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APRESENTAÇÃO

A diretoria da UFG  –  Regional Catalão (que a partir de 20 de março de 2018 foi

desmembrada  em  Universidade  Federal  de  Catalão  –  UFCAT)  apresenta  ao  público  seu

relatório de gestão referente ao período de março de 2018 a dezembro de 2019, atendendo a

determinação  estatutária  vigente.  Nossa  gestão  orientou-se  pela  defesa  da  Universidade

pública  e  gratuita,  que  tem  o  papel  social  de  formar  pessoas  críticas  e  reflexivas,  com

competência profissional e no exercício da cidadania, bem como em produzir conhecimento e

inovação tecnológica em interação com a comunidade.

Nesse  período,  se  contou  com  práticas  realizadas  pelas  instâncias  do  ensino,

pesquisa, extensão e cultura. Considerando esse tripé de sustentação da universidade pública,

em  seus  aspectos  indissociáveis  de  excelência  na  qualidade,  destacaram-se  as  seguintes

realizações:

a) Audiências  junto ao MEC, Ministério  da Economia e  outras  instâncias,  em

Brasília, visando à implantação da nova Universidade;

b) A nomeação da reitoria pro tempore da UFCAT, em 11 de dezembro de 2019,

como resultado de um esforço coletivo;

c) Demandas  junto  à  classe  política,  resultando  na  apresentação  de  emendas

parlamentares em favor da UFG, Regional Catalão/UFCAT na ordem de R$ 3.650.000,00

(três  milhões,  seiscentos  e  cinquenta  mil  reais),  sendo  R$  2.750.000,00  (dois  milhões,

setecentos e cinquenta mil reais) em 2018 e R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) em 2019.

Observação: nem todo o montante de 2018 foi liberado pelo governo federal, pois não se

tratava de emendas impositivas;

d) Tratativas junto aos órgãos federais, no sentido de ampliar o teto de recursos

próprios da UFCAT, aumentando suas condições de governança; 

e) Realização  de  diversas  reuniões  com  o  staff da  UFG,  visando  o

desmembramento das universidades;

f) Assinatura  do  Termo  de  Tutoria  com  a  UFG,  possibilitando  um

desmembramento, sem atropelos, das IFES;

g) Fomento à criação de um clima organizacional em que os diversos atores da

comunidade  universitária  tenham  representação,  condição  necessária  à  construção  e

edificação do conhecimento;

9



h) Criação  dos  cursos  de  graduação  em Engenharia  Mecânica,  Mecatrônica  e

Química Industrial;

i) Implantação do curso de Medicina;

j) Realização de vários eventos científicos e congêneres;

k) Empenho de R$ 5.380.000,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta mil reais) na

construção da casa do estudante, sendo R$ 2.480.00,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta

mil reais) de recursos próprios (previsão de entrega da obra em agosto de 2020);

l) Complementação de recursos  e  realização de  parte  da  reforma do bloco D

(Educação Física);

m) Construção  do  Centro  de  Convivência  do  Estudante,  anexo  ao  RU  –

Restaurante Universitário;

n) Reformas dos auditórios Lívia Abraão do Nascimento e Sirlene Duarte, e da

Biblioteca Central;

o) Representação da UFCAT junto ao Senado Federal, Bancada Goiana Federal e

Assembleia Legislativa, sobretudo por meio de audiências públicas;

p) Celebração de convênio com a SAE – Superintendência Municipal de Água e

Esgoto  de Catalão,  estabelecendo o uso de  espaços  ocupados por  poços artesianos como

compensação no consumo de água pela comunidade acadêmica;

q) Pactuação do convênio COAPES – Contratos Organizativos de Ação Pública

de Ensino-Saúde;

r) Habilitação  da  UFCAT como  proponente  de  projetos  de  pesquisa  junto  à

CAPES  e  CNPQ,  parcerias  importantes  para  a  formação  de  professores  e  novos

pesquisadores, tais como Residência Pedagógica, PIBID e iniciação científica, dentre outras.

Enfim, entendemos que nossa gestão pautou-se, integralmente, no Plano de Gestão

2018/2021, oportunamente aprovado pelo Conselho Gestor, ou seja, procurou bem representar

o mandato que recebeu das urnas. Sendo assim, com a certeza do dever cumprido, na busca do

aperfeiçoamento  pela  formação  de  cidadãos  críticos  e  comprometidos  com  a  ética,  a

democracia e a transformação social, convidamos a todos e a todas para a leitura do Relatório

de Gestão da UFCAT – anos 2018 e 2019. 

Que venham os próximos desafios e realizações!

Saudações Universitárias!

Profª. Dra. Roselma Lucchese 
Prof. Dr. Cláudio Lopes Maia
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INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Gestão da Regional Catalão

O Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás estabelece que compete aos

ocupantes  do  cargo  de  Diretor  de  Regional  o  envio  ao  Conselho  Gestor  e  ao  Conselho

Universitário  (CONSUNI)  o  Relatório  Anual  da  Regional  (artigo  68,  item  XIII).  Nesse

contexto,  a  atual  diretoria  que  tomou posse  em 28 de  fevereiro  de  2018,  cumpre  com a

responsabilidade institucional  de tornar  público seu primeiro Relatório,  correspondente ao

exercício  do  primeiro  ano  de  Gestão,  incluindo  atividades  e  informações  até  o  mês  de

dezembro de 2019, ocasião da nomeação da primeira reitora  pro tempore da Universidade

Federal de Catalão.

Este relatório institucional, cuja condução técnica é realizada por setor administrativo

da  área  de  planejamento  é  fruto  das  informações  enviadas  pelas  Coordenações  Gerais  e

demais  setores  que  compõem  a  estrutura  organizacional  da  Direção  da  Regional.  Está

estruturado  em  três  blocos  principais  de  informações: o  primeiro  abrangendo  dados  que

evidenciam o perfil institucional e a estrutura de funcionamento no período de 2018/2019 da

RC/UFG. O segundo bloco de informações configura a prestação de contas sobre os recursos

financeiros  de  capital  e  de  custeio  gerenciados  neste  ínterim.  A terceira  parte  trata  da

prestação de contas sobre o andamento da implementação das metas propostas no documento

protocolado junto ao Conselho Gestor em maio de 2018 – Plano de Gestão (2018/2021).

Além do Relatório Anual da Regional também compõem o processo de prestação de

contas aos Conselhos Universitários os relatórios de atividades elaborados pelos setores que

formam a estrutura organizacional da Direção da RC/UFG,  disponibilizados como anexos e

que  demonstram  especificidades  do  trabalho  realizado  pelo  conjunto  de  servidores  que

ocupam funções de chefia e que atuam cotidianamente para que a instituição execute sua

missão  institucional  e  atenda aos  anseios  da sociedade.  E  por  fim um  dossiê  fotográfico

ilustrativo da atuação da Direção da Regional nestes primeiros anos de Gestão.
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PARTE 1: DADOS INSTITUCIONAIS DA REGIONAL CATALÃO (RC/UFG)

1.1 PERFIL INSTITUCIONAL

A Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás vivenciou na última década

uma trajetória de expansão histórica, fruto de uma longa trajetória de lutas e dedicação ao en-

sino superior público e de qualidade no interior do Estado, reconhecida com sua transforma-

ção em Universidade Federal de Catalão. Em 2015 havia sido feito o anúncio pelo Governo

de Goiás da autorização para criação da Uni-

versidade e, finalmente, após três anos de tra-

mitação nas instâncias  necessárias (Câmara e

Senado Federal), em 20 de Março de 2018 foi

sancionada a Lei Ordinária nº 13.634/2018 que

criou a Universidade Federal de Catalão,  por

desmembramento da Universidade Federal de

Goiás.

A solenidade para anúncio oficial da fundação da Universidade Federal de Catalão

(UFCAT) aconteceu no Auditório Paulo de Bastos Perillo em 21 de maio de 2018 com a pre-

sença do Ministro da Educação, senhor Rossieli Soares da Silva, ocasião em que também hou-

ve o anúncio da UFG como Universidade Tutora da UFCAT. Neste cenário, a Direção que

fora eleita para administrar uma Regional, logo no início da gestão enfrentou a formalização

do processo de transição para Universidade, criando uma peculiar situação institucional.

Desde então têm sido implementadas incrementalmente adequações na estrutura orga-

nizacional visando à preparação para o processo de funcionamento em autonomia plena da

instituição tutora, num cenário limitado pela ausência de gratificações e cargos necessários à

implantação da estrutura de uma nova Universidade. A seguir serão detalhados dados institu-

cionais que delineiam o perfil da Regional nestes primeiros anos marcados pelo processo de

implantação gradativa da Universidade Federal de Catalão.

1.2 ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO

12
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A instituição  atualmente  ainda  funciona  numa  estrutura  colegiada  de  deliberação,

articulada a uma estrutura administrativa no formato de Regional da UFG. Foi um processo de

grandes transformações organizacionais iniciado em 2014 e implantado até final de 2017.

Mas,  já  em  2018,  iniciou-se  um novo  processo  de  organização  em razão  da  criação  da

Universidade Federal de Catalão. Importante registrar o momento histórico de transição em

que,  por  um  lado,  a  estrutura  formal  é  de  Regional  da  Universidade  Federal  de  Goiás,

seguindo as normativas vigentes da UFG, enquanto, por outro lado, vigora a Lei Ordinária de

criação  de  uma  nova  instituição,  independente  e  com  identidade  própria  (UFCAT),  que

aguardava a indicação de sua Reitoria  Pro Tempore pelo Ministro da Educação e também a

liberação das gratificações e vagas de concurso para iniciar a estrutura efetiva de uma nova

Universidade e respectivo design organizacional condizente ao novo status institucional.

Até presente momento a RC/UFG funciona com uma estrutura colegiada de decisões

composta  pelo  Conselho  Gestor  da  Regional  e  03  Câmaras  Setoriais  (de  Graduação,  de

Extensão e Cultura e de Pesquisa e Pós-Graduação) que são soberanas à Direção. Do ponto de

vista executivo, a Diretoria da Regional está estruturada em 06 Coordenações Gerais, tendo

essa  gestão  implantado  a  Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos

Humanos em conformidade com a Resolução CONSUNI Nº 23R/2014.

1.3 CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

O funcionamento da gestão da Regional contou ao longo dos primeiros anos de gestão

com a seguinte configuração de cargos e respectivas gratificações.

Quadro 01: Funções Gratificadas – Gabinete da Direção:
Cargo Gratificação

Diretor Geral CD-3
Vice-Direção FG-1
Chefia de Gabinete FG-1
Assessoria de Comunicação Institucional FG-1
Assessoria de Planejamento e Gestão FG-2

Fonte: CDIRH/RC/UFG

No âmbito do vínculo de subordinação e supervisão ao Gabinete da Direção temos a

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC); a Coordenação de Assuntos Internacionais (CAI) e

a Coordenação de Educação à Distância que desempenham atribuições com encargo, isto é,

não possuem gratificação correspondente.
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Quadro 02: Funções Gratificadas dos Coordenadores Gerais:
Cargo Gratificação

Coordenação Geral de Administração e Finanças CD-4
Coordenação Geral de Graduação FG-1
Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação FG-1
Coordenação Geral de Extensão e Cultura FG-1
Coordenação Geral de Assuntos da Comunidade Universitária FG-1
Coordenação Geral de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos ------

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Em relação à função de Coordenação Geral, além da função gratificada, para fins de

equiparação com o cargo devido de CD, há a complementação do valor recebido com uma

bolsa.

Quadro 03: Funções Gratificadas da CAF/RC:
Cargo Gratificação

Chefia do Centro de Gestão do Espaço Físico FG-1
Chefia do Departamento de Contabilidade e Finanças FG-1
Chefia da Divisão de Compras FG-1
Chefia da Divisão de Transportes e Logística FG-1
Chefia da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção de Equipamentos -----
Chefia do Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) FG-1
Coordenação Administrativa FG-1
Pregoeiro FG-2
Pregoeiro FG-2

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 04: Funções Gratificadas da COGRAD/RC:
Cargos Gratificações

Chefia do Centro de Gestão Acadêmica FG-1
Coordenação Administrativa FG-1
Coordenação Geral de Estágios FG-1
Chefia da Divisão de Arquivo e Matrícula Acadêmica FG-5

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 05: Funções Gratificadas da CPPG/RC:
Cargo Gratificação

Coordenação de Inovação e Transferência Tecnológica1 FG-1
Coordenação de Pós-Graduação FG-1
Secretaria Geral FG-1

Fonte: CDIRH/RC/UFG

1 A Coordenação de Inovação e Transferência Tecnológica acumula a função de coordenação do Centro de
Empreendedorismo e Incubação Athenas.
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Quadro 06: Funções Gratificadas da CEC/RC:
Cargo Gratificação

Coordenação de Cultura FG-1
Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 07: Funções Gratificadas da CDIRH/RC:
Cargo Função

Assistente da Coordenação FG-1
Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 08: Funções Gratificadas dos Órgãos Suplementares da RC:
Cargo Função

Coordenação da Biblioteca Setorial FG-1
Coordenação da Editora Letras do Cerrado FG-1

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 09: Total Geral das Gratificações da Estrutura Administrativa da RC/UFG:
Funções

Gratificadas
Ano de

2017/2018
Ano de

2018/2019
FG-1 23 22
FG-2 02 03
FG-5 02 01
Total Geral: 27 26

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 10: Gratificações das Chefias de Unidades Acadêmicas Especiais da RC/UFG:
Cargo Gratificação

Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia FG-1
Chefia Substituta da Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Educação FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Física FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Geografia FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística FG-1
Chefia da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia FG-1
Total de Gratificações 10

Fonte: CDIRH/RC/UFG

A Unidade Acadêmica Especial de Química não possui gratificação para os cargos de
chefia.

Quadro 11: Gratificações das Coordenações de Cursos de Graduação da RC/UFG:
Cargo Gratificação

Coordenadoria do Bacharelado em Administração FCC
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Coordenadoria do Bacharelado em Ciências da Computação FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Ciências Biológicas FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Ciências Biológicas FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Ciências Sociais FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Ciências Sociais FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Educação Física FG-1
Coordenadoria da Licenciatura de Educação no Campo FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Enfermagem FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Engenharia Civil FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Engenharia da Produção FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Engenharia de Minas FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Física FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Geografia FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Geografia FCC
Coordenadoria do Bacharelado em História FCC
Coordenadoria da Licenciatura em História FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Letras/Português FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Letras/Inglês FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Matemática FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Matemática Industrial FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Pedagogia FCC
Coordenadoria do Bacharelado/Licenciatura em Psicologia FCC
Coordenadoria do Bacharelado em Química FCC
Coordenadoria da Licenciatura em Química FCC
Total de Gratificações: 25

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 12: Gratificações das Coordenações dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
da RC/UFG:

Cargo Gratificação
Coordenadoria do Mestrado em Estudos da Linguagem FCC
Coordenadoria do Mestrado em Educação FCC
Coordenadoria do Mestrado em Geografia FCC
Coordenadoria do Mestrado Profissional em História FCC
Coordenadoria do Mestrado Profissional em Gestão Organizacional FCC
Coordenadoria do Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) FCC
Coordenadoria do Mestrado em Química FCC
Total de Gratificações: 07

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Em relação às coordenações dos programas de mestrado e doutorado, registra-se que a

do PROFMAT é rotativa, estando no momento em Catalão.

Dentre  as  Coordenações  de  Programas  de  Pós-Graduação  temos  os  Mestrados  de

Modelagem e  Otimização;  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas,  Engenharia  de  Produção e  os
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Doutorados em Química, Ciências Exatas e Tecnológicas e Estudos da Linguagem, exercendo

o encargo sem a gratificação correspondente.

Quadro 13: Quantitativo de Gratificações da Estrutura Acadêmica da RC/UFG:

Gratificação
Ano de

2017/2018
Ano de

2018/2019
FG-1 09 11
FCC 29 31

Total: 38 41
Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 14: Quantitativo Geral das Gratificações Estrutura Administrativa e Estrutura
Acadêmica da RC/UFG

Tipo de Gratificação
Ano de

2017/2018
Ano de

2018/2019
CD-3 01 01
CD-4 01 01
FG-1 32 33
FG-2 02 03
FG-5 02 01
FCC 29 31

Total Gratificações: 67 70
Fonte: CDIRH/RC/UFG

1.4 CORPO DE SERVIDORES

O corpo  de  servidores da  Regional  atualmente  é  composto  pelos  docentes,

técnicos administrativos e  colaboradores terceirizados,  diversificados em função de

suas atribuições e unificados no objetivo comum da instituição. O quadro de pessoal é

constituído por 329 docentes (efetivos, substitutos e visitantes), 122 TAEs (efetivos e

cedidos) e ainda 135 prestadores de serviços terceirizados, totalizando uma força de

trabalho de 586 (quinhentos e oitenta e seis) membros. Em relação ao ano de 2017 e

início de 2018, houve um crescimento do número de servidores efetivos e diminuição

dos servidores cedidos, especialmente pela Prefeitura Municipal de Catalão.

Considerando  os  números  dos  servidores  efetivos  em  2018,  nos  meses  de

janeiro e fevereiro, em que tínhamos 94 servidores técnicos administrativos efetivos,

pudemos  contabilizar,  graças  aos  chamamentos  oriundos  do  concurso  do  Edital

08/2018 (publicado em 30 de Janeiro de 2018), um total de 114 técnicos ao final do
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ano de 2019, ou seja, um aumento de 20 técnicos nos primeiros anos de gestão. Segue

abaixo os quadros demonstrativos da atual conjuntura:

Quadro 15: Docentes Efetivos, Substitutos e Visitantes da RC/UFG:

Docentes Quadro UFG
Quadro Prefeitura

de Catalão
Total

Efetivos 289 12 301
Substitutos 26 00 26
Visitantes 02 00 02
Total: 317 12 329

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 16: Técnicos Efetivos e Cedidos por outros órgãos RC/UFG:
Técnicos Quantitativo

Efetivos 114
Cedidos2 08
Total 122

Fonte: CDIRH/RC/UFG

Quadro 17: Servidores Terceirizados da RC/UFG:

Empresas Cargos/Quantitativo

Guardiã Administração e Serviços LTDA.
05 Motoristas

20 Vigias
Guardiã Segurança e Vigilância LTDA. 14 Vigilantes
Interativa  Dedetização,  Higienização  e
Conservação LTDA.

32 Auxiliares de Serviços Gerais
01 Encarregado de Turma

Ipanema  Empresa  de  Serviços  Gerais  e
Transporte LTDA.

01 Tratorista
03 Jardineiros

03 Auxiliares de Campo
37 Encarregados de Setor

01 Encarregado de Almoxarifado
03 Carregadores

Facilitty  Construção  e  Manutenção  Predial
LTDA.

04 Eletricistas
02 Administrativos de obras
05 Auxiliares de Manutenção

Predial
02 Serventes

01 Servente com adicional de
periculosidade
01 Encanador

Total de terceirizados: 135
Fonte: CDIRH/RC/UFG

2 Conta com Servidores cedidos pela Prefeitura Municipal  de Catalão, Câmara de Vereadores de Catalão e
Ministério do Desenvolvimento Regional.
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1.5 CORPO DE DISCENTES

Quadro 18: Discentes matriculados nos Cursos de Graduação (Ano Base: 2019)
Curso Ativos (Matriculados + Trancados)

Administração (Bacharelado) 196
Administração Pública (EAD) (Bacharelado) 178
Ciências da Computação (Bacharelado) 123
Ciências Biológicas (Bacharelado) 82
Ciências Biológicas (Licenciatura) 111
Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) 89
Enfermagem (Bacharelado) 142
Educação do Campo (Licenciatura) 46
Educação Física (Licenciatura) 156
Engenharia Civil (Bacharelado) 200
Engenharia de Produção (Bacharelado) 216
Engenharia de Minas (Bacharelado) 216
Física (Bacharelado) 19
Física (Licenciatura) 81
Geografia (Bacharelado) 70
Geografia (Licenciatura) 108
História (Bacharelado e Licenciatura) 1
História (Bacharelado) 13
História (Licenciatura) 80
Letras/Português (Licenciatura) 118
Letras/Português/Inglês (Licenciatura) 107
Matemática (Licenciatura) 86
Matemática (EAD) (Licenciatura) 11
Matemática Industrial (Bacharelado) 71
Medicina (Bacharelado) 49
Pedagogia (Licenciatura) 168
Psicologia (Grau não definido) 2
Psicologia (Bacharelado e Licenciatura) 191
Psicologia (Bacharelado) 44
Química (Grau não definido) 8
Química (Bacharelado) 56
Química (Licenciatura) 35
Total de Alunos Ativos 3073

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – Módulo Graduação

Quadro 19: Quantitativo de Estudantes de Graduação por Modalidade
Modalidade Quantidade

Educação Presencial 2884
Educação à Distância 189
Total: 3073

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – Módulo Graduação
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Quadro 20: Quantitativo de Estudantes de Graduação por Turnos
Turno Quantidade

Integral 1376
Noturno 1085
Matutino 423
Alternância de Turnos -
À Distância 189
Total: 3073

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – Módulo Graduação

Quadro 21: Quantitativo de Estudantes de Graduação por Grau Acadêmico
Grau Acadêmico Quantidade

Bacharelado 1675
Licenciatura 1107
Bacharelado e Licenciatura 281
Não definido 10
Total 3073

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – Módulo Graduação

Quadro 22: Discentes matriculados cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Ano Base:
2019)

Programas de Pós-Graduação
Matriculados

em Geral
Mestrado Profissional em História 40
Mestrado em Educação 57
Mestrado Profissional em Gestão Organizacional 37
Mestrado em Estudos da Linguagem 38
Doutorado em Estudos da Linguagem 23
Mestrado em Geografia 40
Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT)* 102
Mestrado em Modelagem e Otimização 24
Mestrado em Engenharia de Produção 19
Mestrado Profissional em Ensino de Física 27
Mestrado em Química 24
Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas 24
Doutorado em Química 11
Mestrado em Engenharia Civil 8
Total Discentes: 474

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – Módulo Graduação
* Dados de todos os alunos da UFG
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PARTE  2:  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DOS  RECURSOS  FINANCEIROS
GERENCIADOS PELA DIREÇÃO DA REGIONAL

Apresenta-se o detalhamento dos recursos financeiros oriundos do Tesouro Nacional
que  foram  gerenciados  e  aplicados  pela  Diretoria  para  manutenção  e  funcionamento  da
Regional Catalão. Os dados gerais incluindo recursos gerenciados pelas Unidades Acadêmicas
Especiais  encontram-se  disponibilizados  pela  Coordenação  de  Administração  e  Finanças
(CAF)  em  https://caf.catalao.ufg.br/n/108375-relatorios-de-gestao  .   Cabe  destacar  que  em
2018 os recursos foram distribuídos pela UFG a cada uma de suas regionais, já em 2019 os
recursos de custeio e capital foram conferidos pelo Ministério da Educação (MEC) pela Lei
Orçamentária da UFCAT, contudo o PNAES ainda veio junto com a UFG.

Quadro 23: Recursos Disponibilizados de Custeio (2018)

Despesas
2018 (UFG)

Orçamento Executado
CUSTEIO 9.623.127,95 8.700.129,31

PNAES 2.801.494,72 3.146.020,36
TOTAL 12.424.622,67 11.846.149,67

Fonte: Coordenação de Administração e Finanças – CAF/RC/UFG

Quadro 24: Recursos Disponibilizados de Capital (2018)

Despesas
2018 (UFG)

Orçamento Executado
CAPITAL 850.846,92 1.603.205,67
Fonte: Coordenação de Administração e Finanças – CAF/RC/UFG

Quadro 25: Recursos Totais (Custeio e Capital) RC/UFG (2018)

Despesas
2018 (UFG)

Orçamento Executado
CUSTEIO 9.623.127,95 8.700.129,31
CAPITAL 850.846,92 1.603.205,67
PNAES 2.801.494,72 3.146.020,36
TOTAL 13.275.469,59 13.449.355,34

Fonte: Coordenação de Administração e Finanças – CAF/RC/UFG

Quadro 26: Recursos Disponibilizados de Custeio (2019)

Despesas
2019 (MEC)

Orçamento Executado
CUSTEIO 11.431.404,00 9.249.096,60

PNAES 1.093.590,00 3.079.627,00**
TOTAL 12.524.994,00 12.328.723,60

Fonte: Coordenação de Administração e Finanças – CAF/RC/UFG
**Parte do recurso PNAES estava previsto dentro da LOA da UFG
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Quadro 27: Recursos Disponibilizados de Capital (2019)

Despesas
2019 (MEC)

Orçamento Executado
CAPITAL 1.500.000,00 2.959.620,05*
Fonte: Coordenação de Administração e Finanças – CAF/RC/UFG
*Parte do recurso de custeio foi alterado para capital e empenhado na obra da CEU – Casa do Estudante

Quadro 28: Recursos Totais (Custeio e Capital) RC/UFG (2019)

Despesas
2019 (MEC)

Orçamento Executado
CUSTEIO 11.431.404,00 9.249.096,60
CAPITAL 1.500.000,00 2.959.620,05*
PNAES 1.093.590,00 3.079.627,00**
TOTAL 14.024.994,00 15.288.343,65

Fonte: Coordenação de Administração e Finanças – CAF/RC/UFG
*Parte do recurso de custeio foi alterado para capital e empenhado na obra da CEU – Casa do Estudante
**Parte do recurso PNAES estava previsto dentro da LOA da UFG

PARTE 3: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS METAS DO PLANO DE GESTÃO

Apresentamos o Relatório de Março de 2018 a Dezembro de 2019 da gestão enquanto

Regional  Catalão da  Universidade Federal  de Goiás,  em conformidade com o Regimento

Geral da UFG e alinhados ao compromisso democrático institucional de prestar contas em

relação ao Plano de Gestão disponibilizado à comunidade acadêmica da Regional Catalão.

