclusiva de

mão de obra em que o valor estimado é de R$ 28.993.691,47 e o montante executado da

ordem de R$ 33.774.276,59, percebe-se a diferença a maior de R$ 4.780.585,12. Salienta-se

que este acréscimo dá-se em virtude dos reajustes/repactuações, bem como outras alterações

contratuais ao longo do ano do exercício de 2021.

Tabela 34 Contratos de serviços sem dedicação de mão de obra, 2021

Empresa Contrato nº Objeto Processos PG SEI Previsão de
Despesas (R$

https://app.powerbi.com/view
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Stericycle Gestão
Ambiental Ltda

85/2020 Coleta,
transporte,

tratamento e
disposição final

de resíduos
biológicos,
químicos e

perfurocortantes
23070.021008/2019-08

622.000,00

OI S.A

134/2018 Telefonia
Fixa-internet

ADSL 23070.021798/2018-32

43.528,92

CLARO S.A 132/2018 Telefonia Móvel 23070.016234/2018-88 45.479,76

OI S.A 133/2018 Telefonia Fixa 23070.016234/2018-88 59.507,16

Copysystems 455/2020 Serviço de
reprografia 23070.025410/2019-53

676.921,04

Colégio Santa Rosa de
Lima

457/2020 Locação de
imóvel para
abrigar
instalações da
Regional Goiás

23070.032315/2020-40

238.228,36

W&E Serviços Técnicos
Ltda EPP

585/2020 Limpeza de
piscinas

23070.020439/2020-82 82.800,00

Valor Total Anual 1.768.465,24
Fonte: Termos Aditivos e de Apostilamento – Diretoria de Administração/PROAD

Abaixo, os gráficos demonstram os valores faturados a favor das empresas

prestadoras de serviço sem mão de obra que somaram no período de janeiro a dezembro de

2021 o dispêndio de R$ 717.898,59 (setecentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito

reais e cinquenta e nove centavos).

Dentre os serviços contratados, os de Reprografia e Locação de Imóveis respondem

respectivamente por 35,52% e 33,18% destas despesas.

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=1561563&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000013&infra_hash=eec4495d5f7a546285e08cb6cd3c2a44c23d7083ee0959ad59183450cb2e9b1f
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Gráfico 65 Despesas com Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra – R$, 2021

Fonte: https://app.powerbi.com/view

Gráfico 66 Despesas com Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra – %, 2021

Fonte:https://app.powerbi.com/view

https://app.powerbi.com/view
https://app.powerbi.com/view
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Destaca-se que devido à pandemia da COVID-19, esta diretoria solicitou a partir do

ano de 2020 junto ao Colégio Santa Rosa de Lima a redução de 50% (cinquenta por cento) do

valor do aluguel do espaço destinado às instalações de cursos da Regional Goiás. Dessa

forma, a UFG obteve uma redução de mais de 243 mil em suas contas apenas no ano de 2021.

Ainda, há outras diferenças que podem ser notadas entre a previsão de despesa e os valores

efetivamente executados em virtude da utilização por demanda, a exemplo do contrato de

coleta de resíduos em que o valor faturado depende diretamente da quantidade de material

coletado mensalmente.

Somando-se os valores das contratações geridas pela Diretoria de Administração em

2021, a UFG executou o dispêndio total de R$ 34.492.175,18 (trinta e quatro milhões,

quatrocentos e noventa e dois mil, cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos).

5.2.3 Resumo dos Contratos de Concessão e Permissão de Uso de Área sob Gestão e

Fiscalização Administrativa da Diretoria de Administração

Os quadros a seguir apresentam os resumos dos contratos de Concessão e Permissão

de Uso geridos pela DA.

Tabela 35 Contratos de Concessão de Uso de Área, 2021

Concessionária Contrato nº Objeto Previsão de
Arrecadação

2021 (R$)

Delícias do C. Lanc. E Rest.
Ltda ME

458/2019 Cantina FO 8.928,05

JMS Ind. E Com. De Alim.
Ltda EPP

08/2017 Cantina FEN/FANUT 2.067,50

Delícias do C. Lanc. E Rest.
Ltda ME

51/2017 Cantina FL 22.386,84

Delícias do C. Lanc. E Rest.
Ltda ME

11/2017 Cantina Centro de Aulas
D

2.989,56
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Lina Mendes Souza ME 17/2017 Cantina EMAC 16.269,24

Rest. E Lanc. HLD Ltda ME 38/2017 Cantina Centro Conv.
Reuni

92.273,04

Fátima Conti Damiani 185/2018 Cantina EA 41.778,00

Valor Total Anual 186.692,23

Fonte: Termos Aditivos – Diretoria de Administração/PROAD

Com relação aos contratos relativos à concessão de uso de área para a instalação de

cantinas/lanchonetes e restaurantes, em virtude da suspensão das atividades comerciais, tendo

em vista a pandemia de COVID-19, foi adotado inicialmente a celebração de termos aditivos

com a finalidade de suspender as cobranças dos aluguéis dos referidos contratos.

Posteriormente, foi emitida a Portaria nº 2730, de 26 de agosto de 2021, que manteve a

suspensão da cobrança.

Tabela 36 - Contratos de Permissão de Uso de Área, 2021

Permissionária Contrato
nº

Objeto Previsão de
Arrecadação

2021
Valor

Arrecadado 2021

Fundação RTVE 78/2016 e
405/2021

Instalação da FRTVE 35.885,36 37.460,37

Fundação HC 135/2018 Instalação da
FUNDAHC

38.267,09 38.267,09

Telefônica Brasil
S.A.

136/2018 Torre Vivo 66.237,15 146.715,20

Telefônica Brasil
S.A.

70/2018 Torre Vivo 59.993,20

Tim S.A. 306/2020 Torre Tim 56.496,00 56.496,00

Americel S.A. 187/2020 Torre Claro 58.090,32 81.457,24

Redemob
Consórcio

71/2018 Espaço para
estacionamento de

ônibus

34.341,14 34.341,14
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Valor Total Anual 349.310,26 394.737,04
Fonte: Termos de Apostilamento e Termos Aditivos – Diretoria de Administração/PROAD

Dessa forma, apesar da previsão de arrecadação no valor, em reais, de 186.692,23,

não houve no ano de 2021 nenhuma arrecadação relacionada às cantinas. Tal medida se deu a

fim de evitar o desequilíbrio econômico-financeiro desses contratos, já que não houve

nenhum tipo de atividade comercial por parte dos concessionários.

Com relação aos contratos de permissão de uso de área, a previsão de arrecadação para

o ano de 2021, conforme os termos aditivos/apostilamento, era de 349.310,26. No entanto, a

arrecadação foi superior, tendo sido arrecadados 394.737,04. O fato da arrecadação superior

se deu em vista do pagamento de juros e multa por atraso por parte de alguns permissionários

e ainda pelo fato de a empresa Americel S.A. ter realizado o pagamento de parcelas relativas à

utilização de área anterior à assinatura do contrato com a UFG.

5.3 GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Em 2021 foram cadastrados no módulo de Patrimônio Móvel do SIPAC 4536 bens

móveis, registrados para as seguintes Unidades Gestoras Patrimoniais (UGP), conforme a

tabela a seguir.

Tabela 37 Bens móveis cadastrados no módulo de Patrimônio Móvel do SIPAC. Universidade Federal de Goiás

(UFG), 2021

Código da UGP Nome da UGP Quantidade Total (R$)

11.00 UFG 4.287 23.825,456,20

11.02 Regional Catalão 225 86.447,64

11.04 Regional Jataí 24 1.008,26
Fonte: Módulo de Patrimônio Móvel - SIPAC (Diretoria de Logística/consulta em 13/02/2022)

Os bens recebidos em doação representaram 54,18% das entradas de bens móveis,

enquanto os bens cedidos à Universidade destinados à pesquisa corresponderam a 2,67%
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desse total. Em 2021, a Coordenação de Patrimônio - CPAT/DLOG concentrou esforços na

identificação dos bens que estavam sem controle nas Unidades/Órgão da UFG.

Os bens das novas Universidades de Catalão e de Jataí ainda pertencem à UFG em

decorrência de o processo de transferência de bens móveis coincidir com a implantação do

SIADS e as equipes das novas instituições ainda estão em processo de preparação para

migração para o novo sistema, para receberem definitivamente seus bens móveis.

Gráfico 67 Bens incorporados. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

Fonte: Diretoria de Logística, 13/02/2022

Em 2021, a Comissão Permanente de Avaliação e Alienação da CPAT/DLOG

executou a baixa de 14168 bens móveis, agrupados em 72 termos de alienação. A

baixa por cadastro indevido representou 0,198% das alienações de 2021, os bens

doados pela Universidade representaram 5,69% das baixas, enquanto a baixa por

extravio representou 0,078% do total das alienações. Fizemos também a baixa de

equipamentos de ar condicionado entregues como permuta à ENEL/Goiás, conforme

consta no processo 23070.002429/2019-21.

As demais alienações são oriundas da higienização do sistema de controle

patrimonial, em que a CPAT identificou, conforme parâmetros excludentes

estabelecidos pela Portaria MF n.º 448/2002 , os materiais de consumo registrados

como material permanente.
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Gráfico 68 Evolução histórica de resumo das baixas. Universidade Federal de Goiás, 2021
Fonte: Módulo de Patrimônio Móvel - SIPAC (Diretoria de Logística/consulta em 13/02/2022)

Tabela 38 Bens incorporados em 2021 por grupo de material. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

Grupo de
Material Descrição Qtd Valor (R$)

52.04 Aparelhos de medição e orientação 21 124.263,06
52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação 33 19.239,28

52.08
Aparelhos equipamentos e utensílios médicos,
odontológicos, laboratoriais e hospitalares 794 19.097.503,17

52.10 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões 6 23.557,75
52.12 Aparelhos e utensílios domésticos 102 237.884,34
52.18 Coleções e materiais bibliográficos 24 1.008,26
5219 Discotecas e Filmotecas 8 2.876,75
52.24 Equipamento de proteção, segurança e socorro 307 38.420,18
52.26 Instrumentos musicais e artísticos 17 43.393,28
52.28 Máquinas e equipamentos de natureza industrial 9 12.809,30
52.30 Máquinas e equipamentos energéticos 95 93.765,68
52.33 Equipamento para áudio, vídeo e foto 64 92.567,61
52.34 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 40 35.892,21
52.35 Material de TIC 35 6.051,84
52.36 Máquinas, instalações e utensílios para escritório 1 767,35
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52.37 Equipamentos de TIC – Ativos de Rede 6 3.131,67
52.38 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina 7 31.007,60
52.39 Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos 1 29,45

52.40
Máquinas, equipamentos, utensílios
agrícolas/agropecuários e rodoviários 3 8.309,88

52.41 Equipamentos de TIC – Computadores 832 1.210.199,85
52.42 Mobiliário em geral 2030 813.819,37
52.45 Equipamentos de TIC – Impressoras 22 16.745,94
52.47 Equipamentos de TIC – Telefonia 12 12.548,05
52.51 Peças não incorporáveis a imóveis 2 748,26
52.52 Veículos de tração mecânica 37 1.968.909,56
52.87 Material de Consumo de uso duradouro 24 4.334,10
52.99 Outros materiais permanentes 4 13.128,32

Total 4536 23.912.912,11
Fonte: Módulo de Patrimônio Móvel - SIPAC (Diretoria de Logística/consulta em 13/02/2022)

A redução no número de registros de bens móveis de 2021 tem relação direta com a

diminuição de recursos para investimentos. Destacamos que a incorporação de computadores

e veículos de tração mecânica recebidos em doação representaram 13,29% do total dos

registros e que o alto valor do grupo de aparelhos equipamentos e utensílios médicos,

odontológicos, laboratoriais e hospitalares é resultado da transferência da gestão do Centro de

Referência em Oftalmologia - CEROF do Hospital das Clínicas para a Universidade.

5.4 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Tabela 39 Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e Cartões de Pagamento do Governo Federal.

Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

Exercíc
io

Financ
eiro

Unidade Gestora
(UG) do SIAFI

Meio de Concessão Valor do
maior
limite

individual
concedido

Conta Tipo B Cartão de Pagamento
do Governo Federal

Código Nome
ou Sigla

Quant
idade

Valor
Total

Quanti
dade

Valor Total
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2021 153052 UFG - - 8 57.500,00 8.500,00

2020 153052 UFG - - 5 25.000,00 6.000,00

Fonte: DCF, 2022

No exercício de 2021, os valores concedidos por meio de Suprimento de Fundos na

UG 153052 totalizaram R$ 57.500,00, distribuídos em 08 concessões, todas autorizadas pelo

Ordenador de Despesas e concedidas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal.

Do valor total concedido, cerca de 44,35% foram destinados à Secretaria de Infraestrutura,

13,91% foram destinados à Diretoria de Logística e 41,74% à Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis, para atendimento a demandas com manutenção e conservação de bens móveis e

imóveis e ações de enfrentamento da COVID-19 junto ao corpo estudantil.

