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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

GABINETE DA REITORIA 

 

 

CONVOCAÇÃO - CONSUNI Nº 05/2020 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - DIA 05/06/2020 
 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas 

atribuições legais e estatutárias,  

 

 
RESOLVE convocar os membros do Conselho Universitário da UFG para  

 

sessão extraordinária, com início às 14h30 e término previsto para as 17h30, via 

webconferência, para tratar da seguinte pauta: 

 
 

 

1.  Informes da Presidência:  

2.  Expediente:  

Institucionais Diversos 

3.  
23070.002232/2020-26-
SEI 

Profª. Ana Claudia Marques do Valle – recurso contra indeferimento de 
progressão funcional por avaliação de desempenho – EMC; 

4.  __________________ 

Minuta de Resolução CONSUNI que institui, em caráter emergencial e 

temporário, o Hospital das Clínicas de Campanha (HCC) como Órgão 
Suplementar da Universidade Federal de Goiás e dá outras providências; 

5.  
23070.024060/2020-41-

SEI 

Minuta de Resolução CONSUNI que dispõe sobre a criação, estrutura e 

funcionamento do Câmpus Caldas Novas da Universidade Federal de Goiás. 

6.  
23070.012059/2020-74-
SEI 

Cons. CURADORES - Escolha de 3 representantes docentes, membros do 
CONSUNI, para atuarem como titulares junto ao Conselho de Curadores; 

7.  
23070.002636/2020-10-
SEI 

FM-Ofício 67: Regimento Interno da Faculdade de Medicina da 
UFG/Regional Goiânia (Cons. Mário Hebling Campos);  

8.  
23070.024037/2020-57-
SEI 

RTVE - Ofício nº. 021/20 - solicita a recondução do Professor Ednei Moraes 
Pereira, representante do Conselho Universitário da UFG para compor o 
Conselho Fiscal da Fundação RTVE, para o período de junho de 2020 a 

junho de 2022 (Profª. Silvana Coleta S. Pereira) 

Concessão de títulos 

9.  
23070.004708/2018-49-

SEI 

FL - Concessão de Título de Professora Emérita da Universidade Federal de 

Goiás à Professora Silvia Lúcia Bigonjal Braggio (Cons. Tertius Lima da 
Fonseca); 
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10.  
23070.004691/2018-20-
SEI 

FL - Concessão de Título de Professora Emérita da Universidade Federal de 
Goiás à Professora Titular aposentada Zenia Faria (Cons. Tertius Lima da 

Fonseca); 

Assuntos estudantis 

11.  
23070.008207/2020-56-

SEI (minuta 10) 

Proposta de Resolução que dispõe sobre o reconhecimento e classificação 
institucional das entidades estudantis no    âmbito da Universidade Federal 

de Goiás; 

12.  
23070.008207/2020-56-
SEI  (minuta 09) 

 Proposta de Resolução que dispõe sobre a política de   espaços estudantis no 
âmbito da Universidade Federal de Goiás; 

 

 

Relatórios de avaliação de contratos (tabela anexada) 

13.  Palavra Livre aos Conselheiros. 

14.  Outros Assuntos. 

 

 
GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, aos 03 dias do 

mês de junho de 2020. 
 

 
 

Prof. Edward Madureira Brasil  

Presidente 
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Tabela - Relatórios de Avaliação de Contratos - Comissão de Análise de Relatórios Finais de 

Contratos 

 PROCESSO INTERESSADO – CONTRATO 
MEMBRO DA 

COMISSÃO 

1.  23070.014051/2016-66 

EA-Relatório Final de avaliação do contrato nº 096/2016 

EA/FUNAPE visando Contratação de serviços de gestão 

administrativa  e financeira para apoio às atividades previstas no 

projeto de extensão intitulado “Implantação de uma unidade 

experimental de produção de biodiesel na Escola de Agronomia 

da UFG”; 

Cons. Bráulio 

Bráulio Vinícius 

Ferreira-CERCOMP 

2.  
23070.007030/2018-56 

- SEI 

RTVE-Relatório final de avalia ção do contrato nº 033/2018 

RTVE/UFG visando execução de serviços de produção e 

veiculação de programas, em atendimento às atividades prev ist a s 

no projeto de extensão “Se Liga na UFG–4ª temporada”; 