O primeiro ano de gestão foi  marcado pela  adoção de uma série  de ações para a

implementação da UFCAT, para a garantia de orçamento próprio e a indicação da reitoria pro

tempore, visando a gestão orçamentária e administrativa autônomas. No início de 2019, os

recursos da instituição foram liberados na proporção de 1/18 avos, uma proporção bastante

restritiva  do  ponto  de  vista  orçamentário.  O  cenário  político  e  financeiro  impactou  na

realização  de  algumas  metas,  contudo  as  não  implementadas  continuaram  em  pleno

andamento, com perspectivas de realização durante o ano de 2019.

Em 14 de maio de 2019 foi realizada a Assembleia Universitária da Regional Catalão

UFG no auditório Paulo de Bastos Perillo, que contou com a presença de mais de mil pessoas.

O Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, iniciou agradecendo a presença de todos e ressaltou

a importância de uma Assembleia Universitária com objetivo de esclarecer o impacto dos

cortes  nas  Universidades  Públicas  e  as  perspectivas  institucionais  em  razão  do

contingenciamento imposto pelo Governo Federal.
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Entre o público presente, estavam representantes dos movimentos estudantis, docentes

e técnicos  administrativos.  O Reitor  abriu a  assembleia  apresentando o contexto  político-

econômico e a situação orçamentária da UFG. Sua explanação inicial evidenciou como os

argumentos  que  estão  sendo  construídos  para  derrubar  a  Universidade  Pública  são

contraditórios e infundados, e teve como objetivo “trazer subsídios e elementos concretos,

baseado em dados, para se fazer a defesa correta da nossa instituição, (…) desfazer alguns

mitos que estão sendo veiculados sobre a universidade, trazendo os elementos necessários ao

debate diário”.

Os  dados  estatísticos  apresentados  pela  Reitoria  evidenciaram que a  Universidade

Pública é composta em sua maioria por estudantes de baixa renda, em oposição ao que se tem

propagado pelo Governo Federal. Além disso, é falaciosa a justificativa de que se gasta muito

em  educação.  Especialmente  quando  se  observa  o  gasto  por  aluno,  valor  que  tem

gradativamente caído ao longo dos anos.

Em meio a esta conjuntura temerosa, desde a publicação da Lei nº 13.634, de 20 de

março de 2018, que criou a UFCAT a partir do desmembramento da Regional Catalão da

UFG, o posicionamento da equipe gestora foi dar continuidade a um trabalho conjunto com

autoridades políticas municipais, estaduais, MEC e Reitoria da UFG, para a concretização do

ato de nomeação e posse da Reitoria Pro Tempore da UFCAT. Na tarde de 12 de dezembro de

2019,  na  Sala  de  Atos  do  Ministério  da  Educação  (MEC),  em  Brasília-DF,  ocorreu  a

cerimônia em que a atual Diretora da Regional Catalão/UFG, Professora Roselma Lucchese,

foi  empossada  no  cargo  de  Reitora  Pro  Tempore da  Universidade  Federal  de  Catalão

(UFCAT).

As Metas da Gestão para as Políticas Institucionais:

 

Este relatório é formado por um primeiro bloco de informações que registram o perfil

institucional, um segundo com o detalhamento dos recursos de custeio e capital e o terceiro

que é apresentado a seguir. Nele, para cada uma das Metas do Plano de Gestão relata-se o que

foi realizado e os resultados alcançados, num exercício de compromisso institucional com as

propostas  defendidas  durante  o  processo  de  campanha  para  eleição  aos  cargos  diretivos,

expressas em documento que representou um projeto eleito pela comunidade acadêmica.
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3.1 PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DA REGIONAL CATALÃO

Meta: Atuar na divulgação do processo de emancipação para a sociedade regional e articulação

de parceiras em prol do fortalecimento da instituição.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Tratativas da direção da RC/UFG com Diretoria da Santa Casa de Catalão para parcerias

em prol do COAPS, o convênio para a implantação das atividades de ensino, pesquisa e

extensão na área da saúde, sobretudo medicina. Também a viabilidade da certificação da

Santa Casa como hospital ensino por meio da Portaria Interministerial nº 285, de 24 de

março de 2015;

• Ainda em relação ao COAPS, realizou-se discussões e pactuações com a Direção da RC,

coordenação de Estágio, docentes do curso de Medicina, Secretário Municipal de Saúde

de Catalão e Prefeito Adib Elias;

• Realização de Projeto de Extensão com o Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura

Municipal de Catalão e a Coordenação de Extensão e Cultura e Atléticas Acadêmicas da

RC/UFG, com promoção da saúde, esporte e ações sociais;

• Ao Ministério de Ciência e Tecnologia houve apresentação da nova universidade frente ao

Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, com vistas à realização de projetos na área

de tecnologia;

• Tratativas com a Mineradora CMOC, por vários momentos no ano de 2018. Como feito,

houve  a  celebração  de  convênio  de  estágio  da  UFG  com  a  mesma;  treinamento  e

capacitação da equipe do DINFRA da RC, realizado pela equipe de segurança do trabalho

da CMOC;

• Tratativas  da  Direção  da  RC  com  a  superintendência  da  SAE  e  com  o  Prefeito  do

Município,  Adib  Elias,  para  a  resolução  da  seguinte  situação:  “Construção  legal  da

ocupação de área da RC/UFG onde se encontram poços artesianos e distribuição de água

pela SAE aos bairros circunvizinhos; dívida da RC pelo consumo de água desde 2012”.

Resultado: efetivado o convênio 142/2019 com a SAE, publicado no Diário Oficial da

25



União, Seção 3 do 28 de maio de 2019.

Meta: Atuar no campo político fomentando a mobilização em prol de apoio para implantação da

Universidade.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Tratativas  no MEC –  Realizou-se audiência  com os dois Ministros da Educação em

exercício no ano de 2018, servidores do MEC, na presença de Profª. Dra. Sandramara

Matias Chaves (Vice-Reitora da UFG), e de autoridades como Wilder Pedro de Morais

(Senador da República) e do senhor Haley Margon Vaz. As discussões foram no sentido

de  estabelecer  critérios  para  o  projeto  de  Lei  Orçamentária  para  2019,  pactuação  de

pessoal para a implantação do curso de medicina da RC/UFG;

• Visita à RC/UFG pelo Ministro da Educação Rossieli Soares da Silva, Senador Ronaldo

Caiado, Senador Wilder Pedro de Morais, governador José Eliton, Prefeito Adib Elias,

Secretária  Estadual  de Educação Raquel  Teixeira,  Deputado Federal  Thiago Peixoto e

Haley Margon Vaz para o anúncio oficial da criação da UFCAT e lançamento da pedra

fundamental do edifício da saúde;

• Tratativas  com  servidores  e  Diretorias  do  MEC  para  tratar  de  orçamento  e  recursos

humanos para UFCAT;

• Realização de audiência pública no Senado Federal com Ministro da Educação – Ricardo

Vélez Rodríguez;

• Tratativas no contexto político federal – Atuação junto à Senadora Lúcia Vânia Abrão,

Senador Wilder Pedro de Morais e Ronaldo Caiado, para tratar de apoio político a nova

universidade.  Tratativas  com os  Deputados  Federais  que  compõem a  bancada  goiana,

liderada em 2018 pelo Deputado Jovair  Arantes:  todos os gabinetes foram visitados e

solicitado  apoio  a  UFCAT.  Como  resultado,  obtivemos  o  destino  de  uma  emenda

impositiva pelo deputado Pedro Chaves, e a bancada goiana deliberou outra emenda para

a UFCAT;

• Atuação junto ao Senador da República Wellington Antônio Fagundes em agradecimento
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à emenda orçamentária  de destinação de recursos  para as  novas  universidades  criadas

realizada pela Diretora da RC/UFG. Como resultado, mobilizou-se uma Audiência Pública

ocorrida  em  30/10/2018  para  abordar  a  necessidade  de  aporte  financeiro  para  as

‘supernovas universidades’, após esse evento, o parecer do relator da emenda, o Deputado

Federal Luciano Ducci, foi favorável;

• Tratativas no contexto político estadual – Visita à Assembleia Legislativa do Estado de

Goiás: realização de reunião com os Deputados Estadual Karlos Márcio Vieira Cabral, que

preside a Comissão de Educação, Cultura e Esportes da ALEGO e Francisco Júnior, com

o propósito de divulgar a UFCAT. Como resultante, em 22/05/2018 realizou-se Audiência

Pública  na  Assembleia  Legislativa  de  Goiás  (ALEGO)  promovida  pela  Comissão  de

Educação, Cultura e Esporte com o tema: “Os desafios das novas Universidades Federais

em  Goiás  (Catalão  e  Jataí)”.  A RC/UFG  foi  representada  por:  Profª.  Dra.  Roselma

Lucchese  (Diretora  da  RC/UFG);  Prof.  Dr.  Claudio  Maia  (Vice-Diretor  da  RC/UFG);

Prof.  Dr.  Heber  Martins  de  Paula  (Coordenador  de  Administração  e  Finanças  da

RC/UFG); TAE Roberto Ferreira Tavares (Chefe de Gabinete da Direção da RC/UFG);

Prof. Dr. Laurindo Elias Pedrosa (UAE Geografia) e Profª. Dra. Heloísa Vitória de Castro

Paula (UAE Educação), além de representantes estudantis;

• Tratativas no contexto político municipal – Trabalho junto ao Prefeito Municipal Adib

Elias  e  participação  em  eventos  realizados  pela  Prefeitura,  sempre  representando  a

UFCAT.  Resultados  são  percebidos  com  a  ampliação  das  parcerias  com  os  órgãos

municipais, renovação de convênios, com destaque ao convênio com a SAE, dos estágios

e cessão de servidores.  Também despertou o interesse do poder legislativo municipal,

quando os vereadores solicitaram a presença da direção na sessão da Câmara Municipal

de  Vereadores  de  Catalão,  com  a  finalidade  de  apresentação  sobre  o  panorama  da

instituição e as perspectivas oriundas do anúncio oficial do Ministério da Educação sobre

a criação da UFCAT.

Meta: Coordenar o processo de construção do modelo de universidade a ser implantado através

da promoção permanente de discussões com a comunidade acadêmica, articulações com outras

Universidades e Andifes.
Ações realizadas para alcançar a meta:
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• Atuação  no  âmbito  da  UFG:  Trabalho  com  a  Reitoria  da  UFG  para  tratar  com  a

Comunidade Acadêmica os assuntos de tutoria e desmembramento da UFCAT;

• Discussão e construção do processo de tutoria das novas universidades (UFCAT; UFJ),

com a com a presença de Pró-Reitores. Proposta de traçar estratégias de assunção das

responsabilidades  e  operacionalização:  a  reunião  contou  com  os  coordenadores da

RC/UFG para tratar das próximas etapas da tutoria;

• Atuação no âmbito de outras universidades: Participação da Diretora da RC/UFG Profª.

Dra.  Roselma  Lucchese  em  Reunião  de  Trabalho  na  Universidade  Federal  de

Rondonópolis  (UFR),  instituição  recém-criada  por  desmembramento  da  Universidade

Federal de Mato Grasso (UFMT);

• Constituição de grupo de trabalho com as demais ‘supernovas’ universidades;

• Participação  em  evento  na  Regional  Jataí  da  UFG  ‘Seminário  de  Construção  da

Universidade Federal de Jataí’;

• Atuação no âmbito ANDIFES – Participação em Seminário promovido pela Associação

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), com

presença  da  Diretora  da  RC/UFG,  Profª.  Dra.  Roselma  Lucchese,  e  Vice-Diretor  da

RC/UFG, Prof. Dr. Cláudio Lopes Maia;

• Participação ativa no Fórum de Pró-Reitores de Gestão Pessoas – FORGEPE.

Meta: Estruturar grupos de trabalho e  eventos para construção participativa das diretrizes de

fundação da Universidade que queremos.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização do I  Seminário de Transição UFG/UFCAT em 21/06/2018: Palestra  com a

Reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) – Profª. Dra. Iracema Santos

Veloso  – sobre  a  experiência  de  implantação da UFOB e  em 22/06/2018:  Grupos de

trabalho compostos por representantes da comunidade universitária  (docentes,  técnicos

administrativos e estudantes) que trabalharam na questão “Que Universidade queremos?”;
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• Foram produzidos relatórios com o registro do trabalho dos grupos a partir dos quais se

elaborou uma Carta Consulta para a comunidade universitária contribuir na construção

das diretrizes da nova Universidade, realizando ampla divulgação para participação de

todos na consulta pública.

3.2 POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Meta:  Apoiar  as  atividades  de  avaliação  interna  e  externa  dos  cursos  de  graduação  em

consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• A COGRAD/RC/UFG apoiou os cursos da RC/UFG durante o processo de avaliação dos

mesmos, estando presente durante a visita in loco dos avaliadores do MEC;

• A Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA/UFG) foi recomposta e atuou junto

às coordenações dos cursos avaliados, prestando apoio na preparação para recebimento

das comissões de avaliação externa;

• Foi iniciada a implantação da Procuradoria Institucional da Regional, com a escolha de

um representante  da  procuradoria  que  já  realizou  cursos  e  participou  do encontro  de

procuradores. A nomeação efetiva aguarda a implantação da UFCAT com a liberação das

Funções Gratificadas.

Meta:  Atuar em prol da reposição das vagas de servidores lotados na Coordenação Geral de

Graduação que se aposentarem.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Em processo, visto que  os códigos de vagas da UFCAT ainda não foram liberados pelo

Ministério da Economia.

Meta: Atuar para fortalecimento do campo de estágio como prática de aprendizagem e formação

do discente.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Em parceria com Coordenação de Estágios, durante os anos de 2018 e 2019 o estágio foi

fortalecido,  celebrando  novos  convênios  e  melhorando  o  estágio  não  obrigatório  na

RC/UFG;
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• Elaboração  e  envio  de  Carta  Convite  a  diversos  setores,  para  estabelecimento  de

convênios de Estágios Curriculares e renovação de cenários de práticas;

• Elaboração  dos  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP).  Não  havia  no  setor  um

descritivo passo a passo das atividades que são executadas no setor, o que foi realizado em

parceria  com  o  estagiário  Samuel  Henrique  e  a  colaboradora  terceirizada  Lhorrany

Moreira. Posteriormente, essa rotina será disponibilizada para consulta;

• Visita ao Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) da cidade de Catalão para

realizar  a  divulgação  dos  cursos  de  graduação,  programas  de  assistência  estudantis,

projetos  de  extensão  e  outras  tantas  atividades  disponíveis  aos  ingressantes  na

universidade:  https://www.catalao.ufg.br/n/109378-professoras-da-rc-ufcat-

participam-de-evento-de-integracao-no-ccpa;

• Visita aos cenários de estágios, dentro da RC/UFG. Observou-se que muitos estagiários

não têm deixado o cronograma semanal  disposto na porta/mural de estágio/horário de

atividades. Fato registrado durante as visitas aos locais;

• Visita aos Cenários de Prática em atendimento ao disposto nos Despachos da Procuradoria

da  UFG,  antecedendo a formalização dos  ajustes,  visitou-se os  locais  que  solicitaram

Convênios com a Universidade para realização de estágios dos estudantes de Graduação

vinculados à UFG, com vistas à verificação das instalações profissionais da concedente, se

estas  estão  adequadas  à  formação  cultural  e  profissional  dos  estudantes:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/113179-cge-e-cograd-visitam-interessados-em-

estabelecer-convenios-com-a-ufg.

Meta: Criar espaços de reflexão com os docentes sobre o ensino de graduação em parceria com

os  Núcleos  Docentes  Estruturantes  (NDEs)  pautando  o  perfil  acadêmico  dos  discentes,  os

projetos pedagógicos, as políticas de permanência etc.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi instituído o Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP para acompanhamento de docentes e

discentes no processo pedagógico traçando políticas de combate a evasão;
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• Foram realizadas reuniões para discutir as funções do núcleo. Participaram das reuniões

os servidores da COGRAD e em alguns momentos o Coordenador de gestão de pessoas e

desenvolvimento institucional;

• Foi  elaborado  um  regimento  interno  do  NAP,  o  qual  contém  a  natureza,  finalidade,

objetivos, atribuições, constituição e funcionamento. Tal regimento, bem como a proposta

do NAP foram apresentados na Reunião da Câmara Regional de Graduação, para que os

presentes  pudessem contribuir  com o  desenvolvimento  do  NAP,  ter  conhecimento  do

núcleo e apresentar demandas de ações;

• Foi realizada a qualificação e atualização das servidoras responsáveis pelo NAP, por meio

de  estudo  de  publicações  científicas  sobre  temáticas  relevantes  e  participações  em

eventos, tais como o Congresso Nacional de Educação, Seminário de permanência e êxito

das IFES e Simpósio do ensino criativo, colaborativo e inovador;

• Iniciou-se um levantamento de dados referentes aos processos de quebra de pré-requisitos

para  que  ações  sejam realizadas  a  partir  de  um estudo  prévio  do  contexto,  causas  e

resultados de todos os processos avaliados pelos diferentes cursos de graduação;

• Tem sido feito um estudo sobre a viabilidade e condições da realização de um Encontro

Pedagógico  voltado  para  os  docentes  do  curso  de  Letras  Português/Inglês  durante  a

semana de planejamento pedagógico de 2019/1 e um de Programa de Nivelamento em

matemática para os alunos de cursos demandantes, tanto aqueles já matriculados quanto

os ingressantes de 2019/1.

Meta: Estimular e apoiar a continuidade da realização do Espaço das Profissões e da Feira de

Ciências.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• O Espaço das Profissões teve total apoio da COGRAD, desde seu início até a realização.

Meta: Fomentar o Programa de Monitoria buscando ampliação das vagas atuais.

Ações realizadas para alcançar a meta:
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• A COGRAD conseguiu o aumento do quantitativo das bolsas, de 40 para 45.

Meta: Fortalecer a implementação das ações do Núcleo de Acessibilidade, frente às necessidades

sociais  observadas  em  situações  de  acesso,  participação  e  aprendizagem  de  estudantes  com

“deficiência, transtornos globais de desenvolvimento”.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• O Núcleo  de  Acessibilidade  acompanha  estudantes  autodeclarados  que  necessitam de

acompanhamento,  visto  que  nem todas  as  deficiências  têm esta  necessidade,  algumas

precisam apenas de recursos de tecnologias assistivas, flexibilização de prazo, provas em

formatos  acessíveis,  dentre  outras.  Dos  atendidos  um não faz  parte  do  PAEE,  mas  é

acompanhado  por  falta  de  um  setor  específico  para  elaborar  e  viabilizar  ações  para

estudantes indígenas.

Meta: Realizar estudos e propor medidas para minimizar os altos índices de evasão em parceria

com as Unidades Acadêmicas Especiais.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi criado o NAP, que está realizando o levantamento e propondo ações.

Meta: Reativar a comissão de divulgação dos cursos de graduação para atuar junto às escolas de 

ensino médio de Catalão e Região.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• A Comissão  responsável  por  divulgar  a  Feira  das  Profissões  tem realizado  visitas  as

escolas e divulgado os cursos de graduação da RC/UFG.

3.3 POLÍTICA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Meta: Ampliar a divulgação da pesquisa realizada na Universidade, tanto na graduação quanto na

pós-graduação para o público interno e externo com fortalecimento da promoção de eventos e

realização de publicações geradas.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização do Ciclo científico de pesquisa, pós-graduação e inovação que constitui-se em

uma  ação  de  extensão  da  Coordenação  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  da

Regional Catalão (CPPGI-RC), que tem como principal propósito a formação de recursos

humanos por meio do fazer e da divulgação científicos.
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• Atividades realizadas:

a) Palestra: Cenário da pós-graduação no Brasil e perspectivas

 Palestrante: Dr Sérgio Oswaldo de Carvalho Avellar (CGNE/DAV/CAPES);

b) Oficina: Preenchimento de Lattes. Palestrante: Profa. Dra. Joana Plaza Pinto;

c) Palestra: Leitura: reconhecimento do outro no texto escrito e respeito ao conhecimento elabora-

do;

d) Palestra: Cooperação internacional e produção de conhecimento: o papel de estudantes e pro-

fessores. Palestrante: Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto (USP);

e) Apresentação dos laboratórios e potencialidades de pesquisa com a indústria para o Presidente

da FAPEG, Dr. Robson Domingos Vieira.

Meta: Atuar em prol do Incremento de bolsas de pesquisa (PIIC nas modalidades PIBIC, PIBIC-

AF, IC/Balcão, PIVIC, PROLICEN, e PIIT nas modalidades PIBIT e PIVIT).

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi desenvolvido um trabalho junto aos coordenadores de pesquisa das unidades acadêmi-

cas especiais gerando um relevante crescimento na demanda por novas bolsas de iniciação

científica e voluntários nas diversas modalidades de IC: de 57 bolsistas no período de

2017/2018 para 89 no período de 2018/2019 e de 68 voluntários no período de 2017/2018

para 90 no período de 2018/2019. Nesse sentido, o aumento foi de 56,1% de bolsistas e

32,4% de voluntários, do período de 2017/2018 para o período de 2018/2019.

Meta: Atuar na obtenção de recursos financeiros para desenvolvimento de projetos institucionais

P&D e ou grupos de pesquisadores.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foram enviadas duas propostas coletivas entre UAEs e PPGs para subsidiar o projeto

institucional  da  UFCAT  na  Chamada  Pública  MCTIC/FINEP/CT-INFRA  –  Campi

Universitários Regionais e Novas Universidades – 02/2018. Uma foi aprovada na íntegra,

a outra encontra em fase de análise de recurso enviado.

Meta: Consolidar a Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia promovendo suporte

aos treinamentos e eventos, divulgação e disseminação de informações.
Ações realizadas para alcançar a meta:
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• Foi cedida uma funcionária terceirizada para a CITT que assumiu também a Gerência do

Centro de Empreendedorismo e Incubação (Athenas), o qual está sublocado na hierarquia

administrativa da CITT. É importante ressaltar que desde a criação da CITT em 2014, é a

primeira  vez  que  a  CITT  dispõe  de  recurso  humano  exclusivo  e  dedicado  às  suas

atividades, uma vez que até esse momento, os recursos humanos eram disponíveis apenas

de bolsas de projeto que ora lograssem êxito em alguma chamada de fomento. Este fato

não permitia uma continuidade no processo gestor, em função da mudança de pessoas que

gozavam das bolsas. Apesar de ainda sofrer com a mitigação de recursos humanos, as

ações da CITT continuam a fomentar a cultura empreendedora na comunidade acadêmica

e a estreitar a distância da Academia com o setor empresarial e industrial.

Meta: Disseminar, incentivar e apoiar a cultura empreendedora junto aos pesquisadores e alunos,

pautando-se nas possibilidades do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização do Ciclo “Eu Fiz”,  onde empresários de sucesso da cidade e região foram

convidados a contar a sua história de dificuldades e sucesso à comunidade acadêmica, e

sociedade  em  geral;  é  uma  ação  que  motiva  futuros  empreendedores,  que  tomam

conhecimento do trajeto que outros empresários tiveram na criação e manutenção de seus

empreendimentos;

• Realização  do  UFG  Empreende,  um  curso  para  desenvolvimento  de  atitudes

empreendedoras no ambiente acadêmico, seja para a criação de novos negócios ou para a

preparação  do  indivíduo  para  o  mercado  de  trabalho;  em  parceria  com  o  Centro  de

Empreendedorismo e Incubação (CEI)  da  UFG Regional  Goiânia,  foram ofertadas  45

vagas em Catalão para estudantes, professores e pesquisadores da UFG; a ação abordou as

seguintes  competências:  Aplicar  técnicas  de  criatividade  para  geração  de  ideias  de

negócio;  Identificar  competências  empreendedoras;  Formular  um modelo  de  negócios

(Canvas);  Selecionar  ferramentas  de Design Thinking e  Lean Startup para validar  seu

modelo de negócio; e Avaliar ideias de negócios;

• Parceria com INPI, palestras, cursos e reuniões com a representante do INPI (Instituto

Nacional de Propriedade Intelectual) em Goiás, Lara Guerreiro: reunião com a Direção da

34



Regional  Catalão;  reunião  com  os  pesquisadores  e  coordenadores  de  pesquisa  das

Unidades da RC, mostrando a importância da proteção dos desenvolvimentos de pesquisa;

Palestra: Propriedade Intelectual e o papel da Universidade para o desenvolvimento de

tecnologia e inovação; Minicurso de Patentes; Minicurso de Marcas;

• Realizado  o  Café  tecnológico  com o  tema  “Inovação  e  Propriedade  Industrial”,  com

participação de diversas categorias: SENAI, John Deere, IF Goiano, Liga Mauá, EnAção,

UFG/RC e Colégio Militar; ali foi possível dialogar de maneira descontraída e informal,

possibilitando  conhecimento  entre  as  partes,  vislumbrando  parcerias  e  novas  ações

conjuntas.

Meta: Efetivar a implantação do laboratório de informática na Biblioteca para os alunos dos Pro-

gramas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Em  andamento  para  sua  efetivação.  Os  computadores  se  encontram  armazenados  na

biblioteca e espera-se que o prazo para seu efetivo funcionamento seja realizado em dois

meses. Motivo: reforma da biblioteca e reforma de prédios externos da RC que teve como

resultado  a  alocação  provisória  do  curso  de  Educação  Física  no  espaço  destinado  ao

laboratório da pós-graduação na biblioteca.

Meta:  Efetivar o funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa com a disponibilização de

infraestrutura física e recursos humanos.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi disponibilizado um local adequado para a sua instalação, de modo que o seu caráter de

confidenciabilidade e sigilo fossem atendidos e também foi solicitada a criação de um

centro de custo específico para o CEP, dotando-o com maior autonomia. Assim, o CEP

hoje está em sala própria, respeitada a característica de privacidade e sigilo, com um TAE

dedicado às atividades deste setor e possui centro de custeio próprio.

Meta:  Incentivar  a  pesquisa  nas  Unidades  Acadêmicas  fomentando  a  parceria  com  os

Coordenadores de Pesquisa.
Ações realizadas para alcançar a meta:
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• Realização de reuniões periódicas com os coordenadores de pesquisa as quais têm sido

essenciais, onde é compartilhada a participação efetiva e coletiva das ações da CPPGI

com os  coordenadores.  Um resultado  relevante  dessa  coparticipação  é  o  aumento  da

demanda  das  solicitações  de  bolsas  de  IC,  com  consequente  aumento  das  bolsas

contempladas  nos  editais  no  primeiro  semestre.  O  compartilhamento,  em  função  dos

resultados positivos, será continuado e intensificado nas próximas ações da CPPGI.

Meta: Promover a divulgação das pesquisas realizadas, assim como do leque de pesquisadores e

suas expertises junto ao setor industrial e órgãos municipais da região.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas atividades de aproximação com o setor industrial, enviando convites para as

ações promovidas, seja em eventos, qualificações, composição de bancas de avaliação de

empreendimentos incubados e demais atividades. A proximidade tem sido incrementada e

o diálogo com o setor industrial tem se tornado mais promissor em termos de futuras

parcerias;

• Realizado evento SPPGI que contou com a presença do Prof. Jesiel Carvalho, Pró-Reitor

de Pesquisa e Inovação da UFG e Diretor do CRTi, além de representantes da área de

Desenvolvimento e Inovação das empresas CMOC Brasil e HPE/Mitsubish de modo a

ampliar as discussões Universidade/Empresa em nossa Regional;

• Realização de reunião com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Catalão para a

realização e manutenção de parcerias. Também nesse contexto, a CPPGI fez solicitação de

levantamento sobre P&D aos coordenadores de pesquisa das UAEs, visando a entender e

conhecer os projetos em desenvolvimento na RC.

Meta: Realizar eventos de divulgação da pesquisa realizada na Universidade, tanto na graduação

quanto na pós-graduação (CONPEEX, SPPGI)
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Participação estratégica na organização do VI SPPGI e na organização conjunta com a

CEC  do  IV CONPEEX  que  são  eventos  que  aglutinam  as  produções  de  graduação,

extensão e pós-graduação. Foram recebidos 172 artigos para o VI SPPGI dos quais serão

avaliados e selecionados para composição de uma coletânea de livros com selo editorial,

36



publicada com fomento da FAPEG, por meio de projeto contemplado na Chamada Pública

nº 02/2018 – Realização de Eventos.

Meta: Realizar Seminários e Fóruns Institucionais com avaliadores e coordenadores de área da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para: i) implementação

e fortalecimentos dos programas nota 3 e ii) fortalecimento dos programas nota 4.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Promoção  em  17/08/2018  de  uma  palestra  “Cenário  da  pós-graduação  no  Brasil  e

perspectivas” com o Coordenador Geral de Normatização e Estudos Dr. Sérgio Oswaldo

de Carvalho Avellar (CGNE/DAV/CAPES).  O tema abordado trouxe um panorama da

história  da  CAPES  e  do  desenvolvimento  institucional  da  pós-graduação  no  Brasil,

questões  sobre  fomento  para  a  pesquisa  na  pós-graduação,  bem  como  as  principais

alterações na avaliação quadrienal  dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em

debate. A palestra contou com a participação da comunidade acadêmica dos Programas de

Pós-Graduação  Stricto  Sensu (Acadêmicos  e  Profissionais)  da  UFG/RC e  também de

outras IES da cidade e região;

• O VI SPPGI trouxe os Profs. Valder Stefan e Laerte Guimarães para discutir sobre a pós-

graduação de excelência;

• A CPPGI vem acompanhando as ações de busca por mecanismos de auto-financiamento

dos programas profissionais junto a PRPG participando de reuniões na PRPG e auxiliando

os coordenadores na ida aos fóruns dos PPGs profissionais;

• A CPPGI vem participando de reuniões na FAPEG, no Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa

e Pós-graduação do Centro-Oeste (FOPROP-CO) e no Encontro Nacional de Pró-Reitores

(ENPROP) de  modo a representar  a  Regional  nas  discussões  sobre o fomento  e  pós-

graduação;

• A CPPGI vem visitando os PPGs em suas reuniões para disponibilizar dados da produção

e oferecer ajuda através de um olhar externo ao PPG em relação ao seu funcionamento

visando auxiliar aos grupos em estratégias para a melhoria de suas notas junto a CAPES.
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Meta: Reestruturar a Coordenação Geral de Pesquisa e Pós-Graduação.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foram realizadas  divisões na estrutura da Coordenação de Pesquisa,  Pós-Graduação e

Inovação (CPPGI) da Regional Catalão/UFG da Universidade Federal de Goiás, no ano de

2018, foi subdivida em 03 (três) Coordenações, sendo: Coordenação Geral de Pesquisa,

Pós-Graduação  e  Inovação;  Coordenação  de  Pós-Graduação  (Lato  e  Stricto  Sensu)  e

Coordenação de Inovação e Transferência Tecnológica.  No ano de 2018, o Comitê de

Ética passa a ser vinculado diretamente à Direção da Regional Catalão/UFG, dando-lhe

mais autonomia nas suas questões. A nova gestão da CPPG que passou a ser chamada

CPPGI, pelo fato de incorporar e agregar mais as funções da CITT por entender que deve

haver uma sinergia entre pesquisa, pós-graduação e inovação na Universidade.

3.4 POLÍTICA DE EXTENSÃO E CULTURA

Meta: Atuar para viabilizar a criação da TV e Rádio Universitária e no fomento à produção de

conteúdos  audiovisuais  contribuindo  para  ampliação  da  divulgação  das  ações  de  extensão  e

cultura.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• A criação da TV e Rádio Universitária aguardam a efetivação da UFCAT;

• Ampliação  da  divulgação  das  ações  de  extensão  e  cultura  deu-se  continuidade  da

publicação do Boletim/CEC (ano VIII. Nº01) e ampliou-se o uso de redes sociais, outdoor

e divulgações através da página da CEC https://cec.catalao.ufg.br/;

• Divulgação nas rádios de Catalão e Programas de TV da Agenda Cultural;

• Em 2019  estava  previsto  implantar  TVs  em diversos  locais  dentro  da  RC/UFG para

divulgação dos eventos internos e informações de cunho acadêmico, bem como utilização

de mídia  indoor em vários espaços externos à Universidade para divulgação de eventos

institucionais de forma geral.

Meta: Construir  uma  política  de  expansão  dos  projetos  e  ações  de  extensão  e  cultura  para

atendimento das demandas político-sociais e culturais de Catalão e região.
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Ações realizadas para alcançar a meta:

• Discute-se  a  reativação da  incubadora  INESSOL para  em pleno funcionamento  poder

fortalecer os projetos de demandas sociais da comunidade de Catalão e Região.

Meta: Elaborar uma política efetiva de financiamento para projetos e ações de extensão e cultura.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizada visita à Universidade Federal de São Carlos, campus de Lagoa do Sino em

Campina do Monte-SP. Foi verificado a execução de projetos de extensão que podem

gerar fonte de financiamento e ampliação de bolsas.

Meta: Estruturar a composição de uma comissão de avaliadores para editais internos e externos

de extensão universitária.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foram selecionados docentes e técnico-administrativos pelo Edital 03/2015 de Chamada

Pública compondo Comissão Interna de Avaliadores dos Editais de PROBEC/PROVEC;

• Capacitação para os avaliadores ministrada em 26/03/2018 conduzida pela PROEC e CEC

com o Prof. Dr. Emiliano Lôbo de Godoi – Diretor de Extensão da UFG e Profª. Dra.

Neila Coelho de Sousa Coordenadora de Extensão e Cultura da RC/UFG;

• Foram capacitados 17 membros da RC/UFG para responder à demanda de avaliação e

emissão de pareceres de ações de extensão proporcionando um grupo de profissionais

capacitados para avaliar trabalhos de extensão e cultura em eventos científicos de âmbito

local e regional.

Meta:  Fomentar  as  parcerias  multi  e  interdisciplinares  entre  cursos,  Unidades  Acadêmicas,

projetos e programas, bem como as parcerias interinstitucionais com Prefeituras, Estado e outras

instituições federais de ensino superior (IES).

Obs.: Junção com a Meta: Buscar parcerias com instituições e empresas privadas para realização

dos projetos de Extensão e Cultura.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização de parceria entre as Associações Atléticas Acadêmicas da Regional Catalão e a

Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Catalão sendo concretizados
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vários  eventos  sociais  e  promoção  de  jogos  esportivos  entre  a  RC/UFG  e  outras

instituições de ensino superior;

• Realização de parceria entre UFG-RC e SESI/SENAI promovendo eventos.

Meta: Incentivar a realização de festivais, mostras, circuitos, exposições e outras modalidades de

eventos de extensão e cultura.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Apoio à realização de eventos diversos da RC/UFG com disponibilização de 5.000 pastas

e 4.000 canetas;

• Realização  da  Calourada  com  o  apoio  da  extensão  garantindo  a  infraestrutura  e  o

financiamento do evento;

• A CEC/RC/UFG buscou valorizar as manifestações artístico-culturais na participação e/ou

promoção de eventos como:

a) Festival de arte e cultura (show com bandas na calourada cultural);

b) “Tango Goiano” realizado pela Fundação Cultural Maria das Dores Campos;

c) Show Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld;

d) Show Conexão Brasil Senegal;

e) Show Banda Mr. Gyn;

f) Apresentação teatral Mercúrio Retrógrado;

g) III FLICAT e I COLLIC;

h) 4º CONPEEX;

i) Show Trem das Gerais;

j) Palestra Show de Philippe Seabra;

k) Espetáculo Deixa que eu conto com a Cia Anapolina de Teatro.

Meta:  Promover  ações  visando aumentar  o  índice  de  registro  das  atividades  de  extensão no

Currículo Lattes dos docentes e discentes.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizado treinamento  SIGAA-Extensão para  novos  servidores  no  Curso  de  Docência

para divulgar a extensão e cultura e promover a familiarização com o sistema incentivado

os Docentes ingressantes na RC/UFG a valorizar  no currículo as ações de extensão e
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cultura.

Meta: Promover oficinas, palestras e seminários para afirmar a importância do desenvolvimento

de Projetos de Extensão e Cultura na sociedade inter, intra e extrauniversitária.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização de Mostra de Extensão e Cultura da RC/UFG durante o 4º CONPEEX.

Meta: Viabilizar um Fórum de Extensão e Cultura a fim de fortalecer a construção democrática

de políticas e parcerias.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Participação em Dois Fóruns Nacionais de Extensão e Cultura para capacitação no tema

da construção democrática de políticas e parcerias;

• Participação no Fórum Setorial de Cultura Do município de Catalão-Goiás.

3.5  POLÍTICA  DE  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL  E  ASSUNTOS  DA  COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA

Meta: Ampliar o número de servidores técnicos da  Coordenação de Assuntos da Comunidade

Universitária com  as  seguintes  vagas:  02  assistentes  administrativos;  03  Nutricionistas;  01

Encarregado Administrativo – Terceirizado; 03 Técnicos em nutrição dietética;  03 Assistentes

Sociais, 01 Técnico em Sistema da Informação, 01 Contador e 03 Psicólogos.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Alocado em 03/09/2018 - 01 Assistente Administrativo;

• Alocado 01 Assistente Social cedido do curso de Medicina-03(três) dias na semana;

• Convocada a Assistente Social aprovada no Concurso Público para Provimento de Cargos
do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação (TAE) EDITAL N. 08/2018.

Meta: Apoiar as ações estudantis de formação cultural e de iniciação e prática de desportos em

vigor.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Processo permanente de articulação com a Coordenação de Extensão e Cultura (CEC) e

com os  estudantes  as  demandas  que  envolvam desportos.  Atuação  para  realização  da
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Calourada Cultural e Articulação com as Atléticas.

Meta:  Buscar  fontes  alternativas  de  financiamento  da  assistência  estudantil,  por  meio  de

parcerias, projetos e captação de recursos que contribuam na complementação orçamentária.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• A Gestão da RC iniciou diversas reuniões/ações. Tais quais: Articulação com a Bancada
Goiana de Parlamentares para efetivação de emendas parlamentares.

Meta:  Construir  uma política  de  saúde  para  comunidade  universitária  integrada  com a  rede

municipal e estadual através de contrato organizativo da ação pública de saúde (COAPS).
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização de diagnóstico sobre a situação dos estudantes que buscam por atendimento na

rede  de  saúde  do município,  mas  que  por  terem cartão  do  SUS de  outra  cidade  não

conseguem realizar tratamento de média e alta complexidade em Catalão;

• Articulação com a Conferência Municipal de Saúde;

• Diálogo com os estudantes sobre a temática;

• Articulação  do  Núcleo  de  Assistentes  Sociais  –  NUCRESS  em  compor  o  Conselho

Municipal de Saúde;

• Articulação com os profissionais do CAPS – promoção e saúde mental.

Meta: Criar o Fórum da Política de Assistência Social ao Estudante.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Articulação com os estudantes e Instituto Federal Goiano de Catalão;

•  Articulação com os estudantes e com Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil – 
FONAPRACE;

• Obs.: O Fórum na Regional previsto para setembro de 2019.

Meta: Desburocratizar  o  processo  licitatório  do  Restaurante  Universitário  com  alocação  de

profissional de administração para realizar o processo de licitação e das demandas pertinentes a

orçamento e recursos;
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Ações realizadas para alcançar a meta:

• Acompanhamento das demandas pertinentes a orçamento e recursos pelo SEI/SIPAC;

• Participação da CCOM na Comissão de Fiscalização;

• Fiscalização da Nutricionista desde março de 2018;

• Fortalecimento da atuação da Comissão de Fiscalização do Contrato do RU;

•  Elaboração da Política de Segurança alimentar e nutricional;

•  Realização da pesquisa de satisfação com a Comunidade Universitária;

•  Estudos sistemáticos e adequações para futuros editais como por exemplo: pactuação de

outros recursos para subsídios graduação e pós-graduação;

•  Elaboração do Edital para atendimentos dos estudantes em momentos emergenciais;

• Estudo sistemático de membros da CCOM e mapeamento do fluxo desses estudantes na

utilização do Serviço de Alimentação.

Meta: Fomentar estratégias para viabilizar ampliação da quantidade de refeições diárias ofertadas

aos estudantes assistidos pelos programas universitários.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização de controle diário do acesso dos estudantes através da geração de planilhas;

• Pretende-se  instalar  o  controle  por  sistema  integrado,  que  no  momento  depende  de

ampliação de recurso orçamentário;

• Realização de estudos de forma sistematizada do contrato atual e aperfeiçoamentos da

Equipe CCOM, Licitação e Comissão Fiscalizadora;
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• Ampliar a gestão de controle do acesso ao RU – estudo efetivado pelos profissionais da

CCOM e estagiária.

Meta: Garantir  a  segurança  alimentar  e  nutricional  da  comunidade  universitária,  através  da

promoção de ações intersetoriais e participativas.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas  reuniões  com as  representações  estudantis,  Gestor  do  Contrato  e  Empresa

responsável;

• Implantação do Projeto de Extensão Sustentabilidade – Implantação da Caneca;

• Implementação periódica de pesquisas;

• Fase de elaboração da política de segurança alimentar;

• Promoção de atividade integrada com projetos de extensão e pesquisa.

Meta: Implementar  ações  com  os  estudantes  e  toda  comunidade  universitária  em  prol  da

construção do Condomínio Estudantil.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas reuniões com representações estudantis periodicamente para informar sobre o

andamento do projeto;

• Foi finalizada a licitação da obra;

• Foi  iniciada  em janeiro  de  2019 o  processo  de  construção  do condomínio  estudantil,

Processo SEI 23070.003998/2019-94. Obra em andamento.

Meta: Implementar em nível preventivo e assistencial o serviço de saúde física e mental integrada

com outras áreas na prevenção e acompanhamento dos discentes.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Implantação  de  Projeto  Institucional  em  parceria  para  execução  com  a  Clínica  de
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Psicologia, o Serviço Social da CCOM, as profissionais do SIASS (Médica e Psicóloga) e

com o Coordenador de Gestão com Pessoas e Desenvolvimento Institucional;

• Realização de atendimentos de estudantes que realizam acompanhamento e prevenção de

saúde mental;

• Criação do Grupo Psicoeducativo – CCOM e SIASS.

Meta: Implementar  o  SIGAA  –  Assistência  Estudantil  com  os  Serviço  de  Psicologia  e

Nutrição/Implementar  o  SIGAA –  Assistência  Estudantil integrado  com  os  demais  serviços:

acesso ao restaurante universitário integrado com o SIGAA Acadêmico (matrícula, trancamento,

integralização do curso e financeiro).
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas reuniões de equipe da CCOM para discutir a proposta;

Obs.: Em processo de discussão e viabilização se dará com Sistema da UFCAT.

Meta: Implementar  projeto-piloto  de  uma  creche-escola  na  comunidade  universitária  para

atendimento a discentes através da readequação de espaços existentes e de ações colaborativas

entre disciplinas dos cursos de licenciatura e seus estágios curriculares, bem como de projetos de

extensão.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Iniciado  projeto-piloto  de  uma  creche-escola  na  comunidade  universitária  para
atendimento  a  discentes  através  da  readequação  de  espaços  existentes  e  de  ações
colaborativas entre disciplinas dos cursos de Pedagogia, Enfermagem, Educação Física e
Psicologia e seus estágios curriculares bem como projetos de extensão;

• Realizada avaliação de estrutura física pelo DINFRA/RC;

• Realizada seleção de Monitoras;

• Realização do Projeto Piloto de Noite na Brinquedoteca executado no segundo semestre
de 2018.

Meta: Implementar uma política de segurança alimentar na comunidade universitária.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Participação da CCOM na equipe de fiscalização do RU e Cantina;
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• Fase de elaboração da Política de Segurança alimentar e nutricional;

• Elaboração de Pesquisa de Satisfação do Restaurante Universitário RU e Cantina.

Meta: Promover  uma  maior  integração  das  ações  intersetoriais:  entre  as  políticas  de

acessibilidade, graduação, intercâmbio e profissionais de saúde.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Atuação em conjunto com o NAI para atendimentos às demandas crescentes advindas do

ingresso por cotas na UFG e pelo Programa UFGInclui;

• Articulação  com a  CAI  na  realização  de  estudo  socioeconômico  dos  estudantes  para

concorrer aos editais de intercâmbio;

• Atuação em conjunto com a COGRAD para acompanhamento acadêmico;

• Atuação na Comissão de Divulgação do ENEM – Visita Técnica nas escolas da região;

• Participação Comissão Socioeconômica no processo SISU 2018/2019;

• Promoção de diálogos sistemáticos com os coordenadores de cursos para efetivarem os

lançamentos de falta e frequência dos estudantes no SIGAA Ensino, para que o Serviço

Social, possa realizar o acompanhamento sócio acadêmico dos estudantes atendidos pela

política de assistência estudantil;

• Articulação com o FONAPRACE, PRAE e Reitoria para atendimento de assistência social

aos estudantes do Programa UFG Inclui nos primeiros dias na universidade.

Meta: Reestruturar a Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Aspectos Físicos:

• Implantada a sala de entrevista social  para que profissionais possam realizar de forma
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sigilosa a escuta do estudante.

• Aspectos Recursos Humanos:

• Composição da equipe com uma assistente em administração, uma estagiária (agosto de

2018 a abril de 2019); um encarregado administrativo; um administrador;

• Articulação  em  prol  do  recebimento  de  apoio  de  um  período  do  assistente  social

(IBIOTEC)  nas  demandas  da  Comissão  Socioeconômica,  planejamento  estratégico  do

serviço social nos atendimentos articulados na Instituição;

• Atuação de apoio do Contator da CAF nas demandas da Comissão Socioeconômica SiSU

2019.

• Aspectos infraestrutura:

• Primeiro ano de implantação do Sistema SIGAA módulo Assistência ao Estudante.

• Aspectos de Projetos e Serviços:

• Realização de diálogos constantes com os organizadores de viagens para evitar conflitos;

• Orientação aos formandos assistidos pela Política de Assistência Estudantil;

• Orientação aos estudantes que são atendidos pela Política de Assistência Estudantil quanto

aos editais de intercâmbios;

• Apoio e orientação nas Comissões de Sindicância com a temática assédio moral e sexual

com o público atendido pela CCOM.

• Aspectos Orçamentário e Financeiro:

• Mapeamento do perfil de subsidiados e os impactos no recurso do PNAES.

Meta: Viabilizar espaços de convivência comunitária (docentes, discentes, técnicos, servidores

terceirizados).
Ações realizadas para alcançar a meta:
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• Realização do estudo sistematizado da utilização do Espaço no Restaurante Universitário:

A DINFRA realizou vistoria e projetos de layout; A CCOM realizou os levantamentos dos

mobiliários que os estudantes solicitaram;

• Lançamentos no PGC no planejamento anual de compras.

3.6 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Meta: Ampliar a mobilidade internacional de docentes e técnico-administrativos.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi  mantida  na  estrutura  administrativa  da  Direção  da  RC/UFG  a  Coordenação  de

Assuntos  Internacionais  (CAI)  indicando  coordenador  com  encargo  e  atribuições  de

desenvolver uma política institucional de internacionalização;

• Em processo de construção um Plano de Ações para ampliar a mobilidade internacional de

docentes e técnico-administrativos.

Meta:  Ampliar  a  participação  de  docentes  e  técnico-administrativos  em  eventos,  cursos  e

pesquisas internacionais.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foram autorizados vários afastamentos de servidores no período de março de 2018 até

dezembro de 2019 para participação em eventos no exterior. Obs.: Relação Nominal e

Períodos de Afastamento constam no Relatório Anual da CPPGI/RC/UFG.

Meta: Atuar junto a órgãos públicos da cidade para realizar um estudo e viabilizar mudanças das

entradas do campus I.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foram mobilizados os órgãos da Prefeitura Municipal de Catalão para as autorizações

necessárias à realização de mudanças, tanto como colocação de placas de trânsito, etc. A

PMC realizou as mudanças necessárias nas entradas do Campus I.

Meta: Criar comitês e mecanismos permanentes de combate às opressões e aos assédios sofridos 

pela comunidade universitária.
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Ações realizadas para alcançar a meta:

• Criação da Comissão para Assuntos de Assédio Moral, Sexual e Preconceitos da Regional

Catalão/UFG, com representação em reuniões mensais na Regional Goiânia/UFG.

Meta:  Criar  um fórum  de  discussão  que  avalie  e  encaminhe  soluções  de  segurança  com  a

participação de toda comunidade.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização do I Seminário Direitos Humanos e Segurança Institucional. O evento teve

como objetivo  geral  discutir  políticas  públicas  e  ações  de  segurança  na  Universidade

Federal de Catalão/UFCAT (UFG/RC);

• Elaboração  de  uma  carta  memória  do  evento  e  disponibilização  na  página  da

UFCAT/UFG/RC, visando à ampliação dessa reflexão ao ponto de estabelecer tratativas

no sentido de implantar ações saneadoras e atender aos anseios da comunidade acadêmica,

com a participação dos segmentos representativos de nossa instituição;

• Realização de uma consulta pública, via formulário Google Docs, relativa à instalação de

um  portão  de  pedestres  entre  o  bloco  didático  II  e  o  Restaurante  Universitário,

compromisso  assumido  pela  Direção  da  Regional  Catalão,  durante  a  realização  do

presente  Seminário.  Os  resultados  da  consulta  pública  apontam  o  registro  de  658

participantes,  sendo  585  alunos,  33  professores,  14  técnicos  e  5  terceirizados.  Cabe

registro que 96,80% dos participantes concordam com a abertura do portão lateral.

Meta: Elaborar e implantar democraticamente, uma política de segurança institucional.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realização do Seminário Direitos Humanos e Segurança Institucional, acima mencionada,

se apresenta  como a  primeira  iniciativa  no  sentido  de  se estabelecer  a  referida  meta.

Seminário gerou uma Carta registro do debate com as proposições e encaminhamentos;

• Realização de duas reuniões com o Comando da Política Militar e Civil em Catalão para

tratar dos temas;

• Foi  instituída  a  Ouvidoria  da  Universidade  como  instância  oficial  para  protocolar
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denúncias/ relatos relacionados a questões de segurança.

Meta: Elaborar o Manual do Servidor da Universidade Federal de Catalão.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Dentre as atividades em andamento no processo de transição de RC/UFG para UFCAT as

atividades  de  gestão  de  pessoas  estão  sendo  gradativamente  assumidas  e  documentos

estão sendo produzidos;

• Obs.: Aguarda-se o processo efetivo de transição da UFCAT para iniciar a construção dos

Manuais.

Meta: Enfrentar  as  práticas  de  assédio  moral,  implementando  instrumentos  que  coíbam tais

condutas no âmbito acadêmico e administrativo.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi implantada a  Comissão para Assuntos de Assédio Moral, Sexual e Preconceitos da

Regional  Catalão/UFG,  com  representação  em  reuniões  mensais  na  Regional

Goiânia/UFG;

• Instituição da Ouvidoria como receptora de denúncias.

Meta:  Estabelecer  um  diálogo  permanente  com  as  entidades  de  docentes,  técnicos

administrativos em educação e discentes, criando canais institucionais e permanentes de diálogo.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Participação em uma reunião convocada pela ADUFG, e recebemos os representantes da

ADCAC  em  duas  oportunidades  para  apresentação  e  discussão  de  demandas.

Conduzimos, com a parceria do SINT-IFES UFG, a revisão da Resolução de capacitação

dos servidores, a qual está em fase final de aprovação no Conselho Gestor;

• Realização de reunião com os TAES para esclarecer sobre implantação de sistema de

registro de ponto eletrônico e demais alterações nas práticas com a participação do SINT-

IFES UFG.

Meta: Estimular relações de trabalho e relações interpessoais pautadas na ética, na solidariedade

e no respeito às pessoas, promovendo, ainda, ações no sentido de garantir condições adequadas de
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trabalho respeitando os princípios ergonômicos e a saúde dos trabalhadores.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Atuação  ostensiva  na  resolução  de  conflitos,  preservando  o  diálogo  e  realocando

servidores no interesse de ambas as partes. Há necessidade de iniciativas preventivas, a

serem oportunamente implantadas.

Meta: Estruturar documentos pertinentes a Política de Segurança do Trabalho como Programa

de prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de prevenção de Riscos Ocupacionais -

PCMSO e demais rotinas.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas tratativas junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos da iniciativa pública

para atender a legislação referente à Política de Segurança do Trabalho como Programa

de  prevenção  de  Riscos  Ambientais  –  PPRA,  Programa  de  prevenção  de  Riscos

Ocupacionais – PCMSO e demais rotinas;

• Solicitada a certificação provisória (90 dias) junto ao Corpo de Bombeiros e contratamos

um projeto  de  regulação  de  pendências  no  tocante  à  ocupação  física  e  ambiental  da

universidade.  O projeto foi  realizado,  estando na fase de  adequação de 32 exigências

apontadas pelo órgão fiscalizador;

• Obtido o Alvará do Corpo de Bombeiros.

Meta:  Estruturar  o  setor  de  promoção  de  saúde  implementando  rotinas  e  protocolos  de

atendimentos, perícias, ações de promoção de saúde.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• O SIASS encontra-se implantado no Bloco Didático 01, sala contando com três servidoras

federais: 1 médica perita, 1 psicóloga e 1 técnica de segurança no trabalho. A técnica de

segurança do trabalho e posteriormente a Médica estavam licenciadas sendo que a equipe

completa  voltou  a  sua  composição  recentemente.  Durante  o  período  de  licença  das

servidoras  a  RC/UFG  foi  atendida,  temporariamente,  pelo  SIASS  de  Goiânia  e

Uberlândia.

Meta:  Fortalecer  a Comissão de Saúde do Servidor Público (CISSP) e sua atuação na área de
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segurança do trabalho e saúde dos servidores.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizada  reunião  no  dia  31  de  maio  de  2019  sobre  a  coordenação  da  técnica  em

segurança  do  Trabalho  com  os  servidores  que  manifestaram  interesse  ou  que  foram

indicados pela coordenação das Unidades Acadêmicas Especiais e setores para compor a

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público da Regional Catalão (UFG-RC) em que

foram definidos  o  presidente  e  vice-presidente  da  comissão,  bem como  o  calendário

semestral de reuniões e a data para realização do treinamento da comissão.

Meta: Fortalecer as ações de promoção de segurança investindo na promoção de capacitação dos

profissionais que atuam nesta área.
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi oferecido um curso de capacitação aos funcionários da Guardiã, empresa terceirizada

responsável pela segurança patrimonial, vigilantes armados e vigias, com a presença de

servidores do setor de segurança da UFG/Goiânia. Houve investimento no setor, com a

implantação de novas câmeras de monitoramento instaladas em parceria com orientações

da Polícia Militar e Diretoria de Segurança da UFG/GYN.

Meta: Fortalecer as parcerias com o poder público, visando à consolidação das redes de políticas

públicas locais e regionais.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Participação nos Conselhos Municipais;

• Apoio na realização a Conferência Municipal de Saúde.

Meta: Implantar a Coordenação Geral de Gestão com Pessoas e Desenvolvimento Institucional.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Iniciou suas atividades enquanto Coordenação Geral em 1º de março de 2018, em virtude

da  nova gestão  da  Direção  da  RC,  e  tem com responsabilidades:  planejar,  efetivar  e

acompanhar  o  desenvolvimento  dos  colaboradores  da  Regional  Catalão/UFG,  sejam

docentes, técnicos administrativos e terceirizados;

• A Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos  da  Regional

Catalão corresponde à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS/UFG) que tem
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como órgãos vinculados: Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas

(DAD); Diretoria de Administração de Pessoas (DAP); Diretoria Financeira de Pessoas

(DFP); Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DASS); Diretoria de Provimento e

Movimentação de Pessoas (DPM);

• A CDIRH-RC atua no desenvolvimento de atividades vinculadas a essa pró-reitoria no

que compete aos servidores da Regional Catalão;

• Para tanto, possui as seguintes subcoordenações:

a) Subcoordenação de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas;

b) Subcoordenação de Administração de Pessoas e Financeira de Pessoas;

c) Subcoordenação de Provimento e Movimentação de Pessoas;

d) Subcoordenação de Atenção à Saúde do Servidor.

• A Coordenação foi implantada e encontra-se em funcionamento.  Embora o número de

servidores  nela  lotados  seja  insuficiente,  nós  estamos,  gradativamente,  assumindo  os

serviços hoje executados pela PROPESSOAS, em Goiânia.

Meta:  Implantar mecanismos de fiscalização e acompanhamento de contratos de prestação de

serviços à RC/UFG, como forma de assegurar os direitos dos trabalhadores que constituem o cor-

po de apoio (terceirizados), reduzindo as formas de precarização de suas atividades.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas  mudanças  na  gestão  com  alocação  das  responsabilidades  para  CDIRH  e

atuação do corpo de servidores permanentes (engenheiros) na supervisão;

• Foi  ampliado  o  número  de  postos  de  serviços  contratados  e  todos  funcionários  das

terceirizadas são convidados a participar das capacitações (Corte de Grama e Uso racional

da  água)  oferecidas  pela  própria  Regional,  ou  seja,  quando  não  há  necessidade  de

acréscimo de investimento financeiro na oferta dos cursos. Os contratos das terceirizadas

estão rigorosamente em dia no que tange ao pagamento dos vencimentos e/ou obrigações

trabalhistas.

Meta:  Implementar programa permanente de preparação e acompanhamento do servidor para
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aposentadoria.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Por  iniciativa  do  MPOG,  a  partir  de  2019,  as  aposentadorias  serão  solicitadas,

exclusivamente, pelo meio eletrônico;

• Com o reestabelecimento do quadro funcional do SIASS, um programa de preparação e

acompanhamento do servidor em fase de aposentadoria será implantado;

• Curso e atendimento individualizado para casos próximos de aposentadoria.

Meta: Instituir uma Comissão de Lotação de Servidores.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Está  implantada  em fase  experimental  na  UFG Goiânia,  há  previsão  de  instituí-la  na

UFCAT quando se viabilizar o reforço da equipe da CDIRH.

Meta: Promover ações contínuas de capacitação para toda comunidade universitária através de

campanhas, treinamentos e palestras visando minimizar ações de risco e ampliar a conscientização

sobre a importância da segurança do trabalho de visão prevencionista.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Em 2018 a servidora da área de segurança estava licenciada, retornando em 2019, e com o

retorno as capacitações foram sendo ofertadas conforme calendário divulgado.

Meta: Promover  debate  e  estruturar  critérios  para  alocação  das  Funções  Gratificadas  (FG)  e

Funções de Coordenação de Cursos (FCC).
Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi composta no Conselho Gestor uma Comissão abril/2019, presidida pela CDIRH para

critérios alocação FFC;

• Futuramente  quando  houver  funções  para  composição  da  estrutura  da  UFCAT  será

instituído grupo de trabalho para estruturar os critérios de alocação.

Meta: Realizar estudo de dimensionamento de necessidade de pessoal.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Foi  realizado  pela  equipe  da  CDIRH  um estudo  de  dimensionamento  contando  com
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diagnóstico da quantidade de vagas necessárias e locais demandantes.

Meta: Realizar  levantamento  das  condições  dos  espaços  físicos  e  providenciar  reformas  e

manutenção  nos  que  forem  identificados  como  insalubres,  cuidando  da  saúde  física  dos

trabalhadores.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Realizadas solicitações  para  o  SIASS de  Goiânia,  que  conforme a  demanda  enviaram

equipe  para  avaliar  e,  havendo  necessidade  de  adequações,  os  encaminhamentos  são

providenciados.

Meta: Solicitar vaga de concurso para Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• A demanda pela vaga de engenheiro de segurança do trabalho está prevista nas vagas que

virão para a implantação da UFCAT.

Meta: Viabilizar as condições que garantam a participação dos servidores técnicos administrativos

em todas as instâncias deliberativas.

Ações realizadas para alcançar a meta:

• Os TAEs compõem a maioria das instâncias deliberativas e a divulgação e realização de

convites da Direção para que componham as instâncias é feito de forma a estimular essa

participação.
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PARTE 4 –  ANEXOS – RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DAS COORDENAÇÕES

(2018/2019)

4.1  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  –  ASSESSORIA  DE  PLANEJAMENTO  E
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Assessoria  de

Planejamento  e  Avaliação  Institucional,  do

período de março de 2018 a dezembro de 2019,

apresentado  ao  Conselho  Universitário  da

Universidade  Federal  de  Catalão  em

atendimento  ao  Regimento  Geral  da

Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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1. APRESENTAÇÃO

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pela Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional da Regional Catalão

(RC)  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  durante  o  período  março  de  2018  até

dezembro de 2019. As ações desenvolvidas por esse setor sempre procuraram estar de acordo

com a missão da Universidade que é a de contribuir para a formação de cidadãos capazes de

promover a transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e

da UFG.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir:

Coordenadora atual: Ana Paula Neiva Sousa

Responsável pela sistematização do relatório: Ana Paula Neiva Sousa

Telefone: (64) 3441-7617

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome do Servidor Tipo 2018 2019

Ana Paula Neiva Sousa Federal X X

Detalhamento da equipe:

 Ana Paula Neiva Sousa

◦ Cargo: Assessora de Planejamento e Avaliação Institucional

◦ Titulação:  Mestre  em Gestão Organizacional,  ênfase em estrutura  universitária.

Bacharel em Ciências Sociais.
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3. HISTÓRICO

A assessoria de planejamento e gestão institucional esteve diretamente vinculada e

subordinada ao gabinete da Direção Geral do Campus Catalão desde sua criação em 2009 até

final de 2016, a quem tinha a atribuição institucional de prestar assessoria técnica qualificada

em assuntos relacionados ao planejamento e à gestão institucional, como também atuar em

projetos  que  sejam considerados  estratégicos  pela  equipe  diretiva.  No início  de  2018 foi

alocada para Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDIRH) buscando aproximar

ações  estratégicas  de  planejamento  e  avaliação  com a  gestão  institucional.  Em 2019  foi

realocada  diretamente  subordinada  Ao  Gabinete  da  Direção  da  Regional  sendo  que  em

outubro  de  2019  foi  redistribuída  para  a  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Biotecnologia

(IBIOTEC) com atuação direcionada para assessoria ao Curso de Educação Física no projeto

de implantação de seu Bacharelado.

O funcionamento da assessoria viabilizou-se ao longo dos últimos anos através da

cessão de servidora por ente da administração federal com ônus para o órgão cedente e a

contrapartida da Universidade em assegurar o pagamento de função gratificada de chefia. A

partir de novembro de 2019 foi deferida solicitação de movimentação para compor força de

trabalho conforme solicitado através do Processo SEI Número 19963.100287/2019-35 o qual

obteve êxito e gerou a publicação da Portaria Número 10.294, de 12 de novembro de 2019

autorizando a  movimentação  no Diário  Oficial  da  União  tendo  sido  publicada  em 29 de

novembro de 2019, seção 2, página 27.

Para além das atividades de assessoramento tem-se a atuação junto às atividades da

Comissão de Avaliação Institucional, as quais seguem um calendário de trabalho instituído

pela presidência da comissão situada no prédio da Reitoria em Goiânia. Importante faz-se

destacar que a assessoria de planejamento e gestão institucional no último ano, período ao

qual se reporta este relatório participou das seguintes comissões e ou grupos de trabalho:

 Comissão de Avaliação Institucional da Universidade Federal de Goiás;

 Câmara de Graduação da Regional Catalão e

 Comissão de Heteroidentificação.
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4. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

4.1 Espaço Físico do Setor

A Sala da Assessoria atualmente está localizada no Bloco Administrativo, Campus I,

Setor Universitário, sala 113, compartilhando espaço físico com a equipe da CDIRH e a partir

de setembro de 2019 alocou-se no Bloco D – Sala 12.

5. ATIVIDADES E PROJETOS DE DESTAQUE:

5.1 Assessoria técnica na sistematização do Plano de Gestão da Direção eleita para o

Mandato de 2018-2021

• Período: Primeiro semestre de 2018.

5.2 Representação da Regional Catalão e Membro da Coordenação local da Comissão de

Avaliação  Institucional  (CAVI)  participando  dos  processos  de  avaliação  externa  dos

cursos de graduação (Matemática Industrial, Ciências Biológicas, Educação do Campo,

História).

• Período: Anual 2018/2019.

5.3  Participação  na  Câmara  de  Graduação  da  Regional  Catalão  representando  a

Avaliação Institucional e elaboração de Parecer Técnico sobre o Projeto Pedagógico do

Curso de Medicina.

 Período: Anual (2018, Primeiro Semestre de 2019)
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5.4  Participação  na  Comissão  de  Heteroidentificação  da  Regional  Catalão  com

participação nas atividades de capacitação e eventos promovidos e atuando nas bancas

de verificação de auto-declaração no processo de matrículas do SISU/2019.

 Período: Anual (2018-2019)

5.5 Assessoria técnica na sistematização do Relatório Anual de Gestão da Direção eleita

para o Mandato de 2018-2021

 Período: Primeiro Semestre de 2019.

5.6  Palestra  sobre  o  Exame Nacional  –  ENADE na  Mesa  Redonda  promovida  pelo

CAEP/UFG-RC voltado aos alunos das Engenharias e Enfermagem.

 Período: 16 de setembro de 2019

5.7 Participação no lançamento da Plataforma Sempre UFG em Goiânia.  Projeto de

Mapeamento dos Egressos desenvolvido pela Comissão de Avaliação Institucional.

 Período: 28 de novembro de 2019.

5.8  Elaboração  e  Implantação  do  Projeto  de  Revisão  e  Sistematização  de  Arquivo

Acadêmico  Institucional  do  Curso  de  Educação  Física  segundo  critérios  do  Sistema

Nacional de Avaliação do Ensino Superior.

 Período: outubro de 2019 – dezembro 2019.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação deste  relatório vem de encontro  à  necessidade de documentação e

divulgação  dos  trabalhos  realizados  pela  assessoria  de  forma  a  preservar  a  memória

institucional.
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4.2 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Administração e Finanças

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Administração e Finanças, do período de março

de 2018 a dezembro de  2019,  apresentado ao

Conselho Universitário da Universidade Federal

de Catalão em atendimento ao Regimento Geral

da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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1 APRESENTAÇÃO

Este relatório reúne um descritivo sobre as principais atividades desenvolvidas pelos

diversos setores que compõem a Coordenação de Administração e Finanças (CAF) da Univer-

sidade Federal de Goiás (UFG), Regional Catalão (RC), durante o período março de 2018 a

dezembro de 2019, o que representa o fechamento dos dois anos de gestão. As ações imple-

mentadas corroboram com o planejamento apresentado pela gestão com foco na transparência

e eficiência na aplicação dos recursos.

Os trabalhos desenvolvidos foram realizados em consonância com o Plano de Desen-

volvimento Institucional da UFG (PDI), Regimento e Estatuto da UFG e outras legislações

educacionais e institucionais. Os relatórios que serão apresentados buscam atender as infor-

mações previstas no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do parágrafo 3º do art. 37 e no pa-

rágrafo 2º do art. 216 da Constituição Federal e o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novem-

bro de 2011, que indica, em seu art. 6º, que "cabe aos órgãos e entidades do poder público, ob-

servadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade;

[...]”

No art. 7º reitera que "o acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre

outros, os direitos de obter:

I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local

onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus ór-

gãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; [...]

... VII – informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos ór-

gãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos ór-

gãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteri-

ores.”
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De acordo com as premissas apresentadas acima, bem como os princípios e diretrizes

que regem a Administração Pública, a CAF apresenta e disponibilizamos relatórios de gestão

dos órgãos que a compõe:

A CAF estabeleceu, no início da gestão 2018-2019, as seguintes metas:

Meta 1: Implementar a Política de Gestão Estratégica da Informação, com ênfase nas Práticas

de Transparência.

Meta 2:  Implementar as Políticas de Gestão Orçamentária e Financeira e de Prestação de

Contas.

Meta 3:  Implementar o processo de padronização de procedimentos dos serviços ofertados

pela CAF aos usuários.

O objetivo desse relatório é apresentar o resumo das atividades e serviços prestados

por cada um dos setores que compõe a CAF.

2 ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

A seguir uma breve descrição da CAF com seus órgãos componentes e suas atribui-

ções.

2.1  Secretaria Geral

Tem como objetivo prestar assessoria às coordenações e acompanhamento das ativi-

dades. Responde na ausência do Coordenador da CAF. Na Figura 2.1 está apresentado o orga-

nograma da CAF dentro do período de gestão 2018-2019.
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Figura 2.1 – Organograma da CAF

Disponível em https://caf.catalao.ufg.br/p/16907-estrutura

2.2 Coordenação de Projetos Institucionais (AINDA A IMPLANTAR)

O objetivo dessa coordenação é preparar a universidade para captação de recursos

em editais de órgão de fomento, ministérios, empresas estatais ou privadas, que estejam liga-

dos ao desenvolvimento sustentável como, por exemplo, fomento ao uso de energias renová-

veis, reformas de edifícios culturais etc. 

2.3 Departamento de Material e Patrimônio (DMP)

Divisão de Compras – tem como objetivo encerrar o exercício com um saldo positivo de pro-

cessos licitatórios realizados e encaminhados, e consequentemente, de materiais adquiridos.

Comissão Permanente de Licitações (CPL) – tem como objetivo a elaboração de Termos de

Referências e Editais; Execuções dos procedimentos de licitações (Pregão, Cotação Eletrôni-

ca, Dispensa de Licitação etc.); orientação e apoio acerca dos processos licitatórios junto aos
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setores solicitantes.

Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção de Equipamentos (DPAME)  –tem

como objetivo o acompanhamento, guarda e manutenção dos bens da Universidade.

2.4  Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)

O Departamento de Contabilidade e Finanças – Regional Catalão (DCF-RC) O De-

partamento de Contabilidade e Finanças da Regional Catalão – DCF/RC faz parte da Coorde-

nação de Administração e Finanças – CAF. Foi implantado na gestão 2014-2017, através da

reestruturação administrativa que acarretou na criação da CAF, antiga Prefeitura do Campus, e

possui como atribuição principal a execução orçamentária e financeira, desde a fase de empe-

nhos até a fase de registros contábeis referentes aos processos relacionados à aquisição de

bens, serviços e materiais para atender às demandas da regional, bem como no auxílio do pla-

nejamento orçamentário para o desenvolvimento destas atividades.

Em 2019, houve a efetivação e início das atividades da Unidade Gestora Executora

(UGE) 156143 – Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. A implantação da UGE

teve início em 2017, mas só pode ser efetivada a partir da descentralização do orçamento com

a criação na Lei Orçamentária Anual (LOA) da Unidade Orçamentária 24652 – Universidade

Federal de Catalão, a partir da sanção da Lei 13.634/2019, criando a Universidade Federal de

Catalão a partir do desmembramento da Universidade Federal de Goiás. 

Desta forma, a execução orçamentária e financeira da regional foi descentralizada,

abrangendo todas as fases da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), bem como

os registros contábeis de controles de bens móveis, imóveis e de contratos, e os atos de con-

formidade de gestão e contábil. Houve também a criação da UASG 156143 – Universidade

Federal de Goiás – Regional Catalão, permitindo que as aquisições de bens, serviços e materi-

ais ocorressem de forma descentralizada.

Divisão de Orçamento – a principal função da Divisão de Orçamento é a execução do orça-

mento disponibilizado no Crédito Disponível, em consonância com os saldos de Limites Or-

çamentários a Utilizar disponibilizados conforme portaria de desembolsos financeiros do Go-

verno Federal, que anualmente deve ser publicada em até 30 dias após a sanção da LOA. A

execução do orçamento é realizada através da emissão de Notas de Empenho, utilizando-se

em conjunto o SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais e o SIAFI –
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Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. As despesas que não ne-

cessitam de realização de licitações, como o pagamento de bolsas, a emissão das Notas de

Empenho é realizada somente no SIAFI.

Conforme Artigo 58 da lei 4.320/64, o empenho de despesa é “o ato emanado de auto-

ridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de imple-

mento de condição”. É importante salientar que a mesma lei, no artigo 60 veda a realização de

quaisquer despesas sem prévio empenho.

Após a sua emissão por parte da Divisão de Orçamento da regional, a mesma é ane-

xada no SEI, conferida pela Divisão de Contabilidade e encaminhada para a CAF-RC para as-

sinatura do Ordenador de Despesas e do Gestor Financeiro. As assinaturas são dispostas em

um Despacho, que acompanha a Nota de Empenho no envio destas aos interessados pela des-

pesa.

Divisão de Liquidação – após a emissão e assinaturas da nota de empenho, a próxima etapa

da despesa é a liquidação. Esta ocorre por meio do lançamento dos dados relacionados à des-

pesa ocorrida no SIAFI. Nesta etapa é que normalmente ocorre o fato gerador da despesa e

esta é reconhecida no enfoque patrimonial. O simples lançamento contábil da despesa não é

sinônimo do pagamento financeiro ao fornecedor/credor.

Conforme Artigo 63, a liquidação da despesa “consiste na verificação do direito ad-

quirido pelo credor  tendo por base os títulos e documentos  comprobatórios do respectivo

crédito”.

Os lançamentos realizados no SIAFI são baseados nos documentos presentes nos

processos de pagamento. Após o registro da despesa no SIAFI, a Nota de Sistema (NS) é ane-

xada no processo e é realizada a conferência da exatidão das informações pela Divisão de

Contabilidade. Nos pagamentos de auxílios, em que são confeccionadas relações de pagamen-

tos de vários credores, são emitidas Listas de Credores no SIAFI contendo as informações

bancárias de cada beneficiário. Em caso de existirem tributos a serem retidos, estes são reco-

lhidos e anexados no processo pela Divisão de Contabilidade.

Divisão de Pagamento – posteriormente à liquidação da despesa, tem-se a última fase da des-

pesa, que é propriamente o pagamento da mesma. Na prática, o pagamento começa com a

emissão da ordem de pagamento no SIAFI – OB, que de acordo com o Artigo 64 da Lei

4.320/64 é “o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja
66



paga”.

O pagamento ao fornecedor/credor é efetuado após a assinatura da Ordem de Paga-

mento pelo Ordenador de Despesas e Gestor Financeiro. Depois é convertida para a Ordem

Bancária para posterior envio ao banco para o depósito efetivo do valor líquido devido, apura-

do na etapa da liquidação da despesa.

Em 2019, foram iniciadas as atividades de pagamento na Regional Catalão. Os recur-

sos financeiros eram descentralizados pela Unidade Gestora da UFG, que eram enviados pelo

MEC no início de cada mês com base nas despesas liquidadas.

Divisão de Contabilidade –  após a execução completa da despesa (empenho, liquidação e

pagamento), é necessário que haja a averiguação acerca dos registros contábeis e possíveis re-

gularizações em tais registros. A Divisão de Contabilidade tem como atribuições conferir a

exatidão das informações das Notas de Empenho e dos registros de liquidação através das NS

emitidas no SIAFI, bem como a conferência de Listas de Credores e o recolhimento de tribu-

tos retidos.

Em 2019, a Divisão de Contabilidade além de executar os registros dos bens de con-

sumo (almoxarifado) de responsabilidade da regional, iniciou os registros dos bens imóveis,

por meio da conciliação entre os saldos constantes no SIAFI e no SIPAC – Sistema de Patri-

mônio, Administração e Contratos. Também como atribuição de Unidade Gestora, iniciou-se a

designação de Contador Responsável, tendo como incumbência a realização da conformidade

contábil mensal.

2.5  Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP)

A coordenação do CERCOMP é responsável por realizar a interlocução dos setores

internos com a gestão da universidade, unidades acadêmicas e demais coordenações. Manter

contato com demais gestores de TI das IFE’s procurando trazer novidades e benefícios aplica-

dos em outras universidades. Além disso, é da coordenação a responsabilidade pelos ativos de

TI do setor, e pelo planejamento de novas aquisições que atendam as demandas da Universi-

dade.

Divisão de Redes/Infraestrutura (REDES) –a divisão de redes e infraestrutura é responsá-

vel por planejar melhorias na rede de dados definindo projetos internos, colocando em prática
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as instruções normativas provenientes das instâncias superiores. Além disso, é responsável pe-

las seguintes atividades:

 Gestão de Conectividade –responsável por configurar e manter o todo tráfego de aces-

so interno e externo da Universidade;

 Gestão  de  Servidores–responsável  por  pesquisar/instalar/configurar  novas  soluções

tecnológicas em servidores para melhorar a qualidade e eficiência do uso dos recursos

de rede pelos servidores e alunos do Campus. Além de realizar toda manutenção dos

servidores;

 Gestão de Monitoramento –responsável por analisar o tráfego da rede da Universida-

de, identificar acessos indevidos e bloqueá-los, identificar possíveis falhas de comuni-

cação interna e externa da rede do Campus, identificar desvios significativos no volu-

me de dados de “download” e “upload” oriundos da Internet ou da rede interna;

 Gestão de Segurança –responsável por analisar e definir procedimentos de segurança

que diminuam as possíveis vulnerabilidades da rede d Universidade.

Divisão de Suporte (SUPORTE) – a divisão de suporte do CERCOMP é responsável pelo

primeiro atendimento aos usuários que entram em contato via GLPI e telefone. Está a cargo

deste setor:

 Definir quais serão os softwares para uso dos recursos que a UFG disponibiliza;

 Realizar a instalação e a configuração institucionalizada de software nas máquinas da

UFG Campus Catalão;

 Receber, analisar e dar encaminhamento a outras solicitações de suporte;

 Realizar manutenções nos computadores da UFG RC, incluindo reinstalação de siste-

ma operacional e troca de periféricos (quando esses forem adquiridos pelo setor requi-

sitante).

2.6 Setor de Administração (DA)

Divisão de Diárias e Passagens (DDP) – setor responsável por coordenar o processo de soli-

citação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias e passagens. Tem por objetivo

indenizar as despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana do servi-
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dor da Universidade, servidor-convidado ou Colaborador Eventual que, a interesse/serviço da

Administração, afastar-se da sede/origem, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto

do território nacional ou para o exterior. Faz jus a diárias e/ou passagens as seguintes ativida-

des, por exemplo: reuniões administrativas, seminário, congresso, fórum, curso de capacita-

ção, treinamento técnico.

Divisão de Transporte e Logística (DTL) – a DTL é responsável por atendimento de deman-

das de transporte de pessoas, material e documentação da Universidade. 

2.7 Departamento de Infraestrutura (DINFRA)

Setor responsável pela fiscalização de contratos que se referem a obras civis, de refor-

mas ou construção, em todos os campi. Além disso, atende pela manutenção predial e conser-

vação do espaço físico. O departamento será reestruturado com a futura contratação de servi-

dores nas seguintes áreas:

Divisão de Engenharia Mecânica (DEM) –auxiliar nos serviços, supervisão de manutenção,

projetos, execução e fiscalização de serviços mecânicos, ar condicionado, elevadores etc.

Divisão de Engenharia Elétrica (DEE)  –auxiliar nos serviços, supervisão de manutenção,

projetos, execução e fiscalização de serviços elétricos de baixa e alta tensão.

Divisão de Engenharia Civil (DEC) –auxiliar nos serviços, supervisão de manutenção, pro-

jetos, execução e fiscalização de obras civis.

3 RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018-2019

Nesse item são apresentados os resumos das atividades desenvolvidas em cada um

dos órgãos, referentes ao período de março de 2018 a dezembro de 2019. 

3.1 Despesas Gerais

No ano de 2018 a gestão dos recursos foi realizada pela equipe da CAF, porém a exe-

cução e liquidação pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG em Goiânia. Em

2019 foi criada uma Unidade Gestora (UG) para Regional Catalão e, com a criação da Uni-

versidade Federal de Catalão, foi estabelecida para que todo o processo de ocorresse pela UG
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da regional.

Para melhor compreensão dos serviços realizados e despesas a Tabela 3.1 apresenta

um resumo do orçamento e da execução referentes aos anos de 2018 e 2019. Cabe destacar

que em 2018 os recursos foram distribuídos pela UFG a cada uma de suas regionais, já em

2019 os recursos de custeio e capital foram conferidos pelo Ministério da Educação (MEC)

pela Lei Orçamentária da UFCAT, contudo o PNAES ainda veio junto com a UFG. Cabe des-

tacar que no relatório da CAF não constará dados sobre o PNAES, visto que o gerenciamento

do recurso ficou sob responsabilidade da Coordenação de Assuntos Estudantis (CCOM).

Tabela 3.1 – Orçamento e execução de recursos da Regional Catalão 

Despesas
2018 (UFG) 2019 (MEC)

Orçamento Executado Orçamento Executado

CUSTEIO 9.623.127,95 8.700.129,31  11.431.404,00 9.249.096,60

CAPITAL 850.846,92 1.603.205,67  1.500.000,00  2.959.620,05*

PNAES 2.801.494,72 3.146.020,36  1.093.590,00
 3.079.627,00*

*

TOTAL 13.275.469,59 13.449.355,34 14.024.994,00 15.288.343,65
*Parte do recurso de custeio foi alterado para capital e empenhado na obra da CEU

**Parte do recurso PNAES estava previsto dentro da LOA da UFG

3.2 Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)

3.2.1 Despesas por Natureza de 2018

A Tabela 3.2 apresenta um resumo das despesas por natureza de custeio e capital para

o ano de 2018.

Tabela 3.2 – Aplicações dos recursos referentes ao ano de 2018

Despesas por Natureza
Valor

empenhado
Valor

liquidado
Valor pago

Despesas Correntes (Custeio)

335041 - Contribuições 798,00 798,00 798,00

339014 – Diárias – Pessoal Civil 257.976,53 257.976,53 257.257,75

339018 – Auxílio Financeiro a Estudantes 1.776.549,00 1.772.225,00 1.577.505,00

339020 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores 154.050,00 144.150,00 141.150,00

339030 – Material de Consumo 480.302,98 304.080,72 302.870,03

339033 – Passagens e Despesas Com Locomoção 65.951,78 51.953,67 51.953,67
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 507.164,37 486.930,37 378.329,11

339037 - Locação de Mão de Obra 5.577.536,32 4.904.485,60 4.551.801,62
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 2.880.000,00 2.689.826,17 2.594.245,73

70



339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Pessoa Jurídica 581,00 581,00 581,00

339047 – Obrigações Tributárias e Contributivas 3.789,63 3.789,63 3.789,63

339092 – Despesas de Exercícios Anteriores 305.947,57 302.593,57 302.593,57

339093 - Indenizações e Restituições 45.358,43 45.358,43 44.688,99

339147 – Obrigações Tributárias e Contributivas – 
Operações Intra-Orçamentárias 11.598,40 10.782,40 10.782,40

Total das Despesas Correntes 12.067.604,01 10.975.531,09 10.218.346,50

Despesas de Capital

449051 - Obras e Instalações 1.694.859,70 694.859,70 694.859,70

449052 - Equipamentos e material permanente 730.505,44 382.577,83 381.311,04

449092 – Despesas de Exercícios Anteriores 305.140,30 305.140,30 305.140,30

Total das Despesas de Capital 2.730.505,44 1.382.577,83 1.381.311,04

TOTAL DAS DESPESAS 14.798.109,45 12.358.108,92 11.599.657,54

A seguir são apresentados mais detalhes referentes as principais despesas ocorridas

na Regional Catalão em 2018, foram nas seguintes naturezas:

 335041 – Contribuições: Valor destinado ao pagamento da anuidade referente ao ano de

2018, no total de R$798,00, para a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Educação (ANPED).

 339018 – Auxílio Financeiro a Estudantes: Os auxílios financeiros assistenciais, com re-

cursos  do  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES)  totalizaram

R$1.468.825,00, sendo R$433.225,00 referente ao Auxílio-alimentação, R$421.200,00

referente ao Auxílio Moradia e R$614.400,00 referente ao Auxílio Permanência. O valor

mensal do Auxílio-Alimentação foi de R$247,00, do Auxílio Moradia foi de R$ 240,00

e o do Auxílio Permanência foi de R$400,00.Os demais auxílios referem-se a programas

institucionais, incluindo os programas instituídos pelos cursos de pós-graduação, como

o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), o Programa Institu-

cional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Técnico e Inovação (PIBIT) e o Pro-

grama Bolsas de Licenciatura (PROLICEN), entre outros.

 339030 – Material de Consumo: O valor empenhado referente às aquisições de material

de consumo totalizou R$480.302,98, correspondendo a 3,89% do total  executado de

Despesas Correntes. Entre as despesas mais relevantes, estão o 339030.01 – Combustí-

veis e Lubrificantes Automotivos no valor de R$194.563,27, 339030.22 – Material de

Limpeza e Produtos de Higienização no valor de R$ 38.183,01, 339030.16 – Material

de Expediente no valor de R$29.103,01 e 339030.17 – Material de TIC, que são os ma-
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teriais de tecnologia da informação, no valor de R$27.191,54.

 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física: O valor empenhado referente

aos Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física totalizou R$507.164,37. Entre as des-

pesas  mais  relevantes,  estão  os  pagamentos  destinados aos  Estagiários,  no  valor  de

R$228.915,47 e aos Monitores, no valor de R$102.844,00.

 339037 – Locação de Mão de Obra: O valor empenhado referente a Locação de Mão de

Obra totalizou R$5.577.536,32, correspondendo a 46,22% do total executado de Despe-

sas Correntes. Estes valores são referentes aos contratos de terceirizados para os servi-

ços de manutenção predial, limpeza, condução de veículos oficiais, vigilância, manuten-

ção de parques e jardins e encarregados de departamento e almoxarifado.

 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: O valor empenhado referente

aos Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica totalizou R$2.880.000,00, corres-

pondendo a 23,87% do total executado de Despesas Correntes. Entre as principais des-

pesas, está a Energia Elétrica no valor de R$924.710,04. Nesta natureza também foi em-

penhado o valor de R$1.677.195,36 para a Nutrir Refeições LTDA, referente ao contra-

to de fornecimento de refeições para o Restaurante Universitário, com recursos do Plano

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

 339092 – Despesas de Exercícios Anteriores: O valor empenhado referente a Despesas

de Exercícios Anteriores totalizou R$305.947,57, sendo que nesta natureza são conside-

rados despesas que não foram processadas na época própria e são pagas no presente or-

çamento.

 339093 – Indenizações e Restituições: O valor empenhado referente a Indenizações e

Restituições foi de R$45.358,43, sendo destinados para ajuda de custo provenientes de

redistribuição ou remoção e por reembolsos de despesas pagas pelo servidor em exercí-

cio de atividades institucionais.

 449051 – Obras e Instalações: O valor empenhado referente a Obras e Instalações foi de

R$1.694.859,70, sendo que R$1.000.000,00 foi destinado para o início das obras da

Casa do Estudante Universitário da Regional Catalão.

 449052 – Equipamentos e Material Permanente: O valor empenhado referente às aquisi-

ções de Equipamentos e Material Permanente foi de R$730.505,44, correspondendo a
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26,75% do total executado de Despesas de Capital. Entre as principais aquisições estão

móveis, equipamentos de informática e livros para reposição do acervo da biblioteca.

 449092 – Despesas de Exercícios Anteriores: Valor destinado a despesas com Eco Enge-

nharia EIRELI – EPP referente a obras do Núcleo de Acessibilidade realizadas no exer-

cício anterior.

3.2.2 Despesas por Natureza de 2019

A Tabela 3.3 apresenta um resumo das despesas por natureza de custeio e capital para

o ano de 2019.

Tabela 3.3  – Aplicações dos recursos referentes ao ano de 2019

Despesas por Natureza
Valor

empenhado
Valor

liquidado Valor pago

Despesas Correntes (Custeio)

335041 – Contribuições 11.540,80 11.540,80 11.540,80

339014 – Diárias – Pessoal Civil 176.292,00 176.292,00 176.292,00

339018 – Auxílio Financeiro a Estudantes 1.945.404,82 1.886.937,88 1.886.137,88

339020 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores 146.728,00 135.428,00 134.878,00

339030 – Material de Consumo 442.771,06 296.287,42 296.287,42

339033 – Passagens e Despesas Com Locomoção 60.434,35 60.434,35 60.434,35

339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 441.169,10 429.989,10 429.989,10

339037 - Locação de Mão de Obra 5.800.995,06 5.265.406,23 5.265.406,23

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica 3.254.207,45 2.570.973,38 2.570.973,38

339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - Pessoa Jurídica 81.508,90 14.545,00 14.545,00

339047 – Obrigações Tributárias e Contributivas 3.374,82 3.374,82 3.374,82

339092 – Despesas de Exercícios Anteriores 107.591,49 107.591,49 107.591,49

339093 - Indenizações e Restituições 15.348,34 13.980,42 13.980,42

339095 - Indenizações pela Execução Trabalhos de 
Campo 45,00 45,00 45,00

339147 – Obrigações Tributárias e Contributivas – 
Operações Intra-Orçamentárias 6.319,20 5.704,20 5.704,20

Total das Despesas Correntes 12.482.189,59 10.966.989,29 10.965.639,29

Despesas de Capital

449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – PJ 60.121,11 0,00 0,00

449051 - Obras e Instalações 4.398.004,86 1.099.654,93 1.099.654,93

449052 - Equipamentos e material permanente 623.916,13 352.086,31 352.086,31

Total das Despesas de Capital 5.021.920,99 1.451.741,24 1.451.741,24

TOTAL DAS DESPESAS 17.504.110,58 12.418.730,53 12.417.380,53
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As principais despesas executadas em 2019 da Regional Catalão consistiram nas seguintes na-

turezas de despesas:

 335041 – Contribuições: Valor destinado ao pagamento da anuidade referente ao ano de

2019, no valor de R$9.100,00, para a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Educação (ANPED). Tal valor foi repassado mediante provisão de orçamento espe-

cífico para esta finalidade à Unidade Gestora da UFG, que realizou o pagamento do bo-

leto contemplando o valor devido para Catalão, Goiânia e Jataí. As outras contribuições

foram destinadas às anuidades da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em

Letras e Linguística (ANPOLL) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Educação (ANPED).

 339014 – Diárias – Pessoal Civil: Em 2019, a execução orçamentária e financeira de

diárias da Regional Catalão permaneceu sendo realizada em Goiânia, por impossibilida-

de de operacionalizar o SCDP. Desta forma, conforme as necessidades eram enviados

créditos orçamentários através de provisão para possibilitar a execução. O total de pro-

visões destinadas às diárias foi de R$176.292,00.

 339018 – Auxílio Financeiro a Estudantes: Os auxílios financeiros assistenciais, com re-

cursos  do  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES)  totalizaram

R$1.566.227,00,  sendo R$443.612,00  referente  ao  Auxílio-alimentação,  com auxílio

mensal de R$247,00; R$431.040,00 referente ao Auxílio Moradia, com auxílio mensal

de R$240,00; e R$514.000,00 referente ao Auxílio Permanência, com auxílio mensal de

R$400,00. Em 2019 foram oferecidos auxílios provisórios e extraordinários destinados

à permanência, alimentação e apoio pedagógico, que totalizaram R$177.575,00. Os de-

mais auxílios referem-se a programas institucionais, incluindo os programas instituídos

pelos cursos de pós-graduação, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica (PIBIC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimen-

to Técnico e Inovação (PIBIT) e o Programa Bolsas de Licenciatura (PROLICEN), en-

tre outros, bem como os auxílios destinados aos discentes ligados aos programas de es-

pecializações. O percentual aplicado em auxílios financeiros a estudantes correspondeu

aproximadamente a 16% do total das despesas correntes

 339020 – Auxílio Financeiro a Pesquisadores: Foram aplicados nesta natureza de despe-

sa os recursos destinados a projetos de pesquisas da Regional Catalão, como o Projeto
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de Análise de Desenvolvimento Institucional e o Programa Núcleo de Acessibilidade; e

projetos ligados aos programas de especializações, mestrado e doutorado.

 339030 – Material de Consumo: O valor empenhado referente às aquisições de material

de consumo totalizou R$442.771,06, correspondendo a 3,55% do total  executado de

Despesas Correntes. Entre as despesas mais relevantes, estão o 339030.01 – Combustí-

veis e Lubrificantes Automotivos no valor de R$119.616,30, 339030.22 – Material de

Limpeza e Produtos de Higienização no valor de R$85.979,89, 339030.35 – Material

Laboratorial no valor de R$34.661,50 e 339030.17 – Material de Tecnologia da Infor-

mação, no valor de R$36.923,16.

 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física: Contemplam nesta natureza de

despesa os recursos destinados ao Programa de Monitoria, às despesas com estagiários e

ao pagamento de pessoas físicas contratadas para ministrar aulas nas disciplinas das es-

pecializações. O valor total destinado ao Programa de Monitoria foi R$143.731,20 e às

despesas com estagiários foi R$235.132,00. A execução orçamentária e financeira dos

estagiários em 2019 foi realizada em Goiânia, por este pagamento ser realizado junto à

folha de pessoal. Desta forma, os valores foram enviados para a Unidade Gestora da

UFG por provisão.

 339037 – Locação de Mão de Obra: O valor empenhado referente a Locação de Mão de

Obra totalizou R$5.800.995,06, correspondendo a 46,47% do total executado de Despe-

sas Correntes. Estes valores são referentes aos contratos de terceirizados para os servi-

ços de manutenção predial, limpeza, condução de veículos oficiais, vigilância, manuten-

ção de parques e jardins e encarregados de departamento e almoxarifado.

 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: O valor empenhado referente

aos Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica totalizou R$3.254.207,45, corres-

pondendo a 23,87% do total executado de Despesas Correntes. Entre as principais des-

pesas, está a Energia Elétrica no valor de R$1.071.000,00. Nesta natureza também foi

empenhado o valor de R$1.513.400,00 para a Nutrir Refeições LTDA, referente ao con-

trato de fornecimento de refeições para o Restaurante Universitário, com recursos do

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Para uma ação de café da manhã

com a finalidade de testes, foram empenhados R$12.800,00 advindos de recursos de

fontes de arrecadação própria.

75



 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica: Em

2019, nesta natureza de despesa são destacados os serviços relacionados com a aquisi-

ção da central telefônica, que totalizam R$66.158,90.

 449040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica: Fo-

ram empenhados nesta natureza de despesa os serviços  também relacionados com a

aquisição da central telefônica, que se enquadram em despesas de capital, totalizando

R$60.121,11, além de softwares para programas de mestrado.

 449051 – Obras e instalações: O valor empenhado referente a Obras e Instalações foi

destinado para a manutenção das obras da Casa do Estudante Universitário da Regional

Catalão. Do valor empenhado, R$2.424.315,54 foram provenientes de recursos da Regi-

onal Catalão, sendo que R$1.500.000,00 são advindos de alteração orçamentária de re-

cursos de custeio para capital, autorizadas pelo MEC em novembro/2019. Os recursos

advindos do Termo de Execução Descentralizada (TED) totalizaram R$1.973.689,32.

 440952 – Equipamentos e Material permanente: O valor empenhado referente às aquisi-

ções de Equipamentos e Material Permanente foi de R$623.916,13, correspondendo a

12,42% do total executado de Despesas de Capital. Entre as principais aquisições estão

móveis, equipamentos de informática e de uso laboratorial e hospitalar e equipamentos

específicos para a central telefônica.

Em 2019, ocorreu em abril o contingenciamento orçamentário nas despesas discricio-

nárias correntes e de capital em 30%. Este fato atingiu todas as universidades federais e ocasi-

onou na necessidade de realizar algumas medidas de economia, com a finalidade de manuten-

ção das atividades essenciais. O contingenciamento somente foi revertido no final de setem-

bro. Para aproveitamento de recursos de custeio que não seriam possíveis a alocação por au-

sência de tempo hábil, foi solicitado junto ao MEC a possibilidade de alterações orçamentá-

rias destes para recursos de capital, sendo esta atendida no início de dezembro e aplicada na

obra da Casa do Estudante Universitário, com o objetivo de contribuir para a finalização da

obra em 2020.

3.3 Departamento de Infraestrutura (DINFRA)

3.3.1 Divisão de Manutenção
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Serviços realizados em 2018

Depois de realizado balanço no Setor de Manutenção, foi verificado que dentro o pe-

ríodo de janeiro a dezembro de 2018, foram emitidas 997 ordens de serviço, via formulário do

Google. Conforme Figura 3.1, 81% dos serviços tiveram êxito na sua execução, e, portanto,

constam com status de concluídos. 10% das ordens de serviço constam como suspensas, devi-

do ser ordens de serviço preenchidas de forma incompleta, errônea ou com demandas que não

são de responsabilidade do Departamento de Infraestrutrura4% se encontram pendentes de

avaliação técnica e 5% estão aguardando material ou algum tipo de equipamento. 

Dentro do levantamento,  conforme Figura 3.2,  verifica-se que o Tipo de Serviço

“Serviços Gerais” (manutenção de mobiliários, instalações de bebedouros, reparos em esqua-

drias e portas: 285) foi o mais solicitado, seguido de “Instalações Elétricas” (Troca de lâmpa-

das, instalação de luminárias, reparos em tomadas e interruptores: 242) e “Instalações Hidros-

sanitárias” (Reparos em vazamentos, entupimentos e manutenção de bombas: 122).

Figura 3.1 – Status das ordens de serviço

Pendente;40;4%
Realizado;804;81%

Suspenso;98;10%

Aguardando Mat./Equipam.;55;6%

Pendente
Realizado
Suspenso
Aguardando Mat./Equipam.
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Figura 3.2 – Principais serviços atendimentos e o número de ocorrências registradas
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A Figura 3.3 traz a informação da periodicidade de execução de cada serviço. A Fi-

gura 3.4 mostra o número de emissões das ordens de serviço em função do Departamento so-

licitante. Ressalta-se que as ordens de serviço emitidas pelo DINFRA são serviços necessários

que são identificados pelos colaboradores da equipe do departamento ou da equipe de segu-

rança, e que tem emissão própria pelo DINFRA, a fim de registrar as demandas e manuten-

ções corretivas ocorrentes na Regional. 

Figura 3.3 – Tempo médio de execução de cada OS (dias)
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Figura 3.4 –Emissão de Ordens de Serviço por departamento
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Serviços realizados em 2019

Após realizado balanço no Setor de Manutenção, foi verificado que dentro o

período de janeiro a 04 de dezembro de 2019, foram emitidas 1169 ordens de serviço,

via formulário do Google. Conforme a Figura 3.5, observa-se que 87% dos serviços ti-

veram êxito na sua execução, e, portanto, constam com status de concluídos; 5% das or-

dens de serviço constam como suspensas, devido ser ordens de serviço preenchidas de

forma incompleta, errônea ou com demandas que não são de responsabilidade do De-

partamento de Infraestrutura; 1% está aguardando disponibilidade de mão de obra e 1%

está aguardando material ou algum tipo de equipamento. 

Figura 3.5 –Status das ordens de serviço

Em Andamento;20;2%
Pendente;15;1%

Realizado;1017;87%

Suspenso;60;5%
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Pendente
Realizado
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Dentro do levantamento conforme Figura 3.6, verifica-se que o Tipo de Serviço

“Instalações Elétricas” (Troca de lâmpadas, instalação de luminárias, reparos em toma-

das e interruptores: 309) foi o mais solicitado, seguido de “Instalações Hidrossanitárias”

(Reparos em vazamentos, entupimentos e manutenção de bombas: 215) e “Serviços Ge-

rais” (manutenção de mobiliários, instalações de bebedouros, reparos em esquadrias e

portas: 215).
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Figura 3.6 – Principais serviços atendimentos e o número de ocorrências registradas
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A Figura 3.7 traz a informação da periodicidade em dias de execução de cada

serviço. O Gráfico da Figura 3.8 mostra o número de emissões das ordens de serviço em

função do Departamento solicitante. Ressalta-se que as ordens de serviço emitidas pelo

DINFRA são serviços necessários que são identificados pelos colaboradores da equipe

do departamento ou da equipe de segurança, e que tem emissão própria pelo DINFRA, a

fim de  registrar  as  demandas e  manutenções  corretivas  ocorrentes  na Universidade.

Cabe salientar que no ano de 2019 a equipe de manutenção assumiu o término da obra

de reforma do bloco D, por isso o aumento no tempo de atendimento.

Figura 3.7 – Tempo médio de execução de cada OS (dias)
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Figura 3.8 – Emissão de Ordens de Serviço por departamento
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Além dos serviços de reparos e manutenção corretiva, a equipe de manutenção tam-

bém foi responsável pela execução de duas grandes obras na Universidade. A equipe de manu-

tenção assumiu o Término da Reforma do Bloco D, após a empresa contratada anteriormente

rescindir  contrato  com  a  administração.  A obra  teve  início  em  18/03/2019  e  entregou

02/09/2019, executando os seguintes serviços: complemento da alvenaria, finalização do te-

lhado, impermeabilizações nas lajes, execução de instalações hidráulicas e elétricas, pintura

externa e interna, conforme fotos da Figura 3.9. 

Figura 3.9 – Obra realizada no bloco D

Pintura das alvenarias externas Ações corretivas no telhado

Obra finalizada

Outra obra de reforma realizada pela equipe da manutenção foi a Reforma da Restau-

rante Executivo para Centro de Convivência Estudantil. A obra se iniciou em 16/10/2019 e

será entregue dia 13/12/2019. Dentre os serviços executados, estão à abertura de janelas e por-

tas, impermeabilização de calhas, pintura de forro e paredes, além de cobertura externa, Figu-

ra 3.10.
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Figura 3.10 – Reforma do Centro de Convivência Estudantil

Cobertura externa e janelas externas Lixamento e preparação da pintura

Fachada frontal da obra concluída

3.3.2 Divisão de Obras e Planejamento

Serviços realizados em 2018

Durante o período de 2018, o Departamento de Infraestrutura fiscalizou duas Atas de

Pequenas Reformas do tipo Sistema de Registro de Preços: Edital de Pregão Eletrônico Nº

010/2016 – SRP e Edital  de Pregão Eletrônico Nº 113/2017 – SRP.  Referente ao Pregão

010/2016, três ordens de serviço com data de emissão de 2017 foram objeto de fiscalização,

totalizando o valor de R$ 870.948,42. Ressalta-se que durante o ano de 2018 não foram feitas

medições na ordem de serviço cujo objeto foi à troca das esquadrias da Biblioteca.

Referente ao Pregão Eletrônico 113/2017, durante o ano de 2018 foram emitidas de-

zessete ordens de serviço, conforme a Tabela 3.4, totalizando o valor de R$ 1.302.492,65 em

obras. Ressaltamos que as ordens de serviço foram emitidas em função dos itens e quantida-

des existentes na Ata de Registro de Preço 220/2017, referente ao Edital de Pregão Eletrônico

113/2017, conforme Artigo 12§ 1º e Artigo 13 do Decreto Federal Nº 7.892/2013 que regula-
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mento o Sistema de Registro de Preços no âmbito da administração federal. Na elaboração das

ordens de serviço, realizou-se um estudo para que fosse empregado a maior diversidade de

itens possível, em todo o seu quantitativo disponível no instrumento contratual. 

Destaca-se também, que frente a demandas emergenciais e urgentes ao Campus, como

obras de trocas de telhado da Biblioteca e do Bloco Didático 2, reconstrução do muro de arri-

mo da Cantina, colocação de alçapões nos blocos, lixeiras hospitalares no Campus 2 e ade-

quação da Vigilância Sanitária ao RU, a Administração optou pela compensação das horas do

item 21.1 Engenheiro Civil (1056 horas) para o item 21.3 Engenheiro Mecânico (1056 horas)

e do excedente de quantitativos em alguns itens da referida Ata, conforme Relatório Técnico

Administrativo anexado ao processo n.º 23070.007620/2017-06 e concordância da empresa

contratada com esse referido procedimento. A Figura 3.11 destaca algumas partes das obras

executados em 2018.

Figura 3.11 – Imagens de algumas obras executadas em 2018

Emassamento das paredes inter-
nas da biblioteca

Substituição de telhado e imper-
meabilização Bl. Didático

Reforma dos mini-auditórios

Troca de telhado bl. C Troca de telhado bl. D Reforma da antiga anatomia

Tabela 3.4 – Resumo para acompanhamento dos relatórios de compras e registros de preços

ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS EM 2017: NORTE LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI – EPP

Nº Unidade Objeto Total (R$)

01/2018 Blocos Didáticos I e II
Reforma dos miniauditórios, instalações 
elétricas e de ar-condicionado nos Blocos 
Didáticos I e II.

521.838,92 
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02/2018
Biblioteca Seccional 
Regional Catalão

Reforma Biblioteca: Pintura Externa e Interna,
Troca do Telhado e Impermeabilização, Troca 
de Quadro Elétrico.

366.404,25 

03/2018
Unidade Acadêmica 
Especial de Educação

Reforma Antiga Anatomia para Sala de 
Reuniões e Departamento

18.485,11 

04/2018
Unidade Acadêmica 
Especial de Educação

Reforma de Sala de Aula pra Secretaria da 
Educação

10.352,98 

05/2018
Unidade Acadêmica 
Especial de Engenharia

Reforma Secretarias Engenharias: Pinturas, 
rodapés, portas e vidros.

9.368,70 

06/2018 Direção Regional Catalão
Aditivo à OES nº 01/2018: Pintura das Portas 
de Madeira do Auditório Sirlene Duarte.

1.304,59 

07/2018
Unidade Acadêmica 
Especial de Física.

Reforma Laboratório de Física - Bloco K - 
Sala 10.

9.194,51 

08/2018 Direção Regional Catalão
Substituição do Telhado e Impermeabilização 
do Bloco Didático II.

206.568,63 

09/2018 Direção Regional Catalão.

Aditivo à OES Nº 03/04/05/07/2018: 
Emassamento das Portas de Madeira e 
Emassamento na Anatomia e Secretaria da 
Educação.

3.350,11 

10/2018 Direção Regional Catalão Emassamento Biblioteca Interno  14.039,45 

11/2018 Direção Regional Catalão
Alçapões em Gesso a serem colocados nos 
Blocos Didáticos, Bloco O, Bloco A, Bloco C 
e Campus II.

4.408,49 

12/2018 Direção Regional Catalão
Construção de Lixeira Comum 2 Divisões e 1 
para lixo Hospitalar - Campus II

4.238,27 

13/2018 Direção Regional Catalão Recuperação de Muro de Arrimo - Cantina 55.390,93 

14/2018 Direção Regional Catalão
Remanescente Reforma Bloco D - Instalações 
Elétricas

24.781,35 

15/2018 Direção Regional Catalão Adequação da Iluminação Externa do Bloco F 13.309,04 

16/2018 Direção Regional Catalão
Adequação de Portas em Conformidade com 
Solicitação SUVISA/ VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

15.167,35 

17/2018 Direção Regional Catalão Adequação da Iluminação Externa do Bloco F 24.289,97 

Total dos recursos  1.302.492,65 

Durante o ano, foram iniciadas 10 das 17 ordens de serviço, sendo que seis delas já fo-

ram finalizadas e quatro delas finalizadas em 2019, conforme apresentado na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Resumo para acompanhamento dos relatórios de compras e registros de preços

ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS EM 2017: NORTE LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI – EPP

Nº Unidade Objeto STATUS

01/2018 Blocos Didáticos I e II

Reforma dos miniauditórios,
instalações elétricas e de ar-

condicionado nos Blocos Didáticos I e
II.

EM ANDAMENTO

02/2018
Biblioteca Seccional Regional

Catalão

Reforma Biblioteca: Pintura Externa e
Interna, Troca do Telhado e

Impermeabilização, Troca de Quadro
Elétrico.

EM ANDAMENTO

03/2018
Unidade Acadêmica Especial

de Educação
Reforma Antiga Anatomia para Sala de

Reuniões e Departamento
FINALIZADA
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04/2018
Reforma de Sala de Aula pra Secretaria

da Educação
FINALIZADA

05/2018
Unidade Acadêmica Especial

de Engenharia
Reforma Secretarias Engenharias:
Pinturas, rodapés, portas e vidros.

FINALIZADA

06/2018 Direção Regional Catalão
Aditivo à OES nº 01/2018: Pintura das
Portas de Madeira do Auditório Sirlene

Duarte.
FINALIZADA

07/2018
Unidade Acadêmica Especial

de Física.
Reforma Laboratório de Física - Bloco

K - Sala 10.
FINALIZADA

08/2018

Direção Regional Catalão.

Substituição do Telhado e
Impermeabilização do Bloco Didático

II.
EM ANDAMENTO

09/2018

Aditivo à OES Nº 03/04/05/07/2018:
Emassamento das Portas de Madeira e

Emassamento na Anatomia e
Secretaria da Educação.

FINALIZADA

10/2018 Emassamento Biblioteca Interno FINALIZADA

11/2018
Alçapões em Gesso a serem colocados
nos Blocos Didáticos, Bloco O, Bloco

A, Bloco C e Campus II.
EM ANDAMENTO

12/2018
Construção de Lixeira Comum 2

Divisões e 1 para lixo Hospitalar -
Campus II

A INICIAR

13/2018
Recuperação de Muro de Arrimo –

Cantina
A INICIAR

14/2018
Remanescente Reforma Bloco D -

Instalações Elétricas
FINALIZADA EM 2019

15/2018
Adequação da Iluminação Externa do

Bloco F
FINALIZADA EM 2019

16/2018
Adequação de Portas em

Conformidade com Solicitação
SUVISA/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A INICIAR

17/2018
Adequação da Iluminação Externa do

Bloco F
FINALIZADA EM 2019

Serviços realizados em 2019

Durante o período de 2019, o Departamento de Infraestrutura fiscalizou uma Ata de

Pequenas Reformas do tipo Sistema de Registro de Preços: Edital de Pregão Eletrônico Nº

113/2017 – SRP. Referente ao Pregão Eletrônico 113/2017, durante o ano de 2019 foram exe-

cutadas oito ordens de serviço, conforme a Tabela 3.6, totalizando o valor de R$458.115,15

em obras. A grande obra em andamento é a execução da Casa do Estudante Universitário

(CEU), Contrato nº 126/2018, no valor de R$5.030.000,00, tem prazo previsto de término de

450 dias e área construída de 2.553,64 m². Cabe destacar que, a final de 2019, os recursos fi-

nais empenhados para a obra da CEU foram de R$ 5.398.004,86. Sendo R$ 2.424.315,54 de

recursos da própria Regional Catalão. A Figura 3.12 destaca algumas imagens da execução da

CEU, iniciada em janeiro de 2019. 
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Tabela 3.6 – Resumo para acompanhamento dos relatórios de compras e registros de preços

ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS EM 2017: NORTE LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP

Nº Unidade Objeto Total (R$)

02/2018 Biblioteca

Reforma Biblioteca: Pintura Externa e 
Interna, Troca do Telhado e 
Impermeabilização, Troca de Quadro 
Elétrico.

366.404,25 

07/2018
Unidade Acadêmica Especial

de Física
Reforma Laboratório de Física - Bloco K - 
Sala 10.

9.194,51 

10/2018

Reitoria

Emassamento Biblioteca Interno  14.039,45 

12/2018
Construção de Lixeira Comum 2 Divisões e 
1 para lixo Hospitalar - Campus II

4.238,27 

14/2018
Remanescente Reforma Bloco D - 
Instalações Elétricas

24.781,35 

16/2018
Adequação de Portas em Conformidade 
com Solicitação SUVISA/ VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

15.167,35 

17/2018
Adequação da Iluminação Externa do Bloco
F

24.289,97 

Total do Recursos  458.115,15 

Durante o ano, foram finalizadas todas as ordens de serviço que estavam e se iniciaram

em 2019, conforme apresentado na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Resumo para acompanhamento dos relatórios de compras e registros de preços

ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS EM 2017: NORTE LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI – EPP

Nº Unidade Objeto STATUS

02/2018 Biblioteca
Reforma Biblioteca: Pintura Externa e Interna,

Troca do Telhado e Impermeabilização, Troca de
Quadro Elétrico.

FINALIZADA

07/2018
Unidade Acadêmica Especial

de Física
Reforma Laboratório de Física - Bloco K - Sala

10.
FINALIZADA

10/2018

Reitoria

Emassamento Biblioteca Interno FINALIZADA

12/2018
Construção de Lixeira Comum 2 Divisões e 1

para lixo Hospitalar - Campus II
FINALIZADA

14/2018
Remanescente Reforma Bloco D - Instalações

Elétricas
FINALIZADA

16/2018
Adequação de Portas em Conformidade com

Solicitação SUVISA/ VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

FINALIZADA

17/2018 Adequação da Iluminação Externa do Bloco F FINALIZADA

88



Figura 3.12 – Acompanhamento da obra da Casa do Estudante Universitário

Fundações e baldrames Início da superestrutura

Execução fechamento de alvenaria Reboco externo

Com relação  às  solicitações  de  projetos,  através  da  Ata  de  Registro  de  Preços  nº

010/2018, da Regional Goiânia/UFG, estão em andamento a elaboração de sete projetos de

construção e reforma, Tabela 3.8.

Tabela 3.8 – Relação de projetos empenhados para elaboração

Projeto de Construção do muro de arrimo da cantina 

Empresa Área Item Projetos/Serviços técnicos

Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

57,82
1 Fundações
2 Laudo de sondagem
3 Projeto estrutural em concreto armado

TOTAL  R$501,30 

Projeto de Construção da rampa de saída de emergência do bloco K 

Empresa Área (m²) Item Projetos/Serviços técnicos

Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

20,00

1 Fundações
2 Laudo de sondagem

3 Projeto estrutural em concreto armado
G5 Arquitetura e Engenharia

05.146.507/0001-71 
20,00 7

Projeto de prevenção contra incêndio com 
Hidrantes e Extintores

TOTAL R$210,96
Projeto de Construção do Almoxarifado de Produtos Químicos

89



Empresa Área (m²) Item Projetos/Serviços técnicos

Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

238,00

1 Fundações
2 Laudo de sondagem
3 Projeto estrutural em concreto armado
4 Projeto de estrutura metálica

G5 Arquitetura e Engenharia
05.146.507/0001-71 

238,00

7
Projeto de prevenção contra incêndio com 
Hidrantes e Extintores

8
Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers 
(SPR)

10
Projeto de Elétrica com entrada em Baixa e 
Alta tensão com subestação transformadora e
Elétrica Estabilizada 

TOTAL R$6.922,25
Projeto de Construção do Reservatório de Reserva de Incêndio – Auditório Paulo de Bastos Perillo

Empresa Área (m²) Item Projetos/Serviços técnicos

Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

98,00
1 Fundações
2 Laudo de sondagem
3 Projeto estrutural em concreto armado

TOTAL R$848,83
Projeto de Construção do Bloco de Laboratórios da Educação Física 

Empresa Área (m²) Item Projetos/Serviços técnicos

Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

2300,00

1 Fundações
2 Laudo de sondagem

3 Projeto estrutural em concreto armado

4 Projeto de estrutura metálica

G5 Arquitetura e Engenharia
05.146.507/0001-71 

2300,00

5
Projeto Hidrossanitário - Água Fria e esgoto 
sanitário

6
Projeto Hidrossanitário - Água Pluvial e 
Drenagem

7
Projeto de prevenção contra incêndio com 
Hidrantes e Extintores

10
Projeto de Elétrica com entrada em Baixa e Alta 
tensão com subestação transformadora e Elétrica 
Estabilizada 

13
Subestação isolada ou cabine de medição em 
média tensão até 500 kVA

15 Projeto de Telefonia e Cabeamento Estruturado 
17 Projeto de Segurança – Alarme e IPTV

Architech Consultoria e
Planejamento 84.030.964/0001-72

2300,00 24 Projeto de Ar Condicionado e Exaustão 

TOTAL R$98.080,95

Projeto de Ampliação do bloco O

Empresa Área (m²) Item Projetos/Serviços técnicos

Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

78,35

1 Fundações
2 Laudo de sondagem

3 Projeto estrutural em concreto armado

4 Projeto de estrutura metálica
TOTAL R$1.032,81

Projeto de Construção do Galpão das Engenharias

Empresa Área (m²) Item Projetos/Serviços técnicos
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Supremacia Engenharia Eireli
03.457.604/0001-50

1174,00
1 Fundações
2 Laudo de sondagem
4 Projeto de estrutura metálica

G5 Arquitetura e Engenharia
05.146.507/0001-71

1.174,00

5
Projeto Hidrossanitário - Água Fria e 
esgoto sanitário

6
Projeto Hidrossanitário - Água Pluvial e
Drenagem

7
Projeto de prevenção contra incêndio 
com Hidrantes e Extintores

8
Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers
(SPR)

10
Projeto de Elétrica com entrada em 
Baixa e Alta tensão com subestação 
transformadora e Elétrica Estabilizada

13
Subestação isolada ou cabine de 
medição em média tensão até 500 kVA

15
Projeto de Telefonia e Cabeamento 
Estruturado 

16
Projeto de Fibra Ótica interligação 
externa

17 Projeto de Segurança – Alarme e IPTV
Architech Consultoria e Planejamento

84.030.964/0001-72
1174,00 24 Projeto de Ar Condicionado e Exaustão

TOTAL R$56.226,41

3.4 Setor de Administração (DA)

3.4.1 Das Solicitações de Transporte – Veículos Oficiais

Solicitações de transporte 2018

Em 2018 foram realizados 821 solicitações de transporte na Regional Catalão, sendo

que 42,4% ligadas ao setor administrativo, tendo como principalmente motivo às viagens para

reuniões na UFG em Goiânia e palestras/eventos. 

Figura 3.13 - Solicitações atendidas pelo Setor de Transporte e Logística, referente ao ano de
2018
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Solicitações de transporte 2019

As solicitações de transporte são feitas por meio das divisões preestabelecidas pela

Universidade, sendo os setores administrativos os que mais demandaram solicitações (340),

considerando como os principais motivos: reuniões, cursos e treinamentos em outras regio-

nais. A Figura 3.14 ilustra, por unidades e setores, o número de solicitação de diárias.

Figura 3.14 - Solicitações atendidas pelo Setor de Transporte e Logística, referente ao ano de
2019.
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3.4.2 Solicitações de Transporte – Destinos

Principais destinos 2018

As principais cidades de destino foram Goiânia (275 viagens), Uberlândia (177 via-

gens) e Brasília (55 viagens). A Figura 3.15 ilustra os principais solicitantes do transporte em

2018 com as viagens por estado.
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Figura 3.15 – Principais destinos das viagens em 2018 por estado
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No ano de 2019 as missões tiveram um total de 53 destinos. Estes, não tiveram varia-

ção expressiva entre os anos de 2018 e 2019. A cidade de Goiânia se manteve como o maior

número de viagens atendidas, devido à localização do principal Campus da UFG ser na cida-

de. Uberlândia aparece na sequência, elucidada por deter o aeroporto mais próximo do Cam-

pus da Regional Catalão, sendo este o principal destino dentro da mesma, seguido de Brasília-

DF. A Figura 3.16 apresenta os principais destinos separados por estados. 

Figura 3.16 – Principais destinos das viagens em 2018 por estado
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3.4.3 Solicitações de Transporte – Motivo da Viagem

Principais Motivos de viagens 2018

Em 2018 o principal motivo das viagens esteve ligado a eventos/palestras (32,6%), to-

talizando 814 motivos de solicitações. A Figura 3.17 ilustra os motivos das viagens.

Figura 3.17 – Principais motivos das viagens em 2018
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Principais Motivos de viagens 2019

Quanto aos motivos das viagens, esse quesito bem como os destinos não tem variação

entre os outros anos. Eventos e Palestras foram os motivos mais designados para as viagens

executadas, seguida por Reuniões, como pode se observar na Figura 3.18.

Figura 3.18 – Principais motivos das viagens em 2019
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Aspectos gerais

Em 2018 foram depositadas 976 requisições para viagens com 821 atendimentos, já

em 2019 foram 884 requisições no setor de transporte, dessas 742 foram atendidas, totalizan-

do 589 viagens em 2019 sem mencionar os serviços considerados “internos”.  A Tabela 3.9 dá

uma visão geral sobre as ocorrências no transporte no período de 2018 e 2019.
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Tabela 3.9 - Informações adicionais do Setor de Transporte e Logística, referente ao ano de
2019

OCORRÊNCIA
Nº de

ocorrências 2018
Nº de

ocorrências 2019

Requisições Atendidas 821 742

Requisições Canceladas 155 142

Requisições Ajustadas para obter atendimento (horários,
datas e/ou motoristas)

110 65

Requisições não Atendidas: Indisponibilidade de recursos 35 20

Pessoas que utilizaram de veículo oficial durante o ano 3519 2687

Um ponto importante a ser ressaltado é que o número de destinos é superior ao núme-

ro de viagens, isso se dá ao fato de ocorrer mais de um destino em uma mesma viagem. 

3.4.4 Dos Custos com o transporte

Em  2018  foram  gastos  R$  675.247,32  com  motoristas,  combustível,  manutenção,

seguro de veículos e CRLV, já em 2019 houve uma redução nas solicitações de viagens aliada

a contingenciamento dos recursos financeiros. O valor gasto em 2019 foi de R$ 595.452,03,

uma redução de aproximadamente 14% nos valores. A Figura 3.19 apresenta um comparativo

entre os anos de 2018 e 2019.

Neste ano de 2019 foi contratado 01 motorista e 02 encarregados de departamento,

mantendo uma vaga de motorista em aberto. Houve duas solicitações de desligamento a inte-

resse dos funcionários (01 encarregado de Departamento e 01 motorista). 

Quanto à frota da UFG – Regional Catalão, em 27/11/2019 o veículo Peugeot 207 Pas-

sionxs 2004/2005 (Patrimônio 626800) foi repassado por guia de movimentação para a UFG

Goiânia, ao DMP, para baixa inservível (veículo necessitou de mais de 15 mil reais em manu-

tenção nos últimos dois anos) e apresentou falha no sistema elétrico que necessitaria mais

uma manutenção no valor aproximado de R$ 4.000,00.
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Figura 3.19 – Gastos gerais com o transporte
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3.5 Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP)

Principais tratativas de 2018

O Cercomp é um órgão administrativo que estava subordinado a Direção da Regional

e que passou a integrar a estrutura da CAF no mês de novembro de 2018 com o objetivo de

integrar a parte de infraestrutura do campus, otimizando equipes e compatibilizando os servi-

ços prestados pelo Cercomp e Dinfra.

Foram realizadas no ano de 2018 um total de 48 web conferências e oito videoconfe-

rências que demandaram auxílio do CERCOMP/RC. Sendo que 83% destas foram para a rea-

lização de defesas de mestrado/doutorado. As demais foram para participações em reuniões.

Houve nova expansão do enlace que atende o campus I da Regional Catalão, que era

de 200 Mb/s para 250 Mb/s. E no final de 2018 a empresa que irá atender o enlace de 100Mb/

s que chegará no campus II, terminou a fase de projetos com previsão de entrega do enlace via

fibra óptica para início do mês de maio de 2019.

Visando atender instrução normativa do MCTIC e do MPDG e de planejamento do

PDTI da UFG, iniciou-se o projeto para implementação e efetivação da navegação por meio

de IPv6¹. A implantação se deu de forma gradativa e transparente para que os usuários dos re-

cursos de internet não sofressem com essa alteração. Atualmente os usuários da Regional na-

vega através dos dois protocolos de endereçamento, o novo e o antigo, para que consigam
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acessar todos os recursos na web que ainda não migraram para o novo modelo.