Tabela 40 Utilização de suprimento de fundos. Universidade Federal de Goiás (UFG),2021

Exerc
ício

Unidade Gestora
(UG) do SIAFI

Conta Tipo B Cartão de Pagamento do Governo Federal

Saque Fatura Total
(a+b)

Código Nome
ou

Sigla

Qua
ntid
ade

Valor
Total

Quantid
ade

Valor
dos

Saques
(a)

Valor das
Faturas

(b)

2021 153052 UFG - - 8 598,00 47.606,91 48.204,91

2020 153052 UFG - - 5 - 16.286,23 16.286,23
Fonte: SIAFI 899911101; 899911102

Ao comparar os quadros acima, observa-se que em 2021 foi efetivamente executado

83,84% do valor autorizado. Não houve a aplicação na Divisão de Transportes, como

usualmente acontecia, pois a utilização do Suprimento de Fundos era somente em casos de

impossibilidade de uso do cartão Ticket Car, fato que não ocorreu devido a poucas atividades

de locomoção. Em função da pandemia, eventos presenciais foram cancelados, o que reduziu

drasticamente os gastos com abastecimento.

Em comparação com o ano anterior, houve aumento no montante concedido e

executado, em grande parte pela utilização da modalidade pela SEINFRA e DLOG, que em

anos anteriores não utilizavam o CPGF para pagamento de despesas.
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Tabela 41 Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência. UFG, 2021

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto

Código Nome ou Sigla Elemento de
Despesa

Subitem da
Despesa

Total

153052 Universidade Federal de
Goiás

3390.30

04 595,00

16 235,00

19 2.480,00

23 390,00

24 9.008,46

25 13.465,06

26 4.464,32

28 1.006,27

29 525,00

31 414,00

42 648,90

99 739,40

3390.39

16 5.386,93

17 6.491,80
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19 598,00

47 450,00

78 1.000,00

96 0,01

99 455,00

Total 48.353,15
Fonte: Tesouro Gerencial

No exercício de 2021, as despesas efetivamente executadas por meio de Suprimentos

de Fundos, soma dos valores de faturas pagas na UG 153052, totalizaram R$ 47.606,91,

detalhadas no quadro acima. Há uma diferença de R$746,24 entre o valor das faturas pagas e

o valor efetivo das despesas, em razão do valor de R$598,00 relativos aos saques e R$148,24

relativos ao recolhimento do ISS. O valor total recolhido com os tributos somaram R$200,41

sendo que R$52,17 deste foram restituições do suprido à UFG através de GRU, para o

recolhimento de tributos referente à prestação de serviço, que não foi observado na emissão

do documento fiscal.

Cerca de 58% do total executado foi destinado à manutenção e conservação de bens

móveis e imóveis, sendo R$22.473,52 para aquisição de materiais e R$5.386,93 para serviços

de manutenção. Estes valores foram executados pela Diretoria de Logística, Secretaria de

Infraestrutura e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para reparar prontamente bens móveis e

imóveis da Universidade. Os demais valores foram empregados em ações de apoio aos

estudantes no enfrentamento da COVID-19.

Os valores normalmente destinados à aquisição de gêneros alimentícios e materiais

para acondicionamento e embalagens, que são utilizados em disciplinas práticas ofertadas

pela Escola de Agronomia (EA) e a Faculdade de Nutrição (FANUT), não ocorreram neste

exercício de 2021, pois não foi possível a realização de aulas práticas, como medida de

segurança, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento social.

A aplicação do valor restante ficou pulverizada entre a aquisição de diversos materiais

de consumo (materiais de expediente, material de proteção e segurança, insumos, pesticidas,

embalagens, entre outros).
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Todas as prestações de contas referentes ao exercício de 2021 foram apresentadas ao

Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) que, após análise prévia, baixou as

responsabilidades dos supridos no SIAFI e deu prosseguimento aos trâmites internos até à

submissão dos processos ao Conselho de Curadores desta Instituição, para apreciação quanto

à aprovação ou não destas. Até o dia 31/01/2021 seis (06) processos permaneciam sob análise

e dois (02) processos ainda em procedimentos de baixas de compromissos para

encaminhamento ao Conselho.

A Universidade tem adotado um fluxo padrão para os processos de suprimento de

fundos, buscando fortalecer os controles internos que assegurem de maneira razoável a

aplicação em conformidade com a legislação vigente. Inicialmente, a proposta de concessão é

assinada pelo proponente (Diretor de Unidade), pelo agente suprido, e encaminhada ao DCF

para análise prévia acerca da legislação (consulta a existência de prestação de contas em

atraso, valores solicitados, motivo da proposta, regularidade do suprido no sistema

Comprasnet e etc). Para a concessão, o agente suprido deve declarar ter conhecimento da

legislação aplicável ao tema, inclusive quanto à resolução interna desta Universidade,

Resolução CC 04/2017 (a partir de 18/12/2017). Após esta análise, a proposta é encaminhada

ao Ordenador de Despesa para autorização. Se autorizada, o processo segue para emissão da

nota de empenho, liquidação e implantação de limites no Banco do Brasil, onde cada etapa é

realizada por diferentes setores, resguardando o princípio da segregação de funções.

A prestação de contas é encaminhada pelo agente suprido ao DCF para análise prévia

das despesas executadas e regularizações contábeis devidas. Posteriormente, segue para

análise do Diretor do DCF e do Ordenador de Despesas, que a submete à Secretaria de Órgãos

Colegiados para que seja relatado e apreciado pelo Conselho de Curadores de forma

colegiada.

De modo geral, a UFG tem utilizado o CPGF de forma criteriosa e em despesas de

pequeno vulto, respeitando a excepcionalidade da modalidade, com o propósito de adquirir

bens e serviços que são indispensáveis à administração da Instituição, obedecendo

rigorosamente à legislação que disciplina o tema.

O uso do CPGF tem sido fundamental para uma boa administração, permitindo a

manutenção de serviços essenciais à Universidade, representando uma ferramenta que

proporciona agilidade, transparência e modernidade na gestão dos recursos públicos.

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CURADORES_2017_0004.pdf
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Tabela 42 - Balanço patrimonial 2021 em comparação ao de 2020. UFG

R$(Em Milhares)

Ativo NE 2021 2020 passivo ne 2021 2020

ativo circulante  115.007 115.491 passivo circulante  320.113 314.819

caixa e
equivalentes de
caixa

01 92.939 96.913
obrigações trabalh.,

previd. e assist. a pagar a
curto prazo

06 76.163 72.949

créditos a curto
prazo 02 20.002 16.723 fornecedores e contas a

pagar a curto prazo 07 28.314 21.431

estoques  2.066 1.855 obrigações fiscais a curto
prazo  - 1

   provisões a curto prazo 09 - -

   demais obrigações a
curto prazo 10 215.636 220.437

Ativo não
circulante  1.560.028 1.474.297 Passivo não circulante  620 660

ativo realizável
a longo prazo  132 62

obrigações trabalh.,
previd. e assist. a pag. de
longo prazo

11 285 590

investimentos 03 440 440 demais obrigações a
longo prazo 335 70

imobilizado 04 1.557.623 1.472.313 Total do passivo exigível  320.733 315.478

intangível 05 1.832 1.482 Patrimônio líquido  1.354.302 1.274.310

resultados acumulados  1.354.302 1.274.310

total do ativo  1.675.035 1.589.788 total do passivo e
patrimônio líquido  1.675.035 1.589.788

Fonte: SIAFI 2020 e 2021.

O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos, e sua evolução de 2021 em

relação a 2020. Os ativos compreendem os saldos de recursos financeiros e patrimoniais

controlados pela Universidade Federal de Goiás, com capacidade de geração de benefícios

econômicos futuros ou potencial de serviços, ao passo que os passivos compreendem os

saldos de suas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e com alta

probabilidade de desembolso futuro. O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre
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o total dos ativos e o total dos passivos, sendo uma importante referência sobre a situação

econômico-financeira de qualquer entidade.

Gráfico 69 Situação patrimonial líquida positiva (Ativo Total>Passivo Exigível), dados em

milhares. UFG, 2021
Fonte: SIAFI,2021.

Conforme apresentado, a UFG encerrou o exercício de 2021 com Situação

Patrimonial Líquida positiva de R$1,35 bilhão, um acréscimo de 6,28% em relação ao valor

apurado em 2020 (R$1,27 bilhão). O motivo principal desta variação foi o crescimento do

Ativo Imobilizado no período, em torno de 85 milhões.

No Balanço Patrimonial, considerando a lei 4320/64, o passivo financeiro

representa as obrigações decorrentes do empenho da despesa, liquidadas ou não, mas que

ainda não foram pagas. Nesse conceito incluem-se despesas orçamentárias que ainda não se

constituíram em passivo circulante ou não-circulante (classe 2). Dessa forma o passivo

financeiro não será composto apenas pelas contas da Classe 2 (Passivo e Patrimônio

Líquido) com atributos (F), pois a essas contas deve-se somar o saldo dos empenhos

emitidos cujos fatos geradores dos passivos exigíveis não tenham ainda acontecido. Este

saldo é obtido na conta “Crédito Empenhado a Liquidar”. Os créditos empenhados a liquidar

compreendem, além do saldo dos empenhos cujos fatos geradores ainda não ocorreram, o

saldo dos empenhos cujos fatos geradores ocorreram, porém não foram conferidos o objeto,

o credor e o valor, ou seja, não houve a liquidação. Assim, ao final do 4º Trimestre de 2021 a

UFG apresentou Déficit Financeiro de R$51.801.544,07, indicando que seus Ativos

Financeiros (R$92.982.480,79) não são suficientes para a quitação de seus Passivos
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Financeiros (R$144.784.024,86). Tem-se que 49,29% do déficit apurado é relativo a fontes

de Recursos Ordinários e 50,71% a fontes de Recursos Vinculados.

Gráfico 70 Déficit financeiro por fonte de recursos. UFG, 2021
Fonte: SIAFI,2021.

Tabela 43 - Demonstração das variações patrimoniais - Exceções à inscrição de restos a pagar não processados.

UFG, 2021

demonstração das variações patrimoniais
R$ (Em milhares) ne 2021 2020 ah av - 2021

variações patrimoniais aumentativas  2.340.204 2.392.679 -2,19% 100,00%

Exploração e Venda de Bens, Serviços e
Direitos 12 8.025 12.968 -38,12% 0,34%

Variações Patrimoniais Aumentativas
Financeiras 4 3 16,60% 0,00%

Transferências e Delegações Recebidas 13 1.471.951 1.693.005 -13,06% 62,90%

Valorização e Ganhos c/ Ativos e
Desincorporação de Passivos 14 858.280 684.160 25,45% 36,68%

Outras Variações Patrimoniais
Aumentativas 15 1.945 2.542 -23,49% 0,08%

variações patrimoniais diminutivas  2.195.164 2.110.549 4,01% 93,80%

Pessoal e Encargos 764.872 850.437 -10,06% 32,68%

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 429.636 423.733 1,39% 18,36%

Uso de Bens, Serviços e Consumo de
Capital Fixo 110.761 143.522 -22,83% 4,73%

Variações Patrimoniais Diminutivas
Financeiras 16 698 475 47,00% 0,03%
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Transferências e Delegações Concedidas 17 136.355 238.660 -42,87% 5,83%

Desvalorização e Perda de Ativos e
Incorporação de Passivos 18 718.017 417.178 72,11% 30,68%

Tributárias 19 235 608 -61,39% 0,01%

Outras Variações Patrimoniais
Diminutivas 34.590 35.936 -3,74% 1,48%

resultado patrimonial do período  145.040 282.130 -48,59% 6,20%

Fonte: SIAFI 2020 e 2021

O Resultado Patrimonial de 2021 (Superávit de R$ 145.040.265,84) apresentou

uma piora de 48,59% em relação a 2020 (Superávit de R$282.129.932,05), justificado

especialmente pelo aumento de 4,01% nas variações patrimoniais diminutivas (despesas) do

período que totalizou R$2.195.164.020,55.

Gráfico 71 Variações Patrimoniais Aumentativas (Em Milhares). UFG, 2021
Fonte: DCF/UFG 2020 e 2021.
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Gráfico 72 Variações Patrimoniais Diminutivas (Em Milhares). UFG, 2021
Fonte: DCF/UFG 2020 e 2021.

Tabela 44 - Balanço orçamentário. UFG, 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVI

SÃO

INICIA

L

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS

REALIZADAS
SALDO REALIZAÇÃO AV

RECEITAS CORRENTES  9.776 9.776 8.071 -1.705 82,56% 100,00%

Receita Patrimonial  768 768 438 -330 57,03% 5,43%

Exploração do Patrimônio Imobiliário do

Estado
 768 768 436 -332 56,71% 5,40%

Demais Receitas Patrimoniais  2 2 - 0,03%

Receitas de Serviços  9.000 9.000 7.587 -1.413 84,30% 94,00%

Serviços Administrativos e Comerciais

Gerais
 9.000 9.000 7.587 -1.413 84,30% 94,00%

Outras Receitas Correntes  8 8 46 39 612,58% 0,57%

Multas Administrativas, Contratuais e

Judiciais
 2 2 4 2 238,54% 0,05%

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  6 6 42 36 718,68% 0,52%

RECEITAS DE CAPITAL  580.893 580.893

Operações de Crédito  580.893 580.893

SUBTOTAL DE RECEITAS  580.893 580.893 8.071 -582.598 1,37% 100,00%

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  590.669 590.669 8.071 -582.598 1,37% 100,00%
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DEFICIT (REC. REALIZADA – DESP.

EMPENHADA)
 1.337.946 1.337.946

TOTAL  
590.66

9
590.669 1.346.017 755.348

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE
DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS

DESPESAS

PAGAS

SALDO

DA

DOTAÇ

ÃO

AV

DESPESAS CORRENTES  1.450.748 1.324.424 1.342.610 1.310.324 1.209.947 -18.186 99,97%

Pessoal e Encargos Sociais  1.317.881 1.191.908 1.162.218 1.155.102 1.078.067 29.690 89,22%

Outras Despesas Correntes  132.867 132.516 180.392 155.222 131.880 -47.876 10,75%

DESPESAS DE CAPITAL  622 1.770 3.408 1.970 1.033 -1.638 0,03%

Investimentos  622 1.770 3.408 1.970 1.033 -1.638 0,03%

SUBTOTAL DAS DESPESAS  1.451.370 1.326.194 1.346.017 1.312.294 1.210.980 -19.824 100,00%

SUBTOTAL COM

REFINANCIAMENTO
 

1.451.370 1.326.194 1.346.017 1.312.294 1.210.980 -19.824
100,00%

TOTAL  1.451.370 1.326.194 1.346.017 1.312.294 1.210.980 -19.824 100,00%

Fonte: SIAFI 2020 e 2021

Em 2021 a UFG não obteve Receitas de Capital, sua arrecadação foi exclusivamente

de Receitas Correntes decorrentes de Serviços Prestados (94% do total arrecadado). Quanto às

Despesas Orçamentárias, tem-se que 99,75% do valor total destas correspondem a Despesas

Correntes e a maior despesa executada foi com Pessoal e Encargos (R$1,16 Bilhões),

correspondendo a 86,34% do total de Despesas Orçamentárias.

Quanto ao Resultado Orçamentário, percebe-se que a UFG obteve um Déficit

Orçamentário na ordem de R$1.337.946.294,26, isso se deve à Universidade não ter função

arrecadatória e sim de prestação de serviço público, de forma que suas receitas próprias são

insuficientes para suportar o gasto com a prestação do serviço, o que a torna dependente das

transferências de recursos da LOA.

As Despesas de Exercícios Anteriores impactaram o orçamento, até o 4º Trimestre de

2021, conforme abaixo:
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Tabela 45 - Total das despesas com Exercícios Anteriores R$. UFG, 2021

unidade gestora despesas empenhadas
(controle empenho)

despesas liquidadas
(controle empenho)

despesas pagas
(controle empenho)

153052 8.938.203,95 8.817.638,91 6.197.454,15

153054 311.103,41 311.103,41 103.554,87

TOTAL 9.249.307,36 9.128.742,32 6.301.009,02
Fonte: SIAFI, 2021.

Percebe-se que, ao término do 4º Trimestre de 2021, o Orçamento destinado ao Órgão

UFG foi comprometido em R$9.249.307,36 com despesas de exercícios anteriores. Deste

total, R$8.938.203,95 foram comprometidos do orçamento destinado à UG 153052 –

Universidade Federal de Goiás, e R$311.103,41 do orçamento destinado à UG 153054 –

Hospital das Clínicas.

No tocante aos Restos a pagar inscritos e reinscritos, até o 4º Trimestre de 2021 a UFG

pagou 90,88% e cancelou 2,48%, restando 6,47% equivalente a R$9.647.435,43 a serem

pagos em 2021. Do total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados inscritos e

reinscritos em 2020 (R$149.025.985,94) 49,42% referem-se a Despesas Com Pessoal

(99,99% RPP e 0,01% RPNP), 33,20% a outras Despesas Correntes (51,85% RPP e 48,15%

RPNP) e 17,37% a Investimentos (5,75% RPP e 94,25% RPNP). A tabela a seguir mostra a

execução dos Restos a Pagar.

Tabela 46 - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.UFG, 2021

R$ Em milhares

Inscritos Cancelados Pagos Saldo

Restos a Pagar
Não

Processados
48.232 3.696 41.165

6.118
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Restos a Pagar
Processados 100.794 247 94.271 201

Total 149.025 3.943 135.435 6.319
Fonte: SIAFI

Tabela 47 - Balanço financeiro. UFG, 2021

Especific

ação
NE 2021 2020 AH

AV-

2021
Especifi

cação
NE 2021 2020 AH

AV-

202

1

Receitas

Orçamen

tárias

8.071.013

,46

12.986.213

,27

-37,8

5%
0,47%

Despesas

Orçamen

tárias

26

1.346.0

17.307,

72

1.458.1

74.205,

70

-7,6

9%

78,8

5%

Ordinária

s

23 0 0,00 - 0,00% Ordinári

as

859.843

.544,42

400.957

.471,37

114,

45%

50,3

7%

Vinculad

as

22
8.131.062

,23

13.099.726

,83

-37,9

3%
0,48% Vinculad

as

486.173

.763,30

1.057.2

16.734,

33

-54,

01%

28,4

8%

Recursos

de

Receitas

Financeir

as

0 0 - 0,00% Educaçã

o

23.121.

713,11

8.947.0

94,51

158,

43%

1,35

%

Outros

Recursos

Vinculad

os a

Órgãos e

Programa

s

8.131.062

,23

13.099.726

,83

-37,9

3%
0,48%

Segurida

de Social

(Exceto

RGPS)

293.405

.019,68

158.737

.191,37

84,8

4%

17,1

9%
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(-)

Deduçõe

s da

Receita

Orçamen

tária

-60.048,7

7

-113.513,5

6

-47,1

0%
0,00%

Previdên

cia

Social

(RPPS)

155.658

.074,64

310.730

.209,91

-49,

91%

9,12

%

 
Receitas

Financeir

as

0,00 0,00 -
0,00

%

 Dívida

Pública

149.989

,00

151.850

.225,88

-99,

90%

0,01

%

 
Doações

0,00 0,00 -
0,00

%

Outros

Recursos

Vinculad

os a

Órgãos e

Program

as

13.838.

966,87

426.952

.012,66

-96,

76%

0,81

%

 

Outros

Recursos

Vinculad

os a

Fundos

0,00 0,00 -
0,00

%

Transferê

ncias

Financeir

as

24
1.464.753

.751,47

1.591.375.

546,67

-7,96

%
85,80%

Transferê

ncias

Financeir

as

132.080

.929,14

139.882

.399,61

-5,5

8%

7,74

%
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Recebida

s

Concedi

das

Resultant

es da

Execução

Orçamen

tária

1.412.763

.079,02

1.516.909.

089,36

-6,87

%
82,76%

Resultant

es da

Execuçã

o

Orçamen

tária

27
124.674

.453,78

128.836

.987,20

-3,2

3%

7,30

%

Repasse

Recebido

1.292.214

.704,00

1.397.412.

765,88

-7,53

%
75,70%

Repasse

Concedi

do

4.126.0

78,76

9.340.6

63,72

-55,

83%

0,24

%

Sub-repa

sse

Recebido

120.548.3

75,02

119.496.32

3,48

0,88

%
7,06%

Sub-repa

sse

Concedi

do

120.548

.375,02

119.496

.323,48

0,88

%

7,06

%

Independ

entes da

Execução

Orçamen

tária

51.990.67

2,45

74.466.457

,31

-30,1

8%
3,05%

Independ

entes da

Execuçã

o

Orçamen

tária

28
7.406.4

75,36

11.045.

412,41

-32,

95%

0,43

%

Transferê

ncias

Recebida

s para

Pagamen

to de RP

50.718.68

9,20

71.263.343

,50

-28,8

3%
2,97%

Transferê

ncias

Concedi

das para

Pagamen

to de RP

3.270.6

24,21

6.610.5

15,75

-50,

52%

0,19

%
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Demais

Transferê

ncias

Recebida

s

88.000,00 0,00 - 0,01%

Demais

Transferê

ncias

Concedi

das

2.246.1

44,10

1.065.2

58,54

110,

85%

0,13

%

Movimen

tação de

Saldos

Patrimon

iais

1.183.983

,25

2.446.087,

29

-51,6

0%
0,07%

Movime

nto de

Saldos

Patrimon

iais

1.889.7

07,05

2.612.6

11,60

-27,

67%

0,11

%

Movimen

tação

para

Incorpora

ção de

Saldos

0,00 757.026,52
-100,

00%
0,00%

Movime

ntação

para

Incorpor

ação de

Saldos

0,00
757.026

,52

-100

,00

%

0,00

%

Recebim

entos

Extraorça

mentário

s

25
137.377.8

18,25

146.341.07

9,39

-6,12

%
8,05%

Pagamen

tos

Extraorç

amentári

as

136.078

.357,60

161.164

.687,13

-15,

57%

7,97

%

Inscrição

dos

Restos a

Pagar

Processa

dos

101.313.4

63,60

100.387.68

4,12

0,92

%
5,93%

Pagamen

to dos

Restos a

Pagar

Processa

dos

29
94.270.

686,71

103.951

.002,30

-9,3

1%

5,52

%

Inscrição

dos

33.723.63

3,06

42.319.467

,21

-20,3

1%
1,98%

Pagamen

to dos

Restos a

30
41.164.

607,03

56.485.

317,75

-27,

12%

2,41

%



184

Restos a

Pagar

Não

Processa

dos

Pagar

Não

Processa

dos

Depósito

s

Restituív

eis e

Valores

Vinculad

os

505.668,8

8
731.499,70

-30,8

7%
0,03%

Depósito

s

Restituív

eis e

Valores

Vinculad

os

511.630

,50

728.112

,08

-29,

73%

0,03

%

Outros

Recebim

entos

Extraorça

mentário

s

1.835.052

,71

2.902.428,

36

-36,7

8%
0,11%

Outros

Pagamen

tos

Extraorç

amentári

os

131.433

,36
255,00

5144

2,49

%

0,01

%

Ordens

Bancária

s não

Sacadas -

Cartão de

Pagamen

to

1.837,90 0,00 - 0,00%

Pagamen

to de

Restituiç

ões de

Exercíci

os

Anterior

es

0,00 255,00

-100

,00

%

0,00

%

Restituiç

ões a

Pagar

0,00 0,00 - 0,00%
Demais

Pagamen

tos

131.433

,36
0,00 -

0,01

%

Cancela
0,00 0,00 - 0,00%
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mento de

Obrigaçõ

es do

Exercício

Anterior

Arrecada

ção de

Outra

Unidade

1.833.214

,81

2.523.742,

68

-27,3

6%
0,11%

Demais

Recebim

entos

0,00 378.685,68
-100,

00%
0,00%

Saldo do

Exercício

Anterior

96.912.75

2,56

105.431.20

5,67

-8,08

%
5,68%

Saldo

para o

Exercíci

o

Seguinte

92.938.

741,28

96.912.

752,56

-4,1

0%

5,44

%

Caixa

e

Equivale

ntes de

Caixa

96.912.75

2,56

105.431.20

5,67

-8,08

%
5,68%

Caixa

e

Equivale

ntes de

Caixa

92.938.

741,28

96.912.
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Fonte: SIAFI 2020 e 2021.

Analisando-se as Receitas orçamentárias do Órgão 26235 até o fim do 4º Trimestre de

2021, verifica-se uma diminuição de 37,85% quando comparado com o mesmo período do

ano de 2020. Essa diminuição é consequência principalmente do decréscimo de 37,93% na



186

conta de Receitas Orçamentárias Vinculadas, especialmente as relacionadas a “Outros

Recursos Vinculados a Órgãos e Programas".

No fim do 4º Trimestre de 2021 foi possível verificar que as Despesas Orçamentárias

do órgão 26235 representam 78,85% dos dispêndios do ano, e, que diminuíram em 7,69%

(R$1.346.017.307,72) quando comparado com o mesmo período de 2020

(R$1.458.174.205,70). Isso se deve, especialmente, à redução de 54,01% nos gastos com

Despesas Orçamentárias do tipo Vinculadas (saindo de R$ 1.057.216.734,33 no 4º

Trimestre/2020 para R$ 486.173.763,30 no mesmo período de 2021).

Tabela 48 - Demonstrações do fluxo de caixa. UFG,  2020 e 2021.

   VALORES EM UNIDADES DE
REAL

 ANÁLISES 2021 2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DAS OPERAÇÕES AH% AV% 21.345.824,67 22.933.212,77

INGRESSOS -8,26% 100,00
% 1.475.163.648,62 1.607.995.688,00

Receita Patrimonial -22,19% 0,03% 437.994,78 562.922,38

Receita de Serviços -38,84% 0,51% 7.586.946,82 12.404.784,38

Outras Receitas Derivadas e Originárias 148,95% 0,00% 46.071,86 18.506,51

Outros Ingressos das Operações -8,02% 99,45% 1.467.092.635,16 1.595.009.474,73

Ingressos Extraorçamentários -30,87% 0,03% 505.668,88 731.499,70

Restituições a Pagar - 0,00% 0,00 0,00

Cancelamento de Obrigações do
Exercício Anterior - 0,00% 0,00 0,00

Transferências Financeiras Recebidas -7,96% 99,29% 1.464.753.751,47 1.591.375.546,67

Arrecadação de Outra Unidade -27,36% 0,12% 1.833.214,81 2.523.742,68

Demais Recebimentos -100,00% 0,00% 0,00 378.685,68

DESEMBOLSOS -8,28% 100,00
% -1.453.817.823,95 -1.585.062.475,23

Pessoal e Demais Despesas -8,72% 81,54% -1.185.419.039,64 -1.298.592.668,77

Judiciário -100,00% 0,00% 0,00 -12.916,80
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Administração - 0,08% -1.230.903,34 0,00

Segurança Pública 1090,94
% 0,00% -58.475,19 -4.910,00

Assistência Social - 0,03% -471.805,56 0,00

Previdência Social 1,11% 28,33% -411.933.444,67 -407.393.935,37

Saúde -44,31% 0,82% -11.971.303,48 -21.495.058,17

Trabalho - 0,00% 0,00 0,00

Educação -12,75% 52,09% -757.315.822,26 -868.022.202,06

Cultura 88,09% 0,04% -651.071,00 -346.140,82

Direitos da Cidadania 126,59% 0,08% -1.092.641,19 -482.212,04

Ciência e Tecnologia -89,35% 0,00% -41.726,69 -391.853,48

Agricultura - 0,01% -100.000,00 0,00

Organização Agrária 11,27% 0,01% -156.461,64 -140.609,14

Energia - 0,00% 0,00 0,00

Desporto e Lazer 4557,15
% 0,03% -381.886,25 -8.200,00

Encargos Especiais -94,79% 0,00% -15.336,27 -294.630,89

(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas -
Cartão de Pagamento - 0,00% 1.837,90 0,00

Transferências Concedidas -6,98% 9,33% -135.674.791,31 -145.859.039,77

Intragovernamentais -7,01% 9,32% -135.460.456,70 -145.677.983,26

Outras Transferências Concedidas 18,38% 0,01% -214.334,61 -181.056,51

Outros Desembolsos das Operações -5,61% 9,13% -132.723.993,00 -140.610.766,69

Dispêndios Extraorçamentários -29,73% 0,04% -511.630,50 -728.112,08

Pagamento de Restituições de Exercícios
Anteriores -100,00% 0,00% 0,00 -255,00

Transferências Financeiras Concedidas -5,58% 9,09% -132.080.929,14 -139.882.399,61

Demais Pagamentos - 0,01% -131.433,36 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO -19,50%  -25.319.835,95 -31.451.665,88

INGRESSOS -  0,00 0,00

DESEMBOLSOS -19,50%  -25.319.835,95 -31.451.665,88
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Aquisição de Ativo Não Circulante -19,86%  -24.735.635,95 -30.865.540,95

Outros Desembolsos de Investimentos -0,33%  -584.200,00 -586.124,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE
FINANCIAMENTO -  0,00 0,00

INGRESSOS -  0,00 0,00

Operações de Crédito - 0,00 0,00

Integralização do Capital Social de
Empresas Estatais - 0,00 0,00

Transferências de Capital Recebidas - 0,00 0,00

Outros Ingressos de Financiamento - 0,00 0,00

DESEMBOLSOS - 0,00 0,00

Amortização / Refinanciamento da Dívida - 0,00 0,00

Outros Desembolsos de Financiamento - 0,00 0,00

Geração Líquida De Caixa E Equivalentes De
Caixa -53,35%  -3.974.011,28 -8.518.453,11

Caixa E Equivalentes De Caixa Inicial -8,08%  96.912.752,56 105.431.205,67

Caixa E Equivalente De Caixa Final -4,10%  92.938.741,28 96.912.752,56

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.

Em análise referente aos Ingressos e Desembolsos relativos às atividades operacionais

da UFG, especificamente, no 4° trimestre de 2021, verificou-se: Ingressos Financeiros das

atividades operacionais: R$1.475.163.648,62; Desembolsos financeiros das atividades

operacionais: R$1.453.817.823,95. Nessa relação, observa-se uma posição de caixa

operacional positiva de R$ 21.345.824,67.

Quanto aos ingressos e desembolsos financeiros relacionadas com a atividade de

investimento, pode-se observar que não ocorreram ingressos de recursos financeiros, porém

houve desembolso de R$ 25.319.835,95, o que demonstra uma posição negativa do fluxo de

caixa de atividades de investimento, o que impacta negativamente em R$3.974.011,28 na

geração líquida de Caixa e Equivalentes a Caixa no 3° trimestre de 2021 da UFG. Os

desembolsos da atividade de investimento foram suportados pela geração de caixa oriundos

da atividade operacional, tendo em vista que não houve ingressos na atividade de

investimento.
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Tabela 49 - Demonstrações das mutações do patrimônio líquido. UFG, 2021

especificação resultados acumulados (R$) total (R$)

Saldo Inicial do Exercício 2020 1.111.538.270,82 1.111.538.270,82

Ajustes de Exercícios Anteriores 6.585.794,25 6.585.794,25

Const./Realiz. da Reserva de
Reavaliação de Ativos -125.944.403,07 -125.944.403,07

Resultado do Exercício 282.129.932,05 282.129.932,05

Saldo Final do Exercício 2020 1.274.309.594,05 1.274.309.594,05

especificação resultados acumulados total

Saldo Inicial do Exercício 2021 1.274.309.594,05 1.274.309.594,05

Ajustes de Exercícios Anteriores -8.700.686,73 -8.700.686,73

Const./Realiz. da Reserva de
Reavaliação de Ativos -56.347.210,01 -56.347.210,01

Resultado do Exercício 145.040.265,84 145.040.265,84

Saldo Final do Exercício 2021 1.354.301.963,15 1.354.301.963,15

Fonte: SIAFI 2020 e 2021.

A principal origem das alterações na situação líquida da UFG em 2021 foi o

Superávit Patrimonial de R$ 145.040.265,84, decorrente especialmente das variações no

Imobilizado.

5.4.1 Base de preparação das demonstrações e das práticas contábeis

Os principais normativos e legislação utilizados para elaborar as Demonstrações

Contábeis da Universidade Federal de Goiás são:

● 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, do Distrito Federal e dos

Municípios;

https://docs.google.com/document/d/1aVaIxC8DL4zu8LZlDDVYI_D3Oql19otl/edit#heading=h.huhh8833y7ur
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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● O Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal,

estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências;

● 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;

● 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;

● A Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;

● Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.

Os dados que compõem as Demonstrações Contábeis da UFG são informações

extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

A formatação e apresentação 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 aqui expostas

são: I - Balanço Patrimonial (BP); II - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); III -

Balanço Orçamentário (BO); IV - Balanço Financeiro (BF); V - Demonstração dos Fluxos de

Caixa (DFC); VI – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e VII – Notas

Explicativas.

O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade de tesouraria

(conforme art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas as receitas e as despesas,

orçamentárias e extraorçamentárias, sejam controladas em um único caixa. Dessa forma, no BF,

os saldos oriundos do exercício anterior e os destinados ao exercício seguinte estão

concentrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa.

5.4.2 Resumo dos principais critérios e políticas contábeis

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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A seguir, com base nas opções e modelos do PCASP, são apresentados os principais

critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da Universidade Federal de Goiás:

Moeda funcional

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da

União.

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única 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.

Demais créditos e valores a curto prazo

Compreendem os adiantamentos concedidos a curto prazo relacionados,

principalmente, com: (i) 13º salário; (ii) adiantamento de férias; (iii) salários e ordenados –

pagamento antecipado; e (iv) suprimentos de fundo.

Estoques

Compreendem os materiais em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados

pelo valor de aquisição ou produção/construção.O método para mensuração e avaliação das

saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de

valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de

mercado.

Ativo realizável a longo prazo

Compreendem os direitos a receber a longo prazo com depósito compulsório.Os

valores são avaliados e mensurados pelo valor original.

Investimentos

São compostos por: (i) participações permanentes; (ii) propriedades para investimento;

e (iii) demais investimentos.



192

As participações permanentes representam os investimentos realizados em empresas,

consórcios públicos e fundos realizados pela União. Quando há influência significativa, são

mensurados e avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Quando não há influência

significativa, são mensurados e avaliados pelo método de custo, sendo reconhecidas as perdas

prováveis apuradas em avaliações periódicas.

As propriedades para investimento compreendem os bens imóveis mantidos com fins

de renda e/ou ganho de capital, que não são usados nas operações e que não serão vendidos

em curto prazo. As entidades que compõem a União têm utilizado dois critérios para

mensuração e avaliação desses bens: (i) valor justo; e (ii) custo depreciado.

Os demais investimentos representam cotas integralizadas no Fundo Fiscal de

Investimento e Estabilização (FFIE), mensuradas e avaliadas pelo custo, acrescidas da

rentabilidade auferida até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são

registradas as reduções ao valor recuperável (impairment), fruto de avaliações periódicas.

Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente

com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial,

ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida),

bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor

do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar

benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são

reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da

atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no

valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização

acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas

do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável

(impairment).
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Ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, sendo reconhecidos

como variação patrimonial diminutiva em que foram incorridos, exceto nos gastos com

desenvolvimento que atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso

dos ativos, geração de benefícios econômicos futuros, identificáveis, controláveis, dentre

outros. Já os ativos intangíveis obtidos a título gratuito serão avaliados após o término do

processo de sua implantação.

Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e bens

móveis

A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo

imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo

dos encargos de depreciação é aplicável a toda a Administração Pública direta, autárquica e

fundacional para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e para os bens móveis

é o das quotas constantes.

Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e a dos

bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do

bem em utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no

primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da depreciação

em fração menor do que um mês.

Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet

O valor depreciado dos bens imóveis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor

depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, e a

depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado em condições de uso.

A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específica ou, na sua

ausência, por parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) segundo

a natureza e as características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados,

independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a

partir do novo valor.
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Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações da Universidade Federal de Goiás 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.

Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo não circulante), os

passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas,

previdenciárias e assistenciais; (ii) empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a

pagar; (iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes; (vi) provisões; e

(vii) demais obrigações.

Benefícios a empregados

Os benefícios a empregados (aqui o termo está sendo utilizado de acordo com o

vocabulário da área contábil, porém se refere aos servidores públicos e aos professores

substitutos), nos termos da Lei nº 8.745/93, referentes a benefícios de curto prazo para os

empregados atuais, são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços

prestados, sendo registrados como variações patrimoniais diminutivas. Os benefícios

pós-emprego de responsabilidade da Universidade Federal de Goiás relacionados com

aposentadoria e assistência médica são também reconhecidos pelo regime de competência.

Na Universidade Federal de Goiás existem benefícios oriundos de planos de

contribuição definida (Planos da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público

Federal – FUNPRESP, por exemplo) e de benefício definido (Regime Próprio de Previdência

Social – RPPS, por exemplo).

Apuração do resultado

No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados: (i) patrimonial; (ii)

orçamentário; e (iii) financeiro.

Resultado patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações

patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8745cons.htm
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As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para

a UFG e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de

competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos

benefícios econômicos para a UFG, 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 despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que

seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em

contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para conta

de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é

apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Resultado orçamentário

O regime orçamentário da UFG 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.

Resultado financeiro

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios,

orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as

disponibilidades da UFG.

No Balanço Financeiro é possível identificar a apuração do resultado financeiro. Em

função das particularidades da UFG, pela observância do princípio de caixa único, é possível,

também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

5.4.3 Notas explicativas das demonstrações contábeis

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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Nota 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.

A partir da revisão analítica do Balanço Patrimonial, percebe-se a ocorrência de

variação percentual negativa no saldo do Grupo de Contas “Caixa e Equivalentes de Caixa”

de 24% entre as somas apuradas em 31/12/2020 e em 31/12/2021. Isso se deve

especialmente à nova sistemática de repasses de financeiro do MEC, que passou a descontar

dos repasses mensais (baseados no saldo da conta de empenhos liquidados a pagar) os

financeiros oriundos de alguns termos de execução descentralizada. Dessa forma, a

Universidade passou a devolver o financeiro de alguns projetos e passou a solicitar recursos

de TED mediante confirmação da liquidação (anteriormente o financeiro dos TEDs vinha

acompanhado do valor descentralizado de orçamento pelo seu valor integral, independente

da liquidação).

Outro fator que também corrobora para a redução das disponibilidades é a menor

interferência das Setoriais superiores quanto à realização de empenhos pelas Universidades à

conta de Receitas Próprias (Fontes 150, 180, 250 e 280), estando condicionados apenas ao

limite do montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Planejamento e

orçamento – SIOP (elaborada com base na arrecadação e na tendência do exercício) e ao

respeito às dotações orçamentárias aprovadas, conforme Decreto 10.249, de 19 de fevereiro

de 2020.

Contudo, é possível perceber a existência de saldo elevado de caixa ao final do mês

de dezembro de 2020 (R$ 92.938.741,28). Isso se deve ao não pagamento, dentro do mesmo

mês, da folha de pessoal apropriada no período. Esse fato é resultado da mudança de rotinas

para pagamento de ordens bancárias, conforme mensagem 2019/0066336.

O disposto no parágrafo anterior é facilmente notado ao perceber que 89,80%

(R$83.460.318,53) do total da conta Caixa e Equivalentes de Caixa é referente a ordens

bancárias assinadas aguardando compensação (conta 111122003). A grande maioria dessas

ordens é referente à folha do mês de Dezembro/2021, que normalmente é paga no último dia

do mês, mas a baixa financeira da conta só será percebida no primeiro dia útil do mês

subsequente.
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Nota 2 – Créditos a Curto Prazo

Nesta conta constam os direitos a receber a curto prazo relacionados,

principalmente com adiantamento de férias e 13º Salário. Percebe-se que a conta apresenta

variação horizontal positiva de 19,61% entre os saldos apurados em 31/12/2020 e em

31/12/2021. O aumento do saldo se deve especialmente ao pagamento de adiantamentos de

férias e salários em dezembro/2020.

Assim, em 31/12/2021, tem-se o saldo de R$ 20.002.099,26 de créditos a curto

prazo, compostos basicamente por R$11.665.084,09 referente a valores de adiantamentos

concedidos a pessoal (Férias, Salários e 13º salário/2020), R$22.540,26 de crédito de

impostos sobre a folha (IRRF, INSS e PSS) e R$8.314.474,90 relacionados com outros

créditos a receber e valores a curto prazo (Créditos a receber por cessão de servidores,

adiantamento de Termos de Execução Descentralizada e outros).

Nota 3 – Investimentos

Os investimentos no Órgão 26235, são compostos exclusivamente por participações

permanentes. No Balanço Patrimonial da Universidade Federal de Goiás consta um valor de

R$ 440.169,40 em Investimentos. Este refere-se a ações adquiridas da Telecomunicações

Brasileiras -Telebrás, em 1982 e 1986 e Telecomunicações de Goiás - Telegoiás em 1981.

Essas empresas foram adquiridas pela Embratel e posteriormente pela Oi, Telmex e

Claro. O Banco Itaú informou a existência de 595 ações Escriturais Ordinárias da Telmex,

20 Ordinárias Nominais e 22 Preferenciais Nominais da Claro. Observa-se que não houve

variação na Participação das Empresas, denotando falta de avaliações recentes.

Nota 4 – Imobilizado

Composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no

valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à

depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como

redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao

valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de
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gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são

reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2021, o órgão 26235, Universidade Federal de Goiás, apresentou um

saldo de R$ 1.557.623.440,72 de imobilizado. Na Tabela a seguir apresenta-se a composição

do Subgrupo Imobilizado, nos exercícios de 2021 e 2020.

Tabela 50 - Total de bens móveis e imóveis. UFG, 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH% AH%

Bens

Móveis 224.967.067,66
215.202.569,29

4,54%
3,58
%

(+) Valor

Bruto

Contábil
366.473.380,44

343.666.121,21

6,64%

7,13
%

(-)

Deprec./

Amortiza

ção/Exau

stão

Acum. de

Bens

Móveis

-141.422.998,08

-128.380.237,22

10,16
%

13,68%

(-)

Reduçã

o

ao

Valor

Recupe

rável

de

-83.314,70

-83.314,70

0

0



199

Bens

Móveis

Bens

Imóveis 1.332.656.373,06
1.257.110.359,83

6,01%
15,43%

(+) Valor

Bruto

Contábil
1.346.445.748,43

1.268.842.813,69

6,12%

15,43%

(-)

Depr./Am

ortização/

Exaustão

Acum. de

Bens

Imóveis

-13.789.375,37

-11.732.453,86

17,53
%

15,62%

(-)

Reduçã

o

ao

Valor

Recupe

rável

de

Bens

Imóvei

s

0

0

0%

0%

Total 1.557.623.440,72 1.472.312.929,12 5,79% 13,53%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.
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Os bens móveis do Órgão 26235- Universidade Federal de Goiás, em 31/12/2021,

totalizavam R$ 224.967.067,66 e estão distribuídos conforme detalhado na tabela a seguir.

Tabela 51 - Total de móveis por categoria. UFG, 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH(%)

Total 224.967.067

,66

215.202.569,29
4,54%

Máquinas,

Aparelhos,

Equipamentos e

Ferramentas

172.407.372

,75

159.820.668,31

1,22%

Bens de Informática 60.807.033,

54

60.072.519,62
1,43%

Móveis e Utensílios 62.409.275,

36

61.531.622,34
-0,15%

Material Cultural,

Educacional e de

Comunicação

31.293.584,

94

31.340.055,51

14,25%

Veículos 14.698.093,

98

12.865.344,61
95,77%

Bens Móveis em

Andamento
14.052.704,39

7.178.180,89
0,00%

Bens Móveis em

Almoxarifado
2.462.930,27

2.462.930,27 -100,00

%
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Semoventes e

Equipamentos de

Montaria

0,02

750,08

-100,00%

Demais Bens Móveis 8.342.385,19 8.394.049,58 -0,62%

Depreciação /

Amortização

Acumulada

(141.422.99

8,08)

(128.380.237,22)

10,16%

Redução ao Valor

Recuperável
(83.314,70)

(83.314,70)
0,00%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.

Ressalta-se que em função da materialidade do valor apresentado à conta de bens

móveis em andamento, tendo aumentado de valor em 95,77%, saindo de R$7.178.180,89 em

2020 para R$14.052.704,39 em 2021, se deve ao valor de R$4.900.990,08 de importações e

R$9.146.609,52 referente a usina fotovoltaica contratada em 2020, em fase de montagem.

Importante informar que a UG 153052 – Universidade Federal de Goiás tem

apresentado restrição contábil continuada na conta de Bens Móveis, ocasionada pela

verificação de divergência no saldo bruto dos bens apresentado no RMB – Relatório Mensal

de Bens (R$ 304.114.122,29) e o saldo bruto de bens móveis contabilizados no SIAFI (R$

293.479.266,98), apurados até 31/12/2021. Os Bens Imóveis do Órgão Universidade

Federal de Goiás em 31/12/2021 totalizavam R$ 1.285.532.438,08.

Tabela 52 - Bens Imóveis por composição. UFG,  2021.

31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Total 1.332.656.373,06 1.257.110.359,83 6,01%

Bens de Uso
Especial 1.323.295.326,16 957.701.080,98 38,17%

Bens
Imóveis em
Andamento

16.432.408,63 299.615.894,33 -94,52%
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Benfeitorias

em
Propriedade
de Terceiros

23.791,63 1.701.994,28 -98,60%

Instalações 6.694.222,01 9.823.844,10 -31,86%

Deprec,/Amor
tiz.

Acumulada
(13.789.375,37) (11.732.453,86) 17,53%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

De acordo com a Tabela, os bens de uso especial e os bens imóveis em andamento

reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial da Universidade Federal de Goiás

representam a maior parte desse grupo, perfazendo o montante de R$ 1.339.727.734,79 em

31/12/2021 a valores brutos. A composição dos valores da conta de Bens de Uso Especial

está apresentada na Tabela a seguir.

Tabela 53 - Total de bens de uso especial por composição. UFG, 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH(%)

Total 1.323.295.326,16 957.701.080,98 38,17%

Fazendas,
Parques e
Reservas

27.961.260,38 27.624.219,23 1,22%

Terrenos, Glebas 24.701.365,19 24.701.365,19 0,00%

Imóveis de Uso
Educacional 1.268.669.534,25 905.375.496,56 40,13%

Imóveis
Residenciais e
Comerciais

1.963.166,34 - -

Outros Bens
Imóveis de Uso
Especial

- - -

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.
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Quanto à amortização, não há controle em nenhuma das unidades pertencentes ao

Órgão 26235, assim como a realização de reavaliação e redução ao valor recuperável.

Existem reavaliações em andamento nos Bens de Uso Especial, como pode ser

percebido pela variação positiva de 38,17% entre 31/12/2020 e 31/12/2021, conforme

apresentada na tabela.

Os valores são atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base de 31 de

dezembro, independentemente da classificação, considerando os parâmetros e características

específicas dos imóveis e preços unitários regionais, atualizados periodicamente.

Em relação à redução ao valor recuperável de ativos – Impairment: o órgão 26235

ainda não se adequou à norma exigida. O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de

imóveis da União e de terceiros utilizados pelos Órgãos Federais, que mantém atualizado o

valor patrimonial dos imóveis. O sistema é interligado ao SIAFI para o reconhecimento

contábil das adições, baixas e transferências, exceto a depreciação, que é registrado no

SIAFI por meio de um arquivo encaminhado pela SPU à STN, para que seja contabilizado

no SIAFI.

Nota 5 – Intangível

Neste grupo têm-se os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à

manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. São mensurados ou

avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva

conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante

acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por

redução ao valor recuperável (impairment).

Tabela 54 -  Total de intangíveis por composição.UFG, 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH(%)

Total 1.831.862,45 1.481.662,13 23,64%

Software com Vida
Útil Definida 61.614,00 61.614,00

0,00%
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Software com Vida
Útil Indefinida 1.806.914,29 1.442.714,29

2524,41%

Amortização
Acumulada (36.665,84) (22.666,16) 0,00%

Redução ao
Valor

Recup. de
Intangível 0,00 0,00 6176,47%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.

Destaca-se que o item Softwares com vida útil indefinida representa 96,70% do saldo

bruto do grupo Intangível. O ativo intangível com vida útil definida representa 3,30% deste

mesmo saldo.

O sistema de controle patrimonial foi individualizado para o cálculo das amortizações

desde o exercício de 2019. Como pode ser percebido pelo saldo de R$36.665,84 amortizados

no período.

Nota 6 – Obrigações trabalhistas, previdenciários e assistenciais a pagar a curto prazo

Em 31/12/2021, o Órgão 26235 – Universidade Federal de Goiás – apresentou um

saldo alongado da conta de “obrigações trabalhistas a pagar em curto prazo” de R$

76.162.626,39, ainda que tenha apresentando um aumento percentual de 4,41% em relação

a 2020.

O valor apresentado é efeito da mudança de rotina de pagamento de ordem

bancária, de forma que a compensação/saque das ordens bancárias de pagamento da folha de

pessoal do mês de Dezembro/2021 não ocorreu dentro do mesmo mês, o que também causou

reflexo no excesso de valores apresentados na conta de “Caixa e Equivalentes de Caixa”

(Nota 1).

Nota 7 – Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2021, o Órgão 26235 – Universidade Federal de Goiás – apresentou um

saldo em aberto de R$ 28.314.015,79, relacionado a fornecedores e contas a pagar em Curto

Prazo.A seguir, apresenta-se a Tabela com segregação dessas obrigações entre fornecedores

nacionais e estrangeiros, pertencentes ao circulante.
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Tabela 55 -  Fornecedores e Contas a Pagar CP - Composição. UFG, 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH (%) AV
(%)

Total 28.314.015,79 21.431.275,59 32,12% 100%

Circulante 28.314.015,79 21.431.275,59 32,12% 96,62%

Nacionais 27.357.279,57 20.108.668,09 36,05% 3,38%

Estrangeiros 956.736,22 1.322.607,50 -27,66% 100%
Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.

Observa-se que a maior parte dos fornecedores e contas a pagar de curto prazo

pertence aos nacionais (96,62%). A Diretoria de Contabilidade e Finanças da UFG tem

solicitado, nos processos em que ocorram reconhecimento de passivos sem suporte

orçamentário, o atendimento à Macrofunção SIAFI nº 021140 e o respeito aos Artigos: 37 da

Lei 4.320/64, 22 do Decreto 93.872/86 e 59 da Lei 8.666/93.

Ao fim de cada ano, o saldo de passivos sem suporte orçamentário impacta o

orçamento do ano seguinte em virtude da necessidade de empenho em rubrica própria de

exercícios anteriores, fato apresentado na Nota Explicativa nº 20.

Nota 8 – Obrigações Contratuais

A composição do saldo das obrigações contratuais a executar apresentado no

Balanço Patrimonial do Órgão 26235- Universidade Federal de Goiás, referente a 2021,

encontra-se descrito na tabela abaixo.

Tabela 56 - Obrigações contratuais por conta contábil. UFG, 2020 e 2021

Obrigações

Contratuais – Por

conta contábil

Conta

Contábil

Saldo em

31/12/2021

Saldo em

31/12/2020

Total 105.982.995,05 123.380.521,55

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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Contratos de Serviços

em Exec.

812310201/

812310901
103.721.566,48

119.741.806,85

Contratos de Aluguéis

em Exec.

812310301
251.838,69

435.094,69

Cont. de Forn. de Bens

em Exec.

812310401
2.009.589,88

3.203.620,01

Fonte: SIAFI 2021.

Nota-se a maior representatividade dos contratos de serviços em execução frente

aos demais tipos de contrato. Apresentando em 31/12/2021 saldo de R$103.721.566,48 a

serem executados nos meses seguintes e próximo(s) exercício(s).

Apresenta-se na Tabela a seguir o valor correspondente às obrigações contratuais

por cada Unidade Gestora contratante:

Tabela 57 - Obrigações contratuais por unidade gestora contratante. UFG, 2021

Obrigações
Contratuais –  Por
Unidade Gestora

Contratante

Saldo em
31/12/2021

Saldo em
31/12/2020

AH (%) AV (%)

Total 105.982.995,05 123.380.521,55 -14,10% 100,00%

153052 – UFG 105.956.269,45 123.353.795,95 -14,10% 99,97%

153054 – HC 26.725,60 26.725,60 0,00% 0,03%

156143 – Reg.
Catalão

- - - 0,00%

156144 – Reg. Jataí - - - 0,00%
Fonte: SIAFI 2021.

Salienta-se que os saldos de contratos registrados no SIAFI têm sua comprovação

prejudicada, tendo em vista que a execução dos registros é realizada em diversos

departamentos, além da inexistência de um sistema de controle interno que permita a
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conciliação. Porém, os valores estão sendo verificados e ajustados. Porém, os valores estão

sendo verificados e ajustados, como pode ser verificado com a redução de 14,10% nos

saldos de contratos.

Nota 9 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Percebeu-se saldo alongado da conta em 31/12/2021, para o Órgão 26235 –

Universidade Federal de Goiás, de R$ 215.636.232,05. Representando uma redução

percentual de 2,18% em relação a dezembro de 2020. Tal fato se justifica por dois motivos:

1) Mudança de rotina de TEDs (Termos de Execução Descentralizada), conforme mensagens

2019/0204238 e 2019/0204238 STN/CCONT. Onde a STN tem inflado a conta contábil de

“Demais Obrigações a Curto Prazo”, pela incorporação de Saldo na Conta corrente

“Transferências Financeiras a Comprovar” (2.1.8.9.2.06.00), cujo saldo em 31/12/2021 é de

R$215.636.232,05, em 2020 era de R$220.437.177,82, quando em 31/12/2019 era de

R$182.427.121,11 e em 31/12/2018 era R$0,00. Muitos destes TEDs, inclusive, já tinham

sido prestados contas junto aos órgãos descentralizadores; e 2) Mudança na rotina de

pagamento de ordem bancária (mensagem 2019/0066336. Onde parte dos valores que

compõem a conta contábil “Demais Obrigações a Curto Prazo” é oriunda da folha de pessoal

do mês de dezembro/2021, compreendendo impostos e demais retenções em folha, cujo

pagamento só ocorreu no início de Janeiro/2022.

Nota 10 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo

O valor da conta de Obrigações Trabalhista a Longo Prazo sofreu redução de

51,77% quando comparado a dezembro/2020, apresentando saldo de R$284.600,90 em

2021, enquanto em 2020 seu saldo era de R$590.129,74.

A maior parte destes valores se deve a lançamento de baixa realizado pelo Tribunal

Regional Federal da 1ª Região, por meio da 2021PA000340, em 30/09/2021, restando à

época apenas R$ 31.410,91 já registrados desde 2017, que em 31/12/2021 foi acrescido ao

valor de R$178.337,63 (2021PA000607) e de R$74.852,36 (2021PA000600) oriundos de

registro do novo banco de dados de precatórios.
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Nota 11 – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Em análise do grupo de contas de VPA Exploração de Bens e Direito e Prestação de

Contas, observa-se um decréscimo de 38,12% ao final do 4º Trimestre/2021 (R$

8.024.941,60) quando comparado com ao apurado no 4º Trimestre/2020 (R$ 12.967.706,78),

destacado no Quadro 17, que se deve à movimentação na conta Contábil Valor Bruto

Exploração Bens, Direitos e Serviços. Esta variação é em função da frustração de receitas

com Serviços e Aluguéis, reflexos da Pandemia COVID-19 no ano de 2021.

Nota 12 – Transferências e Delegações Recebidas

As contas que compõem este grupo representam o somatório das variações

patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, de

instituições multigovernamentais, de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, de

convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas. Percebe-se uma

redução de 13,06% nas transferências recebidas até 31/12/2021, quando comparadas ao

mesmo período de 2020.

A composição destas transferências encontra-se disposta no Quadro 10, onde se

percebe que 87,79% destas (R$1.292.214.704,00) se referem aos “Repasses financeiros

recebidos” do MEC pela execução da Lei Orçamentária Anual de 2021 e 3,45%

(R$50.718.689,20) correspondem às “Transferências recebidas para pagamentos de Restos a

Pagar”.

Tabela 58 -  Transferências e Delegações recebidas, em R$. UFG, 2021

conta
contábil

dez/2021 dez/2020 ah av-
dez/21

total 1.471.950.589,46 1.693.005.181,53 -13,06% 100,00
%

451120
200

repasse
recebido 1.292.214.704,00 1.397.412.765,88 -7,53% 87,79%

451120
300

sub-repasse
recebido 120.548.375,02 119.496.323,48 0,88% 8,19%
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451220
100

transferênci
as recebidas
para pgto de

rp

50.718.689,20 71.263.343,50 -28,83% 3,45%

451220
300

movimentaç
ões de
saldos

patrimoniais

88.000,00 0,00 - 0,01%

451220
400

movimentaç
ões de
saldos

patrimoniais
-nssaldo

1.183.983,25 2.446.087,29 -51,60% 0,08%

451220
500

movimentaç
ões de

variação
patrim.

aumentativa

- 757.026,52 -100,00% 0,00%

459110
100

doações/tran
sferências
recebidas

14.606,50 95.357.133,40 -99,98% 0,00%

459120
100

doações/tran
sferências
recebidas

2.838.137,94 6.152.058,79 -53,87% 0,19%

459150
100

doações/tran
sferências
recebidas

4.344.093,55 103.367,67 4102,57% 0,30%

Verifica-se também na Tabela Restos a Pagar (28,83%) e a ausência de

Movimentação de Variação Patrimonial Aumentativa quando comparados os saldos

apurados no 4º Trimestre de 2021 e 4º Trimestre de 2020. A primeira refere-se às

transferências recebidas para pagamento de restos a pagar, e a segunda trata-se das variações

patrimoniais aumentativas decorrentes da incorporação de ativos pela transferência dos

saldos patrimoniais (Bens Móveis e Material de Consumo) da UGs das Regionais de Jataí e

Catalão.
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Nota 13 – Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos

Em análise do grupo de contas de VPA - Valorização e Ganhos com Ativos e

Desincorporação de Passivos, pode-se observar um aumento de 25,45% na variação

horizontal quando comparados os resultados apurados até o 4º Trimestre de 2021 (R$

858.279.758,24) e 4º Trimestre de 2020 (R$ 684.160.128,94). Que em sua maioria deve-se à

movimentação na Conta Contábil Reavaliação de Ativos, resultante das Reavaliações de

Imóveis no SPIUNET na UG 153052 – Universidade Federal de Goiás (R$ 718.987.235,30).

O saldo acumulado de R$ 858.279.758,24 da conta Valorizações e Ganhos com

Ativos e Desincorporação de Passivos, para o 4º Trimestre de 2021, possui a seguinte

composição:

● Conta contábil Reavaliação de Bens Imóveis no valor R$718.987.235,30 – se

refere às reavaliações de ativos do imobilizado da UG 153052;

● Conta corrente Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R$

R$77.562.815,51 é composta da seguinte forma: * UG 153052 – Universidade

Federal de Goiás, R$ 30.464.842,67 resultado das baixas de passivos não

devidos, especialmente de TEDs e UG 153054 – Hospital das Clínicas, R$

47.097.972,84, também resultantes das baixas de passivos não devidos de

TEDs; e,

● Conta corrente Ganhos com a incorporação de Ativos no valor de R$ R$

61.729.707,43 – resultantes da transferência de recursos financeiros para

atendimento de TEDS em que a UFG – Universidade Federal de Goiás é a

concedente do crédito orçamentário.

Nota 14 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

A variação horizontal negativa de 23,49% apurada entre os valores levantados no 4º

Trimestre de 2021 (R$ 1.945.184,34) quando comparado com os obtidos no 4º Trimestre de

2020 (R$ 2.542.249,19) do Grupo de Contas Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas,

deve-se à movimentação observada nas Contas Contábeis de Multas Administrativas,

Restituições E Indenizações, no valor de R$3.964,54, R$1.940.311,05 e R$28.422,73,

respectivamente.
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Nota 15 – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Em análise da conta de VPD Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras,

pode-se observar uma variação horizontal positiva de 47,00% dos valores apurados no 4º

Trimestre de 2021 (R$ 698.063,09), quando comparado com os dados apresentados no 4º

Trimestre de 2020 (R$ 474.860,15), que se deve à movimentação no Grupo de Contas Juros

e Enc. de Mora.

Dentro do Grupo de Contas Juros e Encargos de Mora destaca-se a participação das

contas: a) Juros de Mora e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços, com saldo de

R$459.357,81, correspondendo a 201,44% das despesas do Grupo, constituída basicamente

por juros decorrentes do atraso no pagamento de faturas de empresas prestadoras de serviços

continuados, especialmente de Energia Elétrica; e b) a conta de Juros e Enc. de Mora de

Obrigações Tributárias, com saldo de R$238.705,28, correspondendo a 34,20% das despesas

que compõem o Grupo, constituída basicamente por multas por atraso no pagamento de

retenções previdenciárias de empresas de prestadoras de serviços continuados.

Nota 16 – Transferências e Delegações Concedidas

Na análise percebe-se uma redução de 42,87% quando comparados os resultados

apresentados ao final do 4º trimestre de 2020 e 2021. A referida conta apresentou saldo de

R$ 136.354.942,93 ao fim do 4º Trimestre/2021, enquanto no 4º Trimestre/2020 havia

apresentado saldo de R$238.659.719,19. Tal redução justifica-se pelas transferências, em

2020, dos saldos de Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis das UGs (156143 – UFG Reg.

Catalão e 156144 – UFG Reg. Jataí) para a UG 153052. De forma que em 2021, o saldo

atual é representado especialmente pelo volume de Sub-repasses concedidos ao Hospital das

Clínicas para pagamento de folha de pessoal.

Nota 17 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Com base nos valores apresentados nesta conta para ao final do 4º Trimestre/2021,

percebeu-se um acréscimo de 72,11%, em relação ao saldo de R$417.178.365,10

apresentado nos relatórios do fim do 4º Trimestre/2020, de forma que no 4º Trimestre/2021
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obteve-se saldo de R$718.016.428,03. Tais valores são compostos basicamente de

desincorporação de Ativos (R$595.749.149,48), Incorporação de Passivos de TED

(R$67.811.658,70) e Reavaliação de Imobilizado (R$54.454.556,59). Pode-se perceber que

houve redução (4,81%) nas incorporações de novos passivos de TEDS (Termos de Execução

Descentralizada) no decorrer de 2021 (R$67.811.658,70), quando comparados com o mesmo

período de 2020 (R$ 71.239.029,85).

Percebe-se também grande aumento de 215,51% nas transações com

desincorporações de ativos, provenientes de baixas para ajustes nas contas de obras em

andamento e de ajustes de valores de bens de uso especial, de forma que os valores

apresentados em 2021 são R$595.749.149,48 enquanto em 2020 as desincorporações de

ativos somaram R$188.821.542,17.

Nota 18 – Variações Patrimoniais Diminutivas Tributárias

Analisando-se os dados apresentados na Demonstração das Variações Patrimoniais,

percebe-se uma redução de 61,39% de gastos tributários quando comparados os resultados

apurados no 4º Trimestre/2020 com os apurados ao final do 4º Trimestre/2021. De forma

que para o primeiro período tinha-se um saldo de R$608.142,98 e no período mais recente

obteve-se R$234.821,48.

.

Nota 19 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar

Quanto à execução dos restos a pagar, tem-se que os Restos a Pagar não

Processados inscritos e reinscritos em 31/12/2020 da Universidade Federal de Goiás, estes

totalizaram R$ 48.231.716,41, sendo que a maior parte destes (99,53%) é proveniente dos

orçamentos da UG 153052 – Universidade Federal de Goiás.

Tabela 59 - Restos a Pagar Não Processados por Unidade Gestora. UFG, 2021

Unidade Gestora Total %

TOTAL DO ÓRGÃO 48.231.716,41 100,00%

153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 48.005.631,41 99,53%

153054 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFGO 226.085,00 0,47%
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Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI (531110100, 531110200,531210000 e 531220000)

Nota: A coluna ‘Total’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos e reinscritos).

Do montante de R$48.231.716,41, cerca de R$ 42.319.467,21 (87,74%)

referem-se a valores inscritos decorrentes do Orçamento de 2020 e R$ 5.912.249,20

(12,26%) referem-se a valores reinscritos de Orçamentos de anos anteriores a 2020.

Tabela 60 - Restos a pagar não processados inscritos e reinscritos por UG. UFG, 2021

Unidade Gestora Total Inscrito Total Reinscrito Total

TOTAL DO ÓRGÃO 42.319.467,21 5.912.249,20 48.231.716,41

153052 – UFG 42.319.467,21 5.686.164,20 48.005.631,41

153054 – HC - 226.085,00 226.085,00

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI (531110100, 531110200, 531210000 e 531220000)

Nota: A coluna ‘Total’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos e reinscritos).

A Tabela a seguir mostra a composição dos restos a pagar Não Processados

na Universidade Federal de Goiás por Grupo de Despesa. Constata-se que 50,60%

dos restos a pagar não processados referem-se ao grupo Investimentos, e 49,40% a

outras despesas correntes.

Tabela 61 - Restos a Pagar Não Processados Total por Grupo de Despesa. UFG, 2021

Grupo de Despesa Total Inscrito Total Reinscrito Total

TOTAL DO ÓRGÃO 42.319.467,21 5.912.249,20 48.231.716,41

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS
2.168,62 0,00 2.168,62

OUTRAS DESPESAS

CORRENTES
21.154.711,46 2.670.312,24 23.825.023,70

INVESTIMENTOS 21.162.587,13 3.241.936,96 24.404.524,09

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI (531110100, 531110200 e 531210000)

Nota: A coluna ‘Total’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos e reinscritos).
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Os restos a pagar do orçamento de 2019 inscritos pelas UGs de Catalão (156143) e

Jataí (156144), tiveram sua execução e saldos transferidos para a UG da UFG matriz

(153052) em 2020, isso se deu em virtude da descontinuidade das mesmas e criação das

Novas Universidades.

Portanto, neste relatório, ao tratar da execução dos Restos a Pagar, não serão

apresentados dados das UGs 156143 e 156144, pois tais dados comporão as informações de

execução dos Restos a pagar da UG 153052. Analisando-se ainda a composição dos restos a

pagar não processados, a tabela a seguir detalha a execução por Unidade Gestora.

Tabela 62 - Exceções à inscrição de restos a pagar não processados. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2021

Inscritos Liquidados Pagos Cancelados Saldo

RPNP total 48.231.716 41.456.695 41.164.607 3.696.386 3.370.724

Exceções do Art.

68,§ 4º, II, Dec.

93.872/86

21.863.799 19.302.464 19.020.653 2.038.464 804.682

Decorrentes de

Emendas Individuais

Impositivas

1.855.270 1.271.321 1.259.954 61.078 534.238

Ministério da Saúde 20.008.529 18.031.143 17.760.699 1.977.386 270.444

RPNP Total no

MEC (-)

Exceções do Decreto

26.367.917 22.154.232 22.143.954 1.657.921 2.566.041

Fonte: Elaboração DCF/UFG a partir de dados do Tesouro Gerencial

Nota: Os valores referentes às despesas da Universidade Federal de Goiás decorrentes de Emendas

Individuais são representados pelas despesas com indicador de “Lei Calmon = “SIM” e indicador de

resultado primário 6. As despesas dos Ministério da Saúde representam os recursos provenientes do

órgão superior 36000 – Ministério da Saúde.

Nota 20 – Receitas Orçamentárias Vinculadas
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Analisando-se as Receitas orçamentárias do Órgão 26235 até o fim do 4º Trimestre de

2020, verifica-se uma diminuição de 37,85% quando comparado com o mesmo período do

ano de 2020. Essa diminuição é consequência principalmente do decréscimo de 37,93% na

conta de Receitas Orçamentárias Vinculadas, especialmente as relacionadas a “Outros

Recursos Vinculados a Órgãos e Programas".

Dentre os valores que compõem a conta de “Outros Recursos Vinculados a Órgãos e

Programas", percebe-se maior representatividade para as arrecadações nas naturezas de

receita de serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Princ.) e de Aluguéis e

Arrendamentos, que até o fim do 4º Trimestre de 2020 totalizavam R$ 12.123.750,36 e R$

558.192,05, respectivamente, enquanto no 4º Trimestre de 2021 representaram R$ 435.531,86

e R$ 558.192,05, respectivamente. Percebe-se também, redução de receita com inscrições em

Concursos Públicos. No 4º Trimestre de 2020, os valores arrecadados com Inscrições em

Concursos somaram R$281.034,82, enquanto em 2021 arrecadou-se R$218.282,00.

Nota 21 – Receitas Orçamentárias Ordinárias

Analisando-se as “Receitas Orçamentárias Ordinárias” do Órgão 26235 até o fim do 4º

trimestre de 2021, verifica-se ausência de Receitas Orçamentárias Ordinárias no período.

Nota 22 – Transferências Financeiras Recebidas

Analisando-se as Transferências Financeiras Recebidas pelo Órgão 26235 até o fim do

4º Trimestre de 2021, constata-se que correspondem a 85,80% (R$1.464.753.751,47) do total

dos ingressos recebidos, em sua maioria Resultante da Execução Orçamentária do Órgão.

Dentre as transferências independentes da execução orçamentária, destaca- se a

redução de 28,83% nas transferências recebidas para pagamento de restos a pagar, que

apresentava a soma de R$ 71.263.343,50 para o 4º Trimestre/2020 e para o mesmo período de

2021 apresentou R$ 50.718.689,20 e redução de 51,60% nos valores referentes à

"Movimentação de Saldos Patrimoniais" (compostos basicamente por valores de retenções de

impostos pagos utilizando recursos de Restos a Pagar), que no 4º Trimestre/2020 apresentava

o resultado de R$ 2.446.087,29, e no 4º Trimestre de 2021 apresentou o resultado de R$

1.183.983,25.
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Nota 23 – Recebimentos Extraordinários

Extraorçamentários auferidos pelo Órgão 26235 para o 4º Trimestre de 2021,

percebe-se que correspondem a 8,05% do total dos ingressos recebidos no período.

Importante destacar a redução de 6,12% nos recebimentos Extraordinários apurados no 4º

Trimestre de 2021 (R$ 137.377.818,25), quando comparado com o apurado no 4º Trimestre

de 2020 (R$ 146.341.079,39). Isso se deve, especialmente, à redução de 20,31% na conta

“Inscrição de Restos a Pagar Não Processados”, que registra as despesas orçamentárias não

liquidadas, que ao término do exercício serão inscritas em restos a pagar não processados.

O saldo da conta de “Inscrição de Restos a Pagar não Processados” passou de R$

42.319.467,21 no 4º Trimestre de 2020, para R$ 33.723.633,06 no 4º Trimestre de 2021.

Nota 24 – Despesas Orçamentárias

No fim do 4º Trimestre de 2021 foi possível verificar que as Despesas Orçamentárias

do órgão 26235 representam 78,85% dos dispêndios do ano, e, que diminuíram em 7,69%

(R$1.346.017.307,72) quando comparado com o mesmo período de 2020

(R$1.458.174.205,70). Isso se deve, especialmente, à redução de 54,01% nos gastos com

Despesas Orçamentárias do tipo Vinculadas (saindo de R$ 1.057.216.734,33 no 4º

Trimestre/2020 para R$ 486.173.763,30 no mesmo período de 2021).

Nota 25 – Transferências Financeiras Concedidas (Resultantes da Execução Orçamentária)

Observando-se o comportamento da conta “Transferências Financeiras Concedidas

Resultantes da execução Orçamentária” do Órgão 26235, até o fim do 4º Trimestre de 2021,

constata-se uma redução de 5,58% no exercício de 2021 quando comparado com o mesmo

período do exercício anterior. Esse acréscimo é reflexo principalmente de uma redução de

55,83% nos “Repasses Concedidos".

Nota 26 – Transferências Financeiras Concedidas (Independentes da execução

Orçamentária)

Observando-se o comportamento da conta “Transferências Financeiras Concedidas

Independentes da execução Orçamentária” do Órgão 26235, para o 4º Trimestre de 2021,
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constata-se um decréscimo de 32,95% no exercício de 2021 quando comparado com o mesmo

período do exercício anterior. Esse decréscimo é reflexo principalmente na redução de

50,52% nas “transferências concedidas para pagamento de restos a pagar”. Que saíram de

R$6.610.515,75 apuradas até o 4º Trimestre de 2020 para R$ 3.270.624,21 no 4º Trimestre de

2021.

Nota 27 – Despesas Extraorçamentárias - Pagamento de Restos a Pagar Processado

Examinando-se os Pagamentos Extra Orçamentárias de restos a pagar processados do

Órgão 26235, até o final do 4º Trimestre de 2021, percebe-se um decréscimo de 9,31% no

volume de pagamentos em comparação ao mesmo período do ano anterior. De forma que o

volume de pagamentos de restos a pagar processados até o término do 4º Trimestre de 2021

totalizou R$94.270.686,71, enquanto no 4º Trimestre de 2020 pagou-se um total de R$

103.951.002,30.

Nota 28 – Despesas Extraorçamentárias - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados

Analisando-se os Pagamentos Extraorçamentárias de restos a pagar não processados

do Órgão 26235 até o final do 4º Trimestre de 2021, constata-se uma redução de 27,12%

quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Enquanto em 2020 os pagamentos

de restos a pagar não processados somaram R$ 56.485.317,75, em 2021 a soma dos

pagamentos reduziu para R$ 41.164.607,03. Mais informações sobre a composição dos

Restos a Pagar não processados estão disponibilizadas na Nota explicativa nº 21.

Nota 29 – Resultado da Análise do Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa da UFG é representado principalmente pelas atividades operacionais.

A totalidade dos ingressos do Órgão (R$1.475.163.648,62) é representada pela atividade

operacional, sendo que, destes, 99,29% (R$1.464.753.751,47) são oriundos de transferências

financeiras recebidas da União, o restante está distribuído entre receitas de serviços

(concursos públicos, cursos de especialização, etc.), patrimoniais (arrendamentos) e outras.

Maiores detalhes são apresentados nas Notas explicativas nºs 22, 23 e 24.

Os desembolsos pertinentes às atividades operacionais somaram 98,29%

(R$1.453.817.823,95) do total de desembolsos que compõem o Fluxo de Caixa da UFG,
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sendo que 52,09% destinaram-se à área de Educação, 28,33% à Previdência Social e 9,33%

às transferências financeiras concedidas.

Houve uma redução de 12,75% nos desembolsos financeiros vinculados à função

Educação em relação ao 4º Trimestre do exercício de 2020 e um aumento de 88,09% nos

desembolsos vinculados à função Cultura para o mesmo período.

Os desembolsos da atividade de investimento foram suportados pela geração de caixa

oriundos da atividade operacional, tendo em vista que não houve ingressos na atividade de

investimento. Cerca de 1,67% do total de desembolsos foi destinado à aquisição de ativos não

circulantes (atividades de investimento), que diminuiu 19,56% se comparado ao exercício de

2020. A Universidade não teve movimentação de caixa com atividades de financiamento.

Nota 30 – Despesas de Exercícios Anteriores

Na Universidade Federal de Goiás, as Despesas de Exercícios Anteriores impactaram

o orçamento, até o 4º trimestre de 2021.

Tabela 63 - Total de despesas com Exercícios Anteriores. UFG, 2021

Unidade Gestora
Despesas Empenhadas

(controle empenho)

Despesas

Liquidadas

(controle empenho)

Despesas Pagas

(controle empenho)

TOTAL DO ÓRGÃO 9.249.307,36 9.128.742,32 6.301.009,02

153052 8.938.203,95 8.817.638,91 6.197.454,15

153054 311.103,41 311.103,41 103.554,87

Fonte: SIAFI,2021.

Percebe-se que, ao término do 4º Trimestre de 2021, o Orçamento destinado ao

Órgão UFG foi comprometido em R$9.249.307,36 com despesas de exercícios anteriores.

Deste total, R$8.938.203,95 foram comprometidos do orçamento destinado à UG 153052 –

Universidade Federal de Goiás, e R$311.103,41 do orçamento destinado à UG 153054 –

Hospital das Clínicas.
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5.5 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORÇAMENTO DE GUERRA – COVID 19

Em razão de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

de pandemia, para atender às necessidades dela decorrentes, somente naquilo em que a

urgência for incompatível com o regime regular, foi publicada em 8 de maio de 2020, a

Emenda Constitucional nº 106, instituindo o regime extraordinário fiscal, financeiro e de

contratações a ser adotado durante a vigência de estado de calamidade pública nacional

reconhecido pelo Congresso Nacional.

A Universidade Federal de Goiás tem atuado em diversas frentes no combate à

COVID-19 desde o início da pandemia, nas quais destacamos as seguintes ações: realização

de testes; recuperação de respiradores mecânicos; desenvolvimento de plataformas digitais

para acompanhamento do avanço do doença; produção de EPI's; desenvolvimento de

pesquisas; disponibilização de laboratórios para armazenamento de vacinas; disponibilização

da estrutura do Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG) para o atendimento à pacientes

com COVID-19; e outras.

O financiamento dessas ações foi oriundo da disponibilização à UFG de

R$23.067.746,00 de orçamento extraordinário (créditos adicionais), sendo R$2.260.000,00

oriundos de crédito adicionais do orçamento próprio e R$20.807.746,00 oriundo de créditos

adicionais extraordinários descentralizados de outros órgãos/entidades (MEC, Fundo

Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e EBSERH) por meio

de Termos de Execução Descentralizada. Do total do orçamento financiado, 67,30% foram

destinados a Investimentos (R$15.524.066,00) e 32,70% a outras despesas correntes

(R$7.543.680,00), conforme tabela a seguir.



220

Tabela 64 - Detalhamento dos Créditos Orçamentários Recebidos para combate à COVID-19. UFG, 2021

Unidade
Orçame
ntária

Ug
Execu
tora

Resulta
do

Primár
io Lei

Plano
Orçament

ário
Ted

Crédito
Orçamentário

Recebido
Grupo Despesa

Ministeri
o Da
Educaca
o

15305
2

Primári
o
Discrici
onário

Cv20
Medida
Provisória
N. 942 De
2/4/20,
Para Ações
No Âmbito
Das
Instituições
Federais
De Ensino
Superior

9242 1.032.000,00 Investimentos

Fundo
Nacional
De
Desenvo
lvimento
Da
Educaçã
o

15305
2

Desp.Di
sc.Deco
rrente
De
Emenda
Sf,Ce
Comiss
ão
Mista
Cn

Coronaviru
s
(Covid-19)

9900 240.000,00 Investimentos

Fundo
Nacional
De
Desenvo
lvimento
Da
Educaçã
o

15305
2

Desp.Di
sc.Deco
rrente
De
Emenda
Dir.Ger
al
Ploa,Ex
c.Orde
m Tec

Coronaviru
s
(Covid-19)

9900 383.250,00 Outras Despesas
Correntes

Universi
dade
Federal
De Goiás

15305
2

Primári
o
Discrici
onário

Cv20
Medida
Provisória
N. 942, De
2/4/2020

Não 240.000,00 Investimentos
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Universi
dade
Federal
De Goiás

15305
2

Primári
o
Discrici
onário

Cv20
Medida
Provisória
N. 942, De
2/4/2020

Não 2.020.000,00 Outras Despesas
Correntes

Fundo
Nacional
De
Saúde

15305
2

Primári
o
Discrici
onário

Cv70
Convid-19
- Medida
Provisória
N. 967, De
19 De
Maio De
2020

150/2020 14.012.066,00 Investimentos

Fundo
Nacional
De
Saúde

15305
2

Primári
o
Discrici
onário

Cv70
Convid-19
- Medida
Provisória
N. 967, De
19 De
Maio De
2020

103/2020 4.790.430,00 Outras Despesas
Correntes

Empresa
Brasil.D
e
Serv.Hos
pitalares
- Ebserh

15305
2

Despesa
Discric.
Decor
De
Emenda
De
Bancad
a

Cv30
Medida
Provisória
N. 941 De
2 De Abril
De 2020
(Rp7)

01/2020 350.000,00 Outras Despesas
Correntes

Total     23.067.746,00
Fonte: TESOURO GERENCIAL

Do total disponibilizado de orçamento de combate à COVID-19, a UFG executou

85,17%, tendo empenhado R$19.647.361,27 e não empenhado e/ou devolvido

R$3.420.384,73 (14,83%), conforme tabela a seguir.

Tabela 65 - Aproveitamento do Crédito disponibilizado para combate à COVID-19. UFG, 2021

Unidade
Orçamentária

Crédito
Recebido

Não
Empenhado

Despesas
Empenhadas

% Utilizado
Do Crédito
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E/Ou
Devolvido

26101 Ministério Da
Educação 1.032.000,00 - 1.032.000,00 100,00%

26298 fundo Nacional
De Desenvolvimento
Da Educação

240.000,00 - 240.000,00 100,00%

26298 fundo Nacional
De Desenvolvimento
Da Educação

383.250,00 - 383.250,00 100,00%

26235 Universidade
Federal De Goiás 240.000,00 1.120,95 238.879,05 99,53%

26235 Universidade
Federal De Goiás 2.020.000,00 9,94 2.019.990,06 100,00%

36901 Fundo Nacional
De Saúde 14.012.066,00 562.363,40 13.449.702,60 95,99%

36901 Fundo Nacional
De Saúde 4.790.430,00 2.814.400,00 1.976.030,00 41,25%

26443 Empresa
Brasil.De
Serv.Hospitalares -
Ebserh

350.000,00 42.490,44 307.509,56 87,86%

Total 23.067.746,00 3.420.384,73 19.647.361,27 85,17%
Fonte: Tesouro Gerencial

Do total empenhado pela UFG (R$19.647.361,27) foram pagas em 2020 as

despesas cujos créditos orçamentários extraordinários foram oriundos do MEC ou do

próprio orçamento da UFG, perfazendo um total de R$3.057.123,62. O restante,

R$16.590.237,65, foi todo incluído em restos a pagar para pagamento em 2021

(R$15.966.987,65 em Restos a Pagar Não Processados e R$623.250,00 em Restos a Pagar

Processados), sendo 84,23% de despesas com investimento e 15,77% com outras despesas

correntes, conforme tabela a seguir.
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Tabela 66 - Execução das Despesas com combate à COVID. UFG, 2021

unidade
orçamentár

ia

crédito
recebido

despesas
empenhadas

despesa
paga

insc. restos
a pagar não
processados

restos a
pagar

processa
dos

natureza
da

despesa

Ministerio
Da
Educacao

1.032.000,00 1.032.000,00 1.032.000,00 - - investimen
tos

Fundo
Nacional De
Desenvol.
Da
Educação

240.000,00 240.000,00 - 240.000,00 investimen
tos

Fundo
Nacional De
Desenvol.
Da
Educação

383.250,00 383.250,00 - 383.250,00
outras

despesas
correntes

Universidad
e Federal De
Goiás

240.000,00 238.879,05 238.879,05 - - investimen
tos

Universidad
e Federal De
Goiás

2.020.000,00 2.019.990,06 1.786.244,57 233.745,49 -
outras

despesas
correntes

Fundo
Nacional De
Saúde

14.012.066,00 13.449.702,60 - 13.449.702,60 - investimen
tos

Fundo
Nacional De
Saúde

4.790.430,00 1.976.030,00 - 1.976.030,00 -
outras

despesas
correntes

Empresa
Brasil.De
Serv.Hospita
lares -
Ebserh

350.000,00 307.509,56 - 307.509,56 -
outras

despesas
correntes

TOTAL 23.067.746,00 19.647.361,27 3.057.123,62 15.966.987,65 623.250,00

Fonte: Tesouro Gerencial
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Em atendimento ao que determina o artigo 5º da Emenda Constitucional nº 106, de 7

de maio de 2020 e o Decreto nº 10.579, de 18/12/2020, a inscrição dos R$15.966.987,65 em

restos a pagar se justificou pela continuidade das ações no combate à COVID-19 realizadas

pela Universidade e pelo HC-UFG/Ebserh, em 2021. Pois referiam-se: a aquisição de

materiais de consumo que supriram as demandas de laboratórios da UFG; à realização de

serviços de adequação da estrutura física do Edifício de Internação do HC-UFG para abertura

de 40 leitos de UTI para atendimento de pacientes do COVID-19, como previsto no Termo de

Execução Descentralizada (TED) nº 01/2020 com vigência de 15/06/2020 a 23/01/2021; e

aquisição de equipamentos que visaram reestruturar o HC-UFG/Ebserh para garantir uma

assistência integral aos pacientes com COVID-19, como previsto no TED nº 150/2020

celebrado em 17/12/2020 com vigência até 17/12/2021. Salienta-se a relevância do

HC-UFG/Ebserh, tendo em vista o momento crucial de saúde pública, por ser um hospital de

alta complexidade que, de acordo com o gestor local do SUS, é referência para tratamento de

pacientes portadores de COVID-19 com comorbidades, sendo necessário ter uma estrutura

que atendesse as demandas desses pacientes.

Tabela 67 - Listagem dos Empenhos de Restos a Pagar (COVID-19). UFG, 2021.

Nota de
empenho Objeto Beneficiário

Valor Inscrito em
Restos a Pagar Não

Processado (R$)

2020NE8
01013

Aquisição de Material
Químico (Ácidos, Cloreto de
potássio, clorofórmio, álcool)

51.462.471/0001-52 -
Labsynth Produtos Para

Laboratorios Ltda
266,89

2020NE8
01130

Aquisição de Material
Hospitalar (COLETOR

MATERIAL
PÉRFURO-CORTANTE)

07.847.837/0001-10 -
Cientifica Medica Hospitalar

Ltda
805,00

2020NE8
01180

Aquisição de Material de
Proteção e Segurança (Avental

Hospitalar)

07.847.837/0001-10 -
Cientifica Medica Hospitalar

Ltda
9.380,00

2020NE8
01306

Aquisição de Material de
Proteção e Segurança (Luvas)

07.414.755/0001-81 - Illo
Quimica Ltda 2.493,60
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2020NE8
01312

Contratação de serviços de
engenharia para a execução de

Extensão do Sistema de
Abastecimento de Água e

adequações das instalações
elétricas do Centro  de

Material e Esterilização  do
novo edifício de internação do

Hospital das Clínicas,
localizado na cidade de

Goiânia/GO.

04.768.702/0001-70 -
Engemil - Engenharia,
Empreendimentos,Man

307.509,56

2020NE8
01377

Aquisição de Material
Hospitalar (Agulha, álcool,
algodão, catéter periférico)

00.201.018/0001-51 - Nk
Comercio De Papeis Ltda 41.640,00

2020NE8
01378

Aquisição de produtos de
higienização (toalha de papel)

09.400.443/0001-44 -
Oficial Paper Industria E

Comercio Eireli
94.860,00

2020NE8
01380

Aquisição de produtos de
higienização (álcool, água

sanitária, desinfetante,
detergente)

28.209.943/0001-48 -
Vertente Distribuicao E

Servicos Eireli
14.300,00

2020NE8
01382

Aquisição de produtos de
higienização (desinfetante,

sabonete líquido)

24.533.613/0001-52 - Silp
Catanduva Comercio De

Embalagens Ltda
70.000,00

2020NE8
02438

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(balança eletrônica)

13.943.408/0001-49 -
Hospdan Comercio E

Servicos Hospitalares Ltda
6.800,00

2020NE8
02440

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(central de monitoração,
monitor multiparâmetros)

27.476.124/0001-02 - Health
Solutions Comercio E

Servicos Eireli
4.613.847,20

2020NE8
02442

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente
(balança elétrica pediátrica)

13.943.408/0001-49 -
Hospdan Comercio E

Servicos Hospitalares Ltda
5.250,00

2020NE8
02443

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(berço hospitalar, cama
hospitalar, aparelho de
fototerapia, incubadora

61.100.244/0001-30 - Fanem
Ltda 1.065.580,00
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neonatal, analisador de
parâmetros)

2020NE8
02444

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(medidor bilirrubinômetro,
cardiotocógrafo, detector fetal)

27.476.124/0001-02 - Health
Solutions Comercio E

Servicos Eireli
129.630,00

2020NE8
02445

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(mesa cirúrgica)

02.836.248/0001-12 -
Barrfab Industria Comercio
Importação E Exportação

390.000,00

2020NE8
02477

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(aparelho de raio-x)

01.449.930/0006-02 -
Siemens Healthcare
Diagnosticos Ltda

207.000,00

2020NE8
02478

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente
(intensificador de imagem de

uso radiológico)

00.029.372/0001-40 - Ge
Healthcare Do Brasil
Comercio E Servicos

925.500,00

2020NE8
02479

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(acessório mobiliário
hospitalar tipo par de peneira)

58.598.368/0001-83 -
Konimagem Comercial Ltda 476.283,00

2020NE8
02480

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente
(aparelho de ultrassonografia)

27.476.124/0001-02 - Health
Solutions Comercio E

Servicos Eireli
320.672,00

2020NE8
02481

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(bisturi elétrico e mesa
cirúrgica)

02.836.248/0001-12 -
Barrfab Industria Comercio
Importação E Exportação

982.450,40

2020NE8
02482

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente
(aparelho de anestesia, foco
cirúrgico, equipamentos de

imagem uso médico -
endoscopia)

27.476.124/0001-02 - Health
Solutions Comercio E

Servicos Eireli
3.088.963,60

2020NE8
02483

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(mobiliário especial de uso
hospitalar - modelo coluna

central com movimento
rotacional)

00.595.037/0001-00 - Lanco
Ltda 600.000,00
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2020NE8
02486

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(aspirador cirúrgico)

61.100.244/0001-30 - Fanem
Ltda 248.000,00

2020NE8
02487

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(carro de emergência
hospitalar)

11.192.559/0001-87 - Hospi
Bio Indústria E Comercio

De Moveis
22.000,00

2020NE8
02488

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(desfibrilador)

27.476.124/0001-02 - Health
Solutions Comercio E

Servicos Eireli
189.000,00

2020NE8
02489

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(eletrocardiógrafo)

58.295.213/0021-11 - Philips
Medical Systems Ltda 132.422,40

2020NE8
02490

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(laringoscópio)

11.388.997/0001-15 - Stra
Negócios Em Saúde E Bem

Estar Ltda
24.804,00

2020NE8
02570

Serviços de gestão
administrativo e financeira
para execução do projeto

"Implementação de Ação de
Telessaúde para a Epidemia de

COVID-19"

02.918.347/0001-43 -
Fundacao De Apoio Ao
Hospital Das Clínicas

1.976.030,00

2020NE8
02572

Aquisição de equipamento
médico hospitalar permanente

(oxímetro digital)

01.212.789/0001-07 - R&D
Mediq Equipamentos E

Serviços Especia
21.500,00

TOTAL 15.966.987,65
Fonte: SIAFI 2021

6 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O processo de escolha dos temas a serem incluídos no Relato Integrado de Gestão é

decidido de acordo com o próprio negócio da Universidade: ensino, pesquisa, extensão,

cultura e inovação. E para sustentar esse negócio, existem muitos processos-meio que são

fundamentais: planejamento, TI, infraestrutura, administração e finanças, gestão de pessoas,

assistência estudantil, entre outros. O processo de avaliação é feito tanto pela instituição, que
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possui uma comissão própria de avaliação, quanto por cada área, já que a Universidade é uma

instituição de grande porte e, por isso, bastante descentralizada.

Em relação à materialização das informações pode-se afirmar que esta pode ser

conferida pela ampla publicização que a UFG dá ao desenvolvimento de seus objetivos

estratégicos e metas. Cada área tem uma página na internet para divulgar o resultado de suas

ações. Especificamente em relação à execução orçamentária e financeira, a Diretoria de

Contabilidade e Finanças mantém uma publicação trimestral das contas da Universidade. Já

quanto ao tratamento de recomendações da CGU e do TCU, a UFG mantém uma área com

dois servidores que monitoram permanentemente tais demandas, bem como atuam para

fornecer as respostas necessárias e também atender às demandas advindas dos órgãos de

controle.
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ANEXOS E APÊNDICES

Anexo A – Declaração do Contador Geral

Anexo B - Relatório de Gestão Hospital Universitário/EBSERH

Anexo C - Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio

https://drive.google.com/file/d/1xUGUWmGuT1hL0nTEfJZjiqVH6wa895uM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vkrcC6Amml0a0HoRjMdbj5zBy4Y4Y_sa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105LvmVtNN1gaRZ8CQjPmNymQfC-5343y/view?usp=sharing