Cons. Bráulio 

Bráulio Vinícius 

Ferreira-CERCOMP 

3.  23070.012015/2015-87 

FAV - Relatório final de avaliação do contrato nº 73/2015 

PROAD/FRTVE, com o objetivo de execução de serviços de 

gestão administrativa e financeira do projeto de extensão "Edita l 

Cultura e Pensamento e Seminário Cultura e Pensamento - Centro  

Oeste"; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP 

4.  23070.007934/2016-10 

FL - Relatório final de avaliação do contrato nº 45/2016 

PROAD/FUNAPE, com o objetivo de execução de serviços de 

gestão administra tiva e financeira do projeto de ensino, pesquisa  e 

extensão "Impacto dos usos das línguas indígenas na formação de 

professores indígenas no curso de Licenciatura Intercultural de 

formação superior de professores indígenas"; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP 

5.  23070.011949/2015-00 

IPTSP - Relatório final de avaliação do contrato nº 72/2015 

IPTSP/FUNAPE, com o objetivo de execução de serviços de 

gestão administrativa e financeira do projeto de ensino e pesqu isa  

"Curso de Especialização em Economia da Saúde"; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP 

6.  
23070.102151/2017-20 

- SEI 

FANUT - Relatório final do contrato nº 124/2017 FANUT/ 

FUNAPE, com o objetivo de execuçã o de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado: 

“Centro colaborador em alimentação e nutrição escolar da 

Universidade Federal de Goiás (Cecane-UFG) - 2018”;  

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP 

 

7.  
23070.021021/2018-78 

- SEI 

PROEC - Relatório final do termo de ajuste assinado com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE com o objetivo de 

execução de serviços de gestão administrativa e financeira do 

projeto de extensão “CONPEEX 2018 - 15º CONGRESSO DE 

PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO”;  

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP  

 

8.  
23070.017223/2018-15 

– SEI 

PROGRAD - Relatório final do contrato nº 088/2018 assinado 

com a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural -RTVE 

com o objetivo de execução de serviços, produção e divulgação de 

vídeos previstos no projeto de extensão “Estude na UFG. A UFG 

é para você!”;  

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP 

 

9.  23070.017225/2016-42 
IPTSP - Instituto de Patologia Tropica l e Saúde Pública - 

Requisição e contratação de Serviços; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira-CERCOMP 

10.  23070.018969/2018-46 

FUNAPE- Relatório final de avaliação do contrato nº 095/2018 

assinado entre UFG - FUNAPE com o objetivo de execuçã o de 

serviços de gestão administrativa e financeira do projeto de 

pesquisa “Documentação da Língua e Saberes do Povo Karajá”; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira  - CERCOMP 

11.  23070.009973/2016-89 

CERCOMP – Relatório Final de Avaliação do contrato nº 

065/2016, visando contratação de serviços de Gestão 

Administrativa e Financeira para apoio às atividades previstas no 

Projeto de Desenvolvimento institucional intitulado “Construção 

de um barramento de interoperabilidade para a integração dos 

sistemas computacionais da UFG”; 

Cons. Lucilene Maria  

de Sousa-PROEC 

12.  23070.009292/2016-46 

IPTSP- Relatório final de avaliação do contrato nº 051/2016 

visando serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

nas atividades previstas no Projeto de Pesquisa Intitulado 

“Estimativa  de Custo do Programa Nacional de Imunização na 

Região Norte do Brasil”; 

Cons. Lucilene Maria 

de Sousa-PROEC 
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13.  23070.019587/2014-14 

IPTSP – Relatório Final de ava liação do contrato nº079/2014 

assinado entre IPTSP e FUNAPE para execução administrativa e 

financeira do projeto de pesquisa “Qualificação da metodologia de 

Planejamento Regional e Programa ção das ações e Serviços de 

Saúde”; 

Cons. Lucilene Maria 

de Sousa- PROEC 

14.  23070.007036/2018-23 

RTVE- Relatório final de avaliação do contrato nº 034/2018 

visando execução de serviços de produção e veiculação de 

programas em atendimento às atividades previstas pelo projeto  de 

extensão “VIVER CIÊNCIA – 6ª TEMPORADA”; 

Cons. Lucilene Maria 

de Sousa- PROEC 

15.  
23070.007028/2018-87 

- SEI 

RTVE-Relatório final de avaliaçã o do contrato nº 032/2018 

RTVE/UFG visando execução de serviços de produção e 

veiculação de programas, em atendimento às atividades prev ista s 

pelo projeto  de extensão “SE LIGA NA UFG–4ªTEMPORADA”; 

Cons. Gustavo R. 