Em termos dos chamados para atendimento ou suporte, em 2018 foram 494 solicita-

ções, sendo 332 para suporte e 162 ligadas a infraestrutura. Os meses de maior incidência de

chamados foram março e abril de 2018, período que coincide com o retorno às aulas e outras

atividades acadêmicas. A Figura 3.20 ilustra as solicitações ao longo dos meses de 2018.

Figura 3.20 – Chamada para atendimento do Cercomp
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Não estão neste relatório os atendimentos presenciais a alunos, chamados atendidos por

telefone ou por e-mail. Em agosto de 2018 começou a definição de um SLA (Tempo de aten-

dimento) para alguns serviços. Anteriormente era utilizada a regra de que o atendimento se

daria por fila, mas com o aumento do uso de sistemas computacionais e da quantidade de cha-

mados, agora se faz uma triagem para definir prioridades, e o que pode ser executado quase

que imediatamente sem prejudicar os chamados que já estavam em atendimento.

Principais tratativas de 2019

Foram realizadas no ano de 2019 duas turmas de treinamento para utilização do ser-

viço de web conferência da RNP, totalmente prático para que fosse demonstrado aos partici-

pantes que o sistema é simples de usar e não necessita do acompanhamento de um técnico de

TI. Apesar disso, o CERCOMP/RC ainda atendeu no ano de 2019, 41 solicitações para reuni-

ões ou defesas de bancas de mestrado via sistema de webconferência.  A utilização dos siste-

mas antigos de videoconferências ainda necessita do acompanhamento técnico para início da

sessão e para que sejam passados os dados da universidade.

Devido a um problema com a solução de voz analógica existente, e como já existia es-

tudo para implantação de nova solução de voz, optou-se por aquisição de uma solução de

VoIP para a instituição, juntamente com uma nova solução de videoconferência, que podem se

integrar e, depois de configurado, será de fácil utilização.
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Foi realizada a aquisição de duas licenças rotativas da plataforma de cursos online

ALURA, conseguindo assim capacitar em vários níveis a equipe, sem necessidade de gastos

com diárias e passagens.

Em termos dos chamados para atendimento ou suporte, em 2019 foram 405 solicita-

ções, sendo 272 para suporte e 133 ligadas a infraestrutura. O mês de maior incidência de cha-

mados foi fevereiro, período que coincide com o retorno às aulas e outras atividades acadêmi-

cas. A Figura 3.21 ilustra as solicitações ao longo dos meses de 2019, comparando os chama-

dos abertos e atendidos (fechados) dentro do período.

Figuras 3.21 – Chamadas abertas e atendidas (fechadas) pelo Cercomp
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Não estão neste relatório os atendimentos presenciais a alunos, chamados atendidos

por telefone ou por e-mail. Conforme plano do ano de 2018 que foi definido um SLA (Acordo

de nível de Serviço) para atender alguns tipos de chamados de forma mais eficaz. Para melho-

rar o atendimento foi informado via ofício circular processo sei 23070.022656/2019-73 que o

usuário é responsável pelo próprio backup seja no gsuite (google drive) ou em outra forma de

mídia.

3.6 Departamento de Compras de Patrimônio

Movimentações do setor em 2018

Em 2018 foram iniciados 108 processos para compras e registro de preços, com valor

estimado em R$ 3.461.733,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e

trinta e três reais). Desse montante 89% dos processos foram concluídos com sucesso, totali-

zando um valor estimado de R$ 3.450.061,00 (Três milhões quatrocentos e cinqüenta mil e
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sessenta e um reais). Foram atendidas 358 requisições, com 19.118 itens adquiridos. A Tabela

2 apresenta o resumo do andamento dos processos até agosto de 2018.

Dentre as compras realizadas destaca-se a compra de livros, pregão 21/2018. O pro-

cesso iniciado em 2017 e finalizado em 2018. Foram licitados 843 itens, com êxito de compra

em 89%, totalizando R$ 161.216,66 (Cento e sessenta e um mil e duzentos e dezesseis reais e

sessenta e seis centavos).

Movimentações do setor em 2019

Foram iniciados em 2019 um total 152 processos para compras, contratações de servi-

ços e registro de preços, com valor estimado em R$ 4.508.315,63 (Quatro milhões quinhentos

e oito reais e sessenta e três centavos), sendo 140 concluídos em 2019 e os demais devido à

mudança da Legislação (publicação do Decreto 10.024/2019) e a necessidade de trâmite em

instâncias superioras e externas serão concluídos em 2020. 

Os procedimentos concluídos com sucesso em 2019 totalizaram R$1.795.291,86 (Um

milhão setecentos e noventa e cinco mil e duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centa-

vos). Foram atendidas 442 requisições, com 687 itens e 42.645 unidades adquiridas, esses nú-

meros demonstram uma assertividade de mais 85%.O número de processo sem sucesso foi de

29 (Cancelados, indeferidos e fracassados), totalizando R$ 26.441,52 (vinte e seis mil quatro-

centos e quarenta e um reais e cinqüenta e dois centavos)

A economia alcançada nos processos concluídos foi de mais R$ 233 mil reais e se

medida em percentual foi de aproximadamente 17%. 

4. CONSIDERAÇÕES

A Coordenação de Administração e Finanças da Regional Catalão, durante o período

de 2018 e 2019, teve como prioridade o controle das contas através da transparência e publici-

dade quanto à aplicação dos recursos. A gestão passou por grandes desafios de redução signi-

ficativa do orçamento de 2017 para 2018 e o contingenciamento promovido pelo Governo Fe-

deral em 2019.

Cabe destacar que, mesmo no cenário adverso, foram realizados diversos estudos para manu-

tenção da qualidade do atendimento à Comunidade Universitária. Esses esforços levaram a re-

gional a não atrasar bolsas, manter os postos dos servidores terceirizados e garantir o recurso

completo para a obra da Casa do Estudante Universitário. Visto que neste último, foram em-

penhados R$ 5.398.004,86, saldo já maior que o valor de contrato prevendo possíveis reajus-

tes, sendo que R$ 2.424.315,54 de recursos da própria Regional Catalão (por meio de uma so-
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licitação de alteração orçamentária junto ao MEC). 

A CAF vem se reestruturando para avançar no planejamento de suas atividades, com o

objetivo de ampliar o apoio às unidades acadêmicas na execução orçamentária de 2020 e pla-

nejamento de 2021.

O Departamento de Infraestrutura, até meados de abril de 2018, tinha grande depen-

dência e vinculação com o SEINFRA da Regional Goiânia. A partir da chegada do corpo téc-

nico efetivo no departamento, os processos de fiscalização dos contratos de manutenção e de

obras começaram a ser realizados somente pela Regional Catalão, o que gerou grandes ganhos

para a administração e eficiência na realização desses serviços, devido à proximidade e dispo-

nibilidade de fiscais técnicos que fazem parte do quadro da própria regional.

Em 2018 foi um ano de mudanças relevantes no Departamento de Infraestrutura, com

destaque na melhoria dos trabalhos técnicos prestados, realizados pelo Coordenador, Enge-

nheiro Civil e toda a Equipe de Terceirizados, que em conjunto com a Coordenação de Admi-

nistração de Finanças e com a Direção da Regional Catalão conseguiram aprimorar muitos

dos processos desenvolvidos.

Em 2019 o CERCOMP/RC adquiriu novas licenças antivírus para os desktops, realizar

enlace via fibra óptica entre os campi, proveu capacitação para utilização do sistema de web

conferência da RNP, e renovou as licenças de seus equipamentos. Para o ano de 2020 com a

criação da UFCAT, já foi realizado o acordo técnico com a RNP, para sermos instituição qua-

lificada a continuar utilizando seus serviços,  deve-se ser implantado solução de processos

(SEI), criação de um PDTI da UFCAT, renovação de licenças dos equipamentos, aumento do

tamanho do enlace de dados, criação de um portal institucional da UFCAT.

No ano de 2018 foram encaminhadas para o Departamento de Materiais e Patrimônio

(DMP) para que fosse realizado o processo de compras 218 requisições contendo 18.568 uni-

dades. Desse total foram adquiridos 15.466 unidades, ou seja, teve o êxito em adquirir mais de

83% dos itens solicitados. Além das aquisições em processos licitatórios, valendo-se de pro-

cessos de Atas de Registros de Preços (ARP) foram encaminhadas mais 140 requisições, con-

tendo 550 unidades, com atendimento de próximo de 100% dos pedidos. Cabe destacar que

mais de 90% dos itens foram entregues dentro do ano de 2018.

O Setor de Administração (DA) pretende avaliar para 2020, junto ao DMP, a possibi-

lidade da contratação de locação de veículos, com o objetivo de equalizar os gastos de manu-

tenção e renovação da frota.
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5  EQUIPE GESTORA

Coordenador de Administração e Finanças: Prof. Dr. Heber Martins de Paula

Coordenador Substituto de Administração e Finanças: TAE Hewerton Renato Fleury Silva

Chefe do Departamento de Infraestrutura: Prof. Dr. Wellington Andrade da Silva

Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças: TAE Alessandra Santana Silva

Chefe do Departamento de Material e Patrimônio: TAE Sílvio Cezar de Melo

Chefe do Centro de Recursos Computacionais: TAE Paulo Henrique Silva Azevedo

Chefe do Departamento de Administração: TAE Luciene Cândida Ferreira
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4.3  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  –  COORDENAÇÃO  DE  ASSUNTOS  DA
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Assuntos  da  Comunidade  Universitária,  do

período de março de 2018 a dezembro de 2019,

apresentado  ao  Conselho  Universitário  da

Universidade  Federal  de  Catalão  em

atendimento  ao  Regimento  Geral  da

Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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a) Atividades referentes ao Período: de março de 2018 a dezembro de 2018

1- INTRODUÇÃO

A Coordenação de  Assuntos  da  Comunidade Universitária  -  CCOM desenvolve

ações  integradas  nas  diversas  áreas  da  Política  de  Assistência  Social  ao  Estudante,

atendendo aos estudantes oriundos da classe trabalhadora que ingressam ao Ensino Superior

através  da Lei  nº  Lei  n.12.711/2012,  sendo esses com reflexo da expressão da questão

social.  Com o  objetivo  de  estimular  a  integração  acadêmica  e  social  dos  estudantes  e

auxiliar na permanência e formação e vida acadêmica.

É  responsável  pela  assistência  ao  estudante  em  situação  de  vulnerabilidade

socioeconômica  e/ou  risco  social,  por  meio  do  processo  do  estudo  socioeconômica

realizado pelos/as Assistentes Sociais, do planejamento, da execução e do acompanhamento

de programas de benefícios financeiros.

A CCOM também supervisiona  serviços  de  alimentação  e  nutrição  disponíveis  aos

estudantes atendendo as necessidades dos estudantes e das representações estudantis nos

espaços  democrático  de  representações  como  Conselho  Gestor,  DACC  e  reuniões

periódicas com a Coordenação e com os profissionais que integram à CCOM.

 planejar,  organizar,  executar,  coordenar  e  avaliar  o  cumprimento  do  Programa

Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  no âmbito  da  universidade,  de  forma

participativa com as representações estudantis, equipe técnica, direção e docentes

 instituir e executar a Política de Permanência, com a finalidade de ampliar as condições

de integração e permanência,  promovendo igualdade de condições para o estudante

concluir seu curso de graduação;

 planejar, organizar, executar, coordenar e avaliar as ações de permanência, de forma

articulada com atividades de ensino, pesquisa e extensão, destinadas aos estudantes da

UFG/RC;

Este  relatório  reúne as  principais  atribuições  e  as  atividades  desenvolvidas  pela

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM da Universidade Federal

de Goiás - UFG, no período de março a dezembro de 2018.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, o

Decreto Nº.  7.234 de  19  de  julho  de  2010 que  dispõe  sobre  o  Programa Nacional  de

Assistência Estudantil – PNAES,  Resolução CONSUNI 44/2017./UFG -Institui a Política
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de Assistência Social Estudantil (PASE), Resolução CONSUNI Nº 12/2017 - Dispõe sobre

normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer

formas de preconceito, no âmbito da UFG, outras legislações educacionais e Institucionais,

além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e da UFG.

1.1- Localização:

Bloco Administrativo – 2º Piso:

Sala 101 – Coordenação e 

Secretaria da CCOM Sala 102 – 

Serviço Social

Sala 103/104 - sala de arquivo e atendimento individualizada e/ou reuniões com no máximo
6 pessoas.

Sala no Restaurante Universitário – Nutrição

1.2- Atendimento ao público:

Segunda à sexta-feira: das 08h às 12h e das 13h30 ás 

17h30. Tel.:(64)-3441-5333 – 

Coordenação/Secretaria da CCOM / e- mail: 

assistenciaestudantil.ufg@gmail.com

Tel.:(64) -3441-5321 - Serviço Social – e-mail: 

servicosocialufcat@gmail.com Tel.:( 64)-3441-5338 / e- mail: 

nutricaoufgrc@gmail.com

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM.

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar n° 1122 – Setor Universitário – 

CEP: 75.704-020 http://ccom.catalao.ufg.br/

1.3- Equipe / Contato:

Quadro 1 :Composição da Equipe na CCOM à partir de março de 2018

Aline Tavares (estudante/estagiária) alinedeoliveira.adm@gmail.com
Geyson Cosme (Assistente Social) * geizon@ufg.br
Graciele Cristina da Silva (Nutricionista) nutricaoufgrc@gmail.com
Laurita de Q. Bomdespacho (Assistente Social/Coordenadora) lauritabomdespacho@ufg.br
Lucas Bueno (Encarregado de Departamento) assistenciaestudantil.ufg@gmail.com
Magda Pereira dos Santos (Assistente em Administração) lauritabomdespacho@ufg.br
Marluce Aparecida de Souza (administradora/substituta da Coordenação)- marluce_souza@ufg.br

*cedido do curso de Medicina 03(três) dias na semana.
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2- REESTRUTURAÇÂO DA CCOM – RC/UFG

Analisado as demandas do setor nos últimos meses/anos, verificou-se a necessidade

do aumento do quantitativo de profissionais, bem como melhorias nos espaços e estrutura

física relacionada ao setor/unidade.

2.1-  Planejamento para aprimorar a estrutura física,  de pessoal e  de comunicação

relacionada à assistência estudantil – CCOM (2018/2019)

Toda  a  estrutura  acadêmico-técnico-administrativa  da  CCOM  vem  sendo

organizada com adequações necessárias aos novos desafios educacionais relativos às ações/

programas oferecidas à comunidade universitária.

2.1.1- Planejamento da composição da equipe e estrutura organizacional na CCOM 

Quadro 2: Equipe técnica necessária para a expansão dos Serviços ofertados pela CCOM

Cargos de TAE Atual/2018

Expansão
dos

Serviços
2019

Total

Assistente Social 01 02* 03
Assistente Administrativo 01 01 02
Administrador 01 - 01
Nutricionista 01 01 02
Técnico Educacionais - 01* 01
Técnico de Contabilidade - 01 01
Técnico em Dietética - 01 01
Encarregado de Departamento 01 - 01
Estagiário(estudante) 01 02 03

Total 06 09 15

*Aguardando convocação do Técnico em Assuntos Educacionais e o Assistente Social aprovados no Concurso Público para 
Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação (TAE) EDITAL N. 08/2018 Resultado Final do 
Concurso 27 de junho de 2018.
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Quadro 3: Estrutura Organizacional considerando a expansão dos Serviços ofertados pela
CCOM

* Atualmente a CCOM possui 01(uma) função gratificada da Coordenação.

Segundo a proposta de reestruturação da Coordenação de expansão dos serviços,

certamente,  a CCOM não segue um padrão proporcional com as demais Coordenações,

com critérios objetivos, como as funções gratificadas para abrangência das delegações de

responsabilidades  para  Planejamento,  seleção,  monitoramento,  avaliação  e  revisão  das

Ações/Programas,  visando  oferecer  melhor  atendimento  ao  publico  da  Comunidade

Universitária.

Vale acrescentar que o número de alunos tem aumentado no decorrer dos anos, tem-

se  a  necessidade  de  melhor  acompanhamento  da  distribuição  do  orçamento  anual  do

PNAES, acompanhamento dos equipamentos sociais, tais como Restaurante Universitário,

Lanchonete e implantação do Condomínio estudantil, zelo pelo planejamento participativo

com  participação  efetiva  das  Representações  Estudantis  com  a  Gestão,  bem  como,

promover a sustentabilidade e diversidade na execução e avaliação das Ações/programas

ofertados.

2.1.2- Planejamento para aprimorar a comunicação com a Comunidade Universitária
da CCOM

É  fundamental,  para  subsidiar  a  Política  de  Comunicação  da  CCOM,  ter

conhecimento  detalhado  do  público  (Comunidade  Universitária),  que  são  atendidos  pelos

serviços executados pelo  setor que, em função da sua participação articulada e permanente,
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são indispensáveis para a manutenção e transparências dos atos e de todas as atividades dos

profissionais. Certamente, também deve ter conhecimento sobre hábitos de comunicação e

hobbies.

Ainda,  para  que  possíveis  ações  sejam  efetivadas  de  forma  transparente,  o

entendimento  sobre  quais  informações  configuram  temas  de  interesse  geral  ou  interesse

específico do publico/setor será indispensável para divulgação nos meios institucionais, tais

como:  definir  plano  de  ações  de  melhoria  das  práticas  comunicacionais;  levantar

periodicamente as demandas e as expectativas dos públicos, em especial a sua percepção em

relação à CCOM na Regional Catalão/UFG. Esse levantamento pode ser realizado a partir de

sondagens semestrais e/ou anuais com o objetivo de detectar lacunas ou revisões necessárias

no processo de comunicação.

Considerando a importância estratégica desse público, recomenda-se a criação ou a

implementação de  canais  que  possam atender  as  demandas  informativas  específicas,  bem

como  a  participação  efetiva  dos  gestores  públicos  no  processo  de  circulação  e

compartilhamento de informações que sejam do interesse da Comunidade Universitária, tais

como:

a) Melhorias na atualização da página da CCOM no Portal da RC/UFG

O site institucional da CCOM é uma ferramenta onde todos os atos administrativos

são publicizados à Comunidade Interna e Externa. Na página do site é divulgados cardápios

do  restaurante,  orientações  nutricionais,  eventos,  editais,  resultados  dos  Programas,  entre

outras.

Fonte: http://ccom.catalao.ufg.br/
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b) Ampliação de canais de comunicação/ redes sociais com o Público da CCOM.

Certamente será desenvolvido página no Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter , 

Vídeo Institucional;

2.2-  Planejamento  estimativo  de  Compras  (Aquisições  de

Mobiliários/Equipamentos/Materiais) da CCOM – 2018/2019

Feito a solicitação para a Divisão de Compras da Coordenação de administração e 

Finanças – CAF para o Planejamento da Contratação em 22/03/2018.

AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA CCOM (Previsão 2018/2019)

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO DO ITEM
VALOR ESTIMADO

UNIT. VALOR ESTIMADO TOTAL

1 12 Unidade Álcool gel (70%) - 500g R$ 43,22 R$ 518,64
2 2 Unidade Armário suspenso de parede R$ 350,00 R$ 700,00
3 12 Unidade Avental TNT manga longa com Velcro R$ 31,21 R$ 374,52

4 2 Unidade Balcão em madeira com gavetas R$ 2.512,00 R$ 5.024,00

5 4 Unidade Cadeira com encosto com braço (giratória) R$ 300,00 R$ 1.200,00

6 2 Unidade Cadeira com encosto presidente com braço
(giratória) R$ 430,56 R$ 861,12

7 12 Unidade Cadeira fixa sem braço R$ 500,00 R$ 6.000,00

8 4 Unidade CartuchoTonner BROTHER TN -3472 R$ 156,00 R$ 624,00

9 6 Unidade Gaveteiro com chaves R$ 429,22 R$ 2.575,32

10 1 Unidade Geladeira R$ 2.497,54 R$ 2.497,54

11 1 Unidade Guarda Volumes R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

12 2 Unidade Impressora Multifuncional Lase Jet R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

13 3 Unidade Luva descartável de vinil tamanho médio – pct
100 R$ 25,00 R$ 75,00

14 2 Unidade Mesa R$ 400,00 R$ 800,00

15 1 Unidade Mesa de Ping-Pong R$ 527,42 R$ 527,42

16 2 Unidade Mesa formato L R$ 600,00 R$ 1.200,00

17 1 Unidade Mesa redonda com 7 lugares R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

18 3 Unidade Mesa retangular R$ 400,00 R$ 1.200,00

19 11 Unidade Microcomputador R$ 2.800,00 R$ 30.800,00

20 1 Unidade Micro-Ondas R$ 400,00 R$ 400,00

21 1 Unidade Mural Madeira 3 Metros R$ 200,00 R$ 200,00

22 3 Unidade Notebook R$ 3.000,00 R$ 9.000,00

23 12 Pacote Papel toalha R$ 4,00 R$ 48,00

24 1 Unidade Pebolim R$ 800,00 R$ 800,00

25 2 Unidade Projetor R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

26 10 Unidade Puffs tipo pera R$ 220,00 R$ 2.200,00

27 10 Unidade Puffs tipo quadrado R$ 85,00 R$ 850,00

28 12 Unidade
Sabonete líquido antisséptico incolor e
inodoro: 500ml R$ 10,00 R$ 120,00

29 1 Par Sapato Soft Works n°37 R$ 80,00 R$ 80,00

30 1 Unidade Sistema de som Home-Theater R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

31 2 Unidade Sofá R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

32 11 Unidade Suporte ergonômico para os pés R$ 57,90 R$ 636,90

33 5 Unidade Suporte para CPU R$ 20,00 R$ 100,00
34 1 Unidade Tatame de Placas 4x4 R$ 300,00 R$ 300,00

35 1 Unidade Tela Projetor R$ 729,00 R$ 729,00
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Cantin
a

Condomí
nio 
Estudantil

Centro Administrativo - CCOM/RC/
UFG

Restaurante Universita
 rio -
RU

Espaco de Convive�ncia Estudantil(Antigo 
RE)

36 2 Unidade Telefone com fio R$ 60,00 R$ 120,00

37 1 Unidade Telefone sem fio R$ 180,00 R$ 180,00

38 1 Unidade
Termômetro digital à prova d’água – tipo
espeto R$ 600,00 R$ 600,00

39 1 Unidade Termômetro digital infravermelho R$ 200,00 R$ 200,00

40 12 Pacote Touca descartável - pct 100 unidades R$ 13,00 R$ 156,00
41 1 Unidade Tv Led 50 Polegadas R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Total Previsto para o
período: R$ 90.197,46

* Dentre os itens solicitados, temos os Móveis/Equipamentos para o Espaço de Convivência dos estudantes. Os 
itens do espaço de Convivência dos Estudantes serão adquiridos com o Recurso do PNAES.

Visando melhorias nos serviços executados no espaço do Restaurante Universitário

(RU), a CCOM implementa o acesso à Internet no (RU) e para isto, foi solicitado a compra de

Equipamentos de Processamentos de Dados (ponto, acesso) para o funcionamento da internet,

sendo para a área administrativa e acadêmica, tais como: atividades administrativas, controle

de usuários no acesso ao RU, fiscalização, pesquisa de satisfação e outras.

2.3- Planejamento e Melhorias dos espaços físicos da CCOM

A CCOM objetiva ampliar, adaptar e promover melhorias nos espaços físicos, que

compreende a Gestão da CCOM;

*(Teremos a ampliação desses espaços no Campus II – Cantina e RU)

Estabelecemos ainda, melhorias no Setor administrativo da CCOM em 2018, que foi

pactuada  e  disponibilizada  com  a  gestão  atual  uma  sala,  que  oferece  atendimento

individualizado e arquivo, e/ ou reuniões com no máximo 6 pessoas. Vale ressaltar que falta

espaço,  moveis  e  equipamentos  para  os  novos  servidores,  criação  das
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Coordenações/Diretorias da CCOM na UFCAT. E, nos arquivos há orientação sobre a restrição

de  uso  exclusivo  do  Serviço  Social,  tendo  em  vista  se  tratar  de  material  técnico  sigiloso

(Resolução CFESS nº 493 de 21 de agosto de 2006).

2.3.1- Salas no Centro Administrativo:

Recepção: Local onde os estudantes são recepcionados e possuem mobiliários e 

equipamentos para uso acadêmico;

✔ Sala da Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária; Na 

Coordenação temos 05(cinco) postos de trabalho;

✔ Sala do Serviço Social.

Temos (02) dois postos de trabalho; 103/104- Sala de Atendimento e Arquivo; Temos

(01) um posto de trabalho;

Recepção – um espaço com equipamentos que os estudantes utilizam para acesso à
internet e reuniões para estudos.

Serviço  Social  -  sala  102  não  há  divisões  físicas  da  sala  o  que  inviabiliza  o
atendimento individual ao estudante,  assegurando a este o sigilo profissional.  Sala 103 de
Arquivo possibilita atendimento individualizado conforme dispõe a Resolução CFESS nº 493
de 21 de agosto de 2006, e/ou reuniões com no máximo 6 pessoas.
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Coordenação e Secretaria – CCOM

Sala de Nutrição no Restaurante Universitário – RU

2.3.2- Restaurante/Lanchonete (Cantina)

A  Cantina  Universitária  da  UFG  –  Regional  Catalão  é  terceirizada,  sendo

supervisionada  nas  condições  de  higiene  e  boas  práticas  na  aquisição,  armazenamento,

manipulação e distribuição de alimentos pelo Serviço de Nutrição.

Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira: 07h às 22h Aos Sábados: 07h às 14h
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Atualmente, temos um espaço de 386,24 m2 em concessão de uso a título oneroso

(Concorrência Nº 06/2018).

Empresa: Universitário Lanches CNPJ: 26.472.987.0001/30 Contrato Nº 55/2018

2.3.3- Restaurante Universitário – RU

O Restaurante Universitário (RU) da Regional Catalão/UFG oferece o serviço de

alimentação e nutrição, fornecendo refeições de almoço e jantar, de segunda a sexta-feira,

respectivamente, das 10h30min às 14h e das 18h às 21h, conforme o calendário acadêmico.

O  valor  da  refeição  para  servidores  da  instituição  (Docentes,  Técnicos

Administrativos,  Terceirizados),  Estudantes  de  Pós-Graduação  e  público  da  comunidade

externa é de R$ 8,62.

Para os estudantes de graduação subsidiados do projeto Alimentação no RU o valor

da refeição é de R$ 3,00.

Os  estudantes  de  graduação bolsistas  e  subsidiados  deverão  realizar  um cadastro

digital para ter acesso ao Restaurante Universitário, o qual é feito pela empresa responsável

pelo fornecimento das refeições (Nutrir refeições coletivas) nas dependências do RU, fora do

horário de fornecimento das refeições.

A área construída soma 1.118,20 M2, incluindo cozinha e áreas afins, em concessão

de uso de áreas, móveis e Equipamentos (Pregão Eletrônico Nº 06/2017).

Empresa:  NUTRIR  Refeições  coletivas  LTDA-EPP  CNPJ:  22.381.412/0001-51

Contrato Nº 43/2017 e Termo Aditivo Nº 001, 002 e 003 do Contrato Nº 43 /2017
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2.3.4- Condomínio Estudantil

Processo: 23070.011627/2017-14 - Concorrência 06/2018 –UFG

Obra: Construção da Moradia Estudantil de Catalão
Endereço: UFG, Campus Catalão, Catalão-GO
Área (m²): 2.492,26 Data: Dezembro de 2017
Valor (R$/m²): 2.472,27 Processo:
Custo total da Obra R$ 6.161.548,04

Fonte: Planilha Orçamentária da Concorrência 06/2018 – CEGEF/UFG

Fonte: Licitação Finalizada – Valor Total: 5.030.000,00 – Situação Despacho -Portal de Compras do 
Governo Federal – comprasnet. em 05/10/2018

2.4- Acompanhamento na Gestão Administrativa e Financeira – Recursos (PNAES) em
Construção/Reforma/Adaptações.

Construção/Reforma/Adaptações Início Previsão/conclusão

Área construída ou
reforma/adaptações

em M2

Valor 
R$

Restaurante Universitário (RU)*
Restaurante/Lanchonete*
Espaço de Convivência (antigo RE)*

Condomínio Estudantil**

“..o  projeto está  licitado e  a construção só
não  foi  iniciada  devido  ao  contingencia-
mento  das  verbas  de  capital  do  Programa
Nacional de Assistência
Estudantil(PNAES) pelo Ministério da Edu-
cação(MEC”).

Fonte:  *foi  solicitado  informações  e  não  tivemos  resposta  da  situação  atual  (Memorando
Nº84/2018CCOM/RC/UFG)

** Nota da direção da UFG/Regional Catalão dia 11/10/2018, “..o projeto está licitado e a construção
só não foi iniciada devido ao contingenciamento das verbas de capital do Programa Nacional de Assistência
Estudantil(PNAES) pelo Ministério da Educação(MEC”).
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Serviço Público Federal Universidade Federal de Goiás Regional Catalão
Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária - CCOM

3- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE - CCOM (2018)

NOME DO SERVI-
DOR

VINCULO 
(FEDERAL
/OUTRO)

CARGO/FUN 
ÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA/TIT-
ULAÇÃO INÍCIO DAS ATIVIDADES

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/TREINAMENTOS EM 
2018

Laurita de Queiroz 
Bomdespacho. Federal

Assistente So-
cial

Coordenação

Graduação em Serviços Social;

Especialização em Gestão da Política de
Assistência Social; Mestranda em Gestão

Organizacional 2018-2019;

Serviço Social desde
Dez.2012

Coordenação em Março/2018;

- Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis –
FONAPRACE-Maio 2018
-Participação no Seminário o da ANDIFES sobre Plano Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES) – Junho 2018.

-1º Congresso de Assiste�ncia Estudantil – FONAPRACE- São Paulo - 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – previsto Nov/2018

-Seminário Nacional “O trabalho do/a assistente social na assistência estu-
dantil” – Cuiabá – MT – UFMT – previsto Nov/2018

Juliane Leite São José 
dos Santos. Federal

Assistente So-
cial Graduação em Serviços Social

Serviço Social desde 2015/Re-
movida para Hospital das Clíni-
cas Goiânia em Julho/2018. -

Graciele Cristina Silva Federal Nutricionista

Doutora em Ciências da Saúde
CV LATTES -

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/vi
sualizacv.do?id=K4575942Z6

Inicio na CCOM em 
25/10/2015

CV LATTES -
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4575942Z6

Marluce Aparecida de 
Souza Federal Administradora

Graduação em Administração e Direito 
(aguardando colação de Grau); Especial-
ização Gestão Empresarial;

Pregoeira desde julho/2011-CAF-
Removida para CCOM em 
12/03/2018 -

-Participação no Seminário o da ANDIFES sobre Plano Nacional de As-
sistência Estudantil (PNAES) – Junho 2018.

-1º Congresso de Assistência Estudantil – FONAPRACE- São Paulo - Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp) – previsto Nov/2018.

Maria Terezinha do 
Prado Federal Psicóloga

Graduada em Psicologia Especialização 
em Educação Escolar

Removida para IBIOTEC –
Lotação na Clínica de Psicologia 
março de 2018.

-

Magda Pereira dos 
Santos Federal

Assistente em Ad-
ministração

Graduação em Administração, Especial-
ização em Gestão Financeira e Contro-
ladoria

Início em 03/09/2018 na CCOM.

- Produção de textos oficiais na UFG – Regional Catalão;
- Curso Compras e Contratações via Sistemas UFG
- Curso Sistema Eletrônico de Informações -SEI

Lucas do Prado Bueno Terceirizado
Encarregado de 
Departamento Ensino Médio Início em 18/05/2015 na CCOM.

-Produção de textos oficiais na UFG – Regional Catalão;
- Curso Compras e Contratações via Sistemas UFG
- Curso Sistema Eletrônico de Informações -SEI

Aline de Oliveira 
Tavares Estudante Estagiária Graduanda em Administração Início em junho/2018 -
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COMISSA& O FISCALIZADORA RU e CANTINA

GESTA&
O

CCOM CONSELHO 
GESTOR

CA- MARA DE 
GRADUAÇA& O

4) ESTRATÉGIAS E COMPETÊNCIAS - CCOM

4.1- Objetivo estratégico da CCOM

Reestruturar a CCOM para maior viabilidade nos trabalhos articulados com ensino,

pesquisa,  extensão,  assistência  social,  mobilidade  e  com  as  representações  estudantis

possibilitando uma inclusão social, especificamente no que se refere à permanência, que é

fundamental  nessas  articulações  incluindo  Unidades  Acadêmicas  e  a  Coordenação  de

Graduação.

Ademais, objetiva estimular a integração acadêmica e social dos estudantes e auxiliar

na permanência e formação e vida acadêmica.

              4.1.1- Necessidade de alinhamento nas articulações das ações

Surge a necessidade de envolvimento da gestão e Coordenações Acadêmicas, pelo

fato  do  serviço  social  integrar  uma  equipe  interdisciplinar  (interno,  externa  e  a  rede

municipal), visando tais objetivos na assistência estudantil:

- aumentar a índice de aprovação nas disciplinas;

- orientação e avaliação Nutricional Coletiva;
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- promover a participação dos coordenadores/professores no acompanhamento dos
estudantes bolsistas para reduzir a evasão/retenção;

A atuação da CCOM com o Núcleo de Acessibilidade (NAI) é realizada de maneira

integrada/articulada  entre a  coordenação,  monitores,  estudantes atendidos, familiares,

docentes,  administrativo  e  os  Técnicos  Administrativos.  São  setores  que  necessitam  de

fortalecimento institucional para atendimentos as demandas crescentes advindas do ingresso

por cotas na UFG, que é regulamentado pela Lei n.12.711/12, alterada pela Lei n.13.409/16,

conhecida  como  Lei  de  Reserva  de  Vagas,  e  ainda  pela  Resolução  CONSUNI/UFG  n.

20/2010,  alterada  pela  Resolução  CONSUNI/UFG  n.  031/2012,  que  trata  do  Programa

UFGInclui.

A articulação da Coordenação de  Assuntos  Internacionais  –  CAI,  com o Serviço

Social/CCOM possibilita implementar e realizar o estudo socioeconômico dos estudantes e

orientação de direitos e devereis sociais antes e pós saída do país que pretendem concorrer aos

editais de intercâmbio.

articulações com 

Coordenação de 

Administração e 

Finanças

Serviço de Nutrição,
Social e Psicologia

articulação com CAI

Política de
Assistência Social
e Permanência na

UFG

articulação

com as coordenações de cursos

articulação com NAI
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CGA/
CURSOS

Reitoria e
PRAE/UFG GESTÃO 

RC

DACC NA
I

REPRESENTAÇÕES
ESTUDANTIS/COLETIVOS/ ATLÉTICAS

CA
I

ESTÁGI
O

4.1.2- Necessidade Relações Intersetoriais na Regional Catalão e Regional Goiânia -UFG

A  intersetorialidade  enquanto  estratégia  profissional  tem  sido  de  fundamental

importância, pelo fato de um conjunto de setores que, ao se aproximarem e interagirem entre

si, podem produzir ações e saberes mais integrais.

Nas diversas ações/programas articuladas com que os setores aproximam e interagem

entre si, para atenderem situações  adversas envolvendo o estudante e sua vida acadêmica e

social,  passa a ter uma dimensão mais valorizada à medida que se observa a eficiência, a

efetividade  e  a  eficácia  esperadas  na  implementação  da  Assistência  Social  ao  Estudante

(PASE),  no  que  se  refere  ao  atendimento  das  demandas  estudantis  e  aos  recursos

disponibilizados para a execução das mesmas.

4.2- Competências na gestão da CCOM identificadas como essenciais

Elaborar,  supervisionar  e  coordenar  a  Unidade/Órgão  de  atuação  por  meio  do

planejamento,  implementação,  monitoramento,  avaliação  e  revisão  se  necessário,  de

Programas/Projetos  e  acompanhamento  dos  Contratos  (RU  e  Lanchonete),  bem  como,
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promover a sustentabilidade e diversidade, zelando pelo cumprimento das efetivas obrigações

contratuais na Regional Catalão/UFG, futuramente UFCAT e avaliar se o público principal é

atendido na sua efetividade.

Competências Conhecimento/habilidade/atitude

Gestão Administrativa e Financeira
Legislações, Informática, contabilidade, gestão de processos, gestão de
projetos, análise e interpretação de documentos, Organização, Controle,
Planejamento, Monitoramento e Avaliação.

Articulação com as Representações
Estudantis.

Priorizar lutas pelas politicas afirmativas, humanização, respeito as
questões de gênero sócio/étnico-racial, ambientais, econômicas e cultur-
ais, bem como o conhecimento popular.

Gestão de Programas e Projetos
Estudantis

Formação em Política Sociais no planejamento articulado, divulgação, 
execução, monitoramento dos indicadores, controle, avaliação.

Gestão de Conflitos Trabalho sob pressão, relacionamento interpessoal, flexibilidade;

Gestão Ambiental
Legislação, desenvolvimento sustentável, indicadores, conhecimento 
técnico Inter e multidisciplinar, analise e interpretação de documentos.

Gestão de Segurança Alimentar

Planejamento, Controle, Legislações, normas, gestão de projetos, analise
e interpretação de documentos, Organização,  elaboração e implantação
de Manual de Boas Práticas de Fabricação, Procedimentos Operacionais
Padronizados (POPS), planilhas de controle de temperatura, de higiene
ambiental e de adoção de hábitos higiênicos corretos, podendo incluir
ainda instruções de trabalho que padronizem as atividades.

Gestão de Documentos e Arquivo

Criar  instrumentos de controle e  monitoramento do armazenamento e
tráfego desses documentos, (Organização física/eletrônica adequada, sis-
tema de identificação, padronização dos métodos de arquivamentos, Co-
modidade e agilidade nas consultas aos documentos; Sigilo das infor-
mações, segurança e preservação dos documentos; serviço de digitaliza-
ção de documentos). Atualmente, temos o SIGAA que a seleção de di-
versos programas estão sendo feitos de forma arquivo eletrônico.

Gestão de Tecnologias de Infor-
mação

É notório a necessidade de sugerir e/ou criar, implementar e administrar
sistemas de informação com veracidade, de forma dinâmica, visando se-
gurança  e  agilidade  nas  informações;(temos  controle  biométrico  no
Restaurante Universitário, diversos programas estudantis que exigem
maior acompanhamento com agilidade).

Foco em pessoas e resultado
Trabalho em equipe; Objetivo, assertivo, proativo, comprometido, agili-
dade, organizado, cooperativo, gerenciamento do tempo, atendimento ao
público, relacionamento interpessoal.

4.3- Competência da Equipe CCOM (2018) 

4.3.1-Coordenação

Supervisionar  e coordenar  a área  de atuação por meio do planejamento,

implementação, monitoramento e avaliação de Programas/Projetos na Regional Catalão/UFG

e atua nos seguintes espaços estabelecidos pelo Regimento da Regional:

118118118118

118



- Assessorar a direção e as instâncias colegiadas nos processos de deliberação sobre

as matérias/assuntos relacionados ao campo de atuação;

- Formular diagnósticos dos problemas da Coordenação;

- Processo em Comissões;

- Avaliação de Servidores;

- Controlar a frequência de servidores no âmbito da Coordenação;

-  Orientação  e  mediação  de  situações  relacionais  conflituosas  entre  estudantes  e

comunidade universitária;

- Supervisionar e Orientar em processos de pagamento de bolsas envolvendo recurso

do PNAES e outros (Supervisionar e orientar os trâmites desde a inclusão do estudante até o

pagamento);

-  Acompanhar/supervisionar  o  Processo  do  Contrato  de  Concessão  do espaço  da

Cantina; (Acompanhar o processo, participar no planejamento de elaboração de Termo de

referência, preenchimento/solicitação de assinatura de contrato, Monitoramento/Controle de

recebimentos de Aluguel da concessão do uso e ressarcimento de energia elétrica via GRUs).

- Acompanhar a fiscalização em reuniões e informes deliberativos;

- Acompanhar/fiscalizar o Processo do Contrato do Restaurante Universitário – RU

(Acompanhar o processo, participar no planejamento de elaboração de Termo de referência,

solicitação  orçamentária  para  pagamento,  Monitoramento/Controle  de  recebimentos  de

Aluguel da concessão do uso via GRUs),

-  Processo  de  Construção  do  Condomínio  Estudantil;  (Casa  do  Estudante)  –

(Acompanhar  o  processo  e  planejamento  orçamentário  disponível,  bem  como  formular

estratégias  internas  para  acompanhar  e  prover  a  execução  de  todas  as  ações  relativas  à

operacionalidade da Moradia, incluindo normatização, ações de segurança coletiva, realizar

reuniões e emitir relatórios gerenciais.)

- Processo da Construção do Restaurante Universitário – Campus II (acompanhar o

planejamento inicial, previsão de funcionamento);
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-  Atendimento  ao  Público  da  Comunidade  Universitária  (alunos,  professores,

servidores,  e  demais  pessoas  que  procuram  os  serviços  da  universidade),  tendo  como

diretrizes  a  humanização do atendimento,  a  qualidade,  a  assertividade,  a resolutividade,  a

responsabilidade e a ética.

4.3.1.1-Secretaria Administrativa

Atuar no apoio administrativo com foco no atendimento ao estudante, priorizando

um adequado fluxo de informações.

• controlar documentos, realizar conferências de planilhas e folhas de pagamento

relativas aos programas de bolsas, sendo: Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação Complementar e

Bolsa Permanência.

• solicitar e acompanhar as rotinas de Gestão de Material e Gestão de Patrimônio

através de ferramentas tais como SIPAC e GLPI, e também através de endereço eletrônico da

UFG próprio para esse fim.

• inserir, acompanhar e dar ciência nos Processos no SEI.

• solicitar Diárias e Transporte relativo as viagens coletivas e servidores.

• apoiar a Coordenação, o Serviço de Nutrição, o Serviço Social e a Psicologia 

no desenvolvimento das suas atividades.

• Apoio coordenação:

Administrar  agenda da secretaria  e  ter  conhecimento da agenda da Coordenação.

Agendar as reuniões em local apropriado e reservar material de apoio necessário a execução

das mesmas. Colher assinaturas e dar recebimentos em documentos em geral. Administrar

pendências, informando o grau de importância das mesmas com foco em prazos e verificar

quais documentos e despachos necessários para a resolução destas. Assistir à Coordenação em

reuniões e secretariar as mesmas.

• Atender pessoas:

Recepcionar  a  comunidade  acadêmica  em geral.  Atendimento  dos  estudantes  via

telefone, via e-mail assistenciaestudantil.ufg@gmail.com e via presencial nos processos de

seleção; inserção e acompanhamento dos estudantes nos programas e ou projetos ofertados

pela  CCOM. Fornecer  informações,  atender  pedidos,  solicitações  e  chamadas  telefônicas,
120120120120
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anotar e transmitir recados; orientar e encaminhar os alunos dentro dos vários setores em que

a  CCOM  atua  em  conjunto;  Orientação  dos  estudantes  quanto  ao  uso  computador

disponibilizado na recepção da CCOM, e orientação quanto ao preenchimento on-line do

cadastro socioeconômico disponível no SIGAA.

• Gerenciar informações:

Ler documentos e editais que guardem relação com o setor. Levantar informações e

consultar outros departamentos. Criar e manter atualizado banco de dados utilizando planilha

eletrônica relativo a todos os programas relacionados a Secretaria Administrativa. Controlar

cronogramas  e  prazos;  Reproduzir  documentos;  Conferência  do  relatório  da  empresa

fornecedora de refeições com base nos extratos biométricos enviados diariamente pela Nutrir

Refeições Ltda. Conferência do vínculo dos estudantes bolsistas no SIGAA. Mapeamento do

fluxo  das  refeições  servidas  no  RU,  através  de  planilha  eletrônica,  dentro  do  projeto  de

estágio do setor. Recebimento mensal dos planos de estudos dos estudantes que participam do

Projeto Permanência. Confeccionar  clippings  para publicação no site da CCOM e manter o

mesmo sempre atualizado com periodicidade semanal.

• Elaborar documentos:

Redigir  ofícios,  memorando,  e-mails,  convocações,  convites  e  atas;  auxiliar  na

elaboração de relatórios, preparar apresentações, etc.

• Controlar correspondência:

Receber,  controlar,  triar,  destinar,  registrar  e protocolar  correspondência tanto em

meios físicos como em meios eletrônicos (e-mail). Digitalizar os documentos mais relevantes

e arquivá-los na pasta na rede da CCOM.

• Solicitação de Transporte:

Recebimento da solicitação de viagem dos estudantes (via ofício).

Caso  deferida,  fazer  a  mediação  entre  os  estudantes  e  o  Setor  de  Transportes,

encaminhando os dados da viagem ao setor através de formulário próprio,  informando os

interessados a respeito do status da solicitação e após o evento, mantendo arquivado todos os

dados pertinentes.

• Arquivar documentos:

Identificar o assunto e a natureza do documento; determinar a forma de guarda e

destiná-los ao arquivo corrente do setor.  Recebimento e arquivamento de,  em média,  165
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prestações de contas dos estudantes incluídos no Projeto Moradia por mês.

4.3.1.2-Setor de Cadastro e Pagamento

É de responsabilidade do setor de cadastro: acompanhar cadastro de estudante no RU

(inclusão/exclusão),  e  acompanhar  diariamente  o  quantitativo  de  acesso  dos  usuários  aos

Restaurantes Universitários, dos estudantes aprovados em seleção socioeconômica, realizada

pelos Assistentes Sociais.

• Cadastro de estudantes

• Pagamento de bolsa dos estudantes;

• Conferir a situação de vínculo do estudante no SIGAA; Cadastro de conta bancárias,

dados gerais dos estudantes;

4.3.1.3. Setor Gestão de Contratos

• Contrato  do  Restaurante  Universitário  –  RU  (acompanhamento  na  emissão  de

empenho,  acompanhamento  de  Gestão  Administrativa  e  Financeira  tais  como

construção, reforma/adaptações – Recursos do PNAES).

• Contrato de Concessão do espaço do Restaurante/Lanchonete (acompanhamento na

emissão de GRUs referente ao aluguel, acompanhamento de Gestão Administrativa e

Financeira, tais como construção, reforma/adaptações – Recursos do PNAES).

• Acompanhar  a  Comissão  Fiscalizadora  do  Restaurante  Universitário  e

Restaurante/Lanchonete;  Acompanhar  os  Projetos  de  Construções  –  Moradia

Estudantil e futuramente o Restaurante Universitário (RU) e Cantina no Campus II da

RC/UFG;

4.3.1.4. Estagiária (estudante)

• Atendimento à Comunidade interna e externa;
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• Auxiliar nas Atividades administrativas e acadêmicas (cuidar pelo bom andamento das

atividades propostas pela Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária 

(CCOM);

• Mapear o fluxo de acesso ao Restaurante Universitário (RU);

• Agregar atuação no estágio articulando ensino e pesquisa através de produção de 

artigos científicos em gestão de processo.

4.4- Assessoria de Gestão e Planejamento da CCOM

• Assessorar as decisões dos serviços da Coordenação no que tange os processos de

melhorias contínuas ofertadas e executadas pela CCOM com o recurso do PNAES e

outros;

• Atuar, dentro da minha formação específica, como Staff à Coordenação, a Assistência

Social,  a Secretaria Administrativa e ao Serviço de Nutrição, trabalhando temáticas

como Gestão de projetos/programas estudantis, Gestão de conflitos, Gestão ambiental

e Segurança alimentar.

• Analisar  as  características  da Instituição de  Ensino,  seus  stakeholders,  os  recursos

disponíveis e as rotinas de trabalho, a fim de avaliar a melhor aplicação dos citados

recursos e assim gerar processos efetivos e agregadores de valor a toda a Comunidade

Acadêmica.

• Pesquisar, no ambiente de ensino e outros correlatos, as melhores práticas e casos de

sucesso  (Benchmarking),  como  forma  de  nortear  nossos  processos  de  melhoria

contínua.

• Fazer  propostas  de  simplificação  e  racionalização  das  práticas  de  trabalho

desenvolvidas na Coordenação e seus respectivos planos de aplicação.

• Assessorar  no  planejamento  de  Programas/projetos  voltados  para  a  permanência

estudantil  desenvolvidos  na  Regional  Catalão/UFG,  para  que  estejam  alinhados  e

sejam realizados em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da

UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, o Decreto Nº. 7.234 de 19 de julho

de 2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES,
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Resolução  CONSUNI  44/2017./UFG  -  Institui  a  Política  de  Assistência  Social.

Estudantil (PASE), outras legislações educacionais e Institucionais, além das decisões

dos Órgãos Deliberativos da RC e da UFG.

• Processo de Estruturar a Pró-reitora da UFCAT (incluindo a elaboração e condução da

Política de Assistência Estudantil);

•  Colaborar na elaboração de subsídios para as diretrizes e políticas governamentais.

• Coordenar  o  fluxo,  a  tempo,  das  informações  e  documentos  necessários  a

implementação da Politica de Assistência Estudantil, mantendo proximidade com os

demais órgãos e entidades envolvidas no processo.

• Realizar estudos sistematizados de documentos, legislações e jurisprudências a fim de

levantar informações necessárias a implementação da política.

• Acompanhar no SEI, o andamento dos processos relativos à temática. Elaborar 

relatórios de gestão da CCOM;

• Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa;

• Realizar estudos específicos, visando solucionar problemas administrativos, trazendo

uma visão do macroambiente e suas implicações no microambiente sob a perspectiva

do administrador;

• Dar suporte  administrativo e técnico preparando Termo de referências,  minutas de

contratos, editais e convênios;

• Atendimento  ao  Público  Interno