Pedrino (ICB) 

16.  
23070.023851/2018-30 

- SEI 

IESA - Relatório Final de Avaliação do Contrato nº 174/2018 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira referente ao projeto intitulado "Análise 

e validação de dados de mapeamento dos biomas brasileiros"; 

Cons. Lucilene Maria 

de Sousa (PROEC) 

17.  23070.011409/2017-80 

ICB - Relatório Final de Ava liação do Contrato nº 069/2017 

PROAD/RTVE visando contratação de serviços de gestão 

administrativa e financeira para apoio nas atividades prevista s no  

Projeto de pesquisa e Extensão intitulado "Pesquisa e produção de 

recursos educacionais digitais interativos no contexto da gestã o 

educacional"; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira (CERCOMP) 

18.  23070.010095/2017-06 

FO - Relatório Final de Avaliação do contrato nº 64/2017 

PROAD/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira referente ao projeto intitulado 

"Reabilitação bucal com implantes osseointegrados"; 

Cons. Gustavo 

Rodrigues Pedrino 

(ICB) 

19.  23070.006774/2016-91 

PRPI - Relatório Final de Avaliação do contrato nº 040/2016 

PROAD/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de pesquisa intitulado 

"Centro de laboratórios multiusuários para apoiar o 

desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no estado de 

Goiás"; 

Cons. Braulio 

Vinicius Ferreira  

(FAV) 

20.  
23070.103325/2017-71 

- SEI 

FEN - Relatório Final de Avaliação do contrato nº 139/2017 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de pesquisa intitulado 

"Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica ". 

Cons. Gustavo 

Rodrigues Pedrino 

(ICB) 

21.  
23070.017407/2018-85 

- SEI 

FL - Relatório Final de Avaliação do contrato nº 082/2018 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de pesquisa intitulado 

“Licenciatura em Educação Intercultural”; 

Cons. Lucilene Maria 

de Sousa (PROEC) 

22.  
23070.022833/2018-31 

- SEI 

FEFD - Relatório Fina l de Avaliação do contrato nº 115/2018 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de pesquisa  intitulado “I 

Seminário Lutas e Artes Marciais: dimensões educacionais e 

formação humana”; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira (CERCOMP) 

23.  
23070.003780/2018-59 

- SEI 

FEFD - Relatório Final de Avaliação do Contrato UFG/FUNAPE 

para execução de serviços de gestão administrativa e financeira 

referente ao projeto intitulado “Programa de educação alimentar e 

nutricional para crianças com risco de doenças cardiovasculares”; 

Cons. Braulio 

Vinicius Ferreira 

(FAV) 

24.  
23070.021079/2018-11 

-SEI 

SECOM- Relatório final de Avaliação do contrato nº 146/2018 

UFG/FUNAPE com o objetivo de execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado: 

“Evento comemorativo do aniversá rio da UFG”; 

Cons. Igor Rodrigues 

Vieira (CERCOMP) 

25.  
23070.024471/2018-12 

- SEI 

FRTVE - Relatório final de Avaliação do contrato nº 120/2018 

entre a UFG/FRTVE, com o objetivo de execução de serviços de 

gestão administrativa e financeira do projeto de extensão 

intitulado: “Pesquisa e desenvolvimento de mídias interativas para 

promoção da divulgação do papel da Ciência e a tecnologia na 

promoção do desenvolvimento sustentável e os ODS"; 

Cons. Gustavo 

Rodrigues Pedrino 

(ICB) 
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26.  
23070.005674/2016-
48 

ICB - Relatório final de Avaliação do contrato nº 021/2016 entre 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira referente ao projeto intitulado 

"Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais digitais 

no contexto da educação continuada, diversidade e inclusão"; 

Cons. Braulio 

Vinicius Ferreira 

(FAV) 

27.  
23070.011419/2017-
15 

ICB - Relatório final de Avaliação do contrato nº 072/2017 entre 

UFG/FRTVE para execução de serviços de gestão administrativa 

e financeira referente ao projeto intitulado "Pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias educacionais digitais no contexto  

da educação continuada, diversidade e inclusão"; 

Cons. Braulio 

Vinicius Ferreira 

(FAV) 

28.  
23070.011414/2017-
92 

ICB - Relatório final de Avaliação do contrato nº 071/2017 entre 

UFG/FRTVE para execução de serviços de gestão administrativa 

e financeira referente ao projeto intitulado "Pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias educacionais digitais no contexto  

da educação continuada, diversidade e inclusão: pesquisa e 

desenvolvimento de portal sobre o programa do livro e da leitura  - 

PNLL"; 

Cons. Lucilene Maria 

de Sousa (PROEC) 

29.  
23070.001838/2017-
49 

IESA - Relatório fina l de Avaliação do contrato entre 

UFG/FUNAPE para execução de serviços de gestão 

administrativa e financeira referente ao projeto intitulado 

"Mapeamento anual da área de pastagem no Brasil e análise de 

tendências e padrões". 

Cons. Gustavo 

Rodrigues Pedrino 

(ICB) 
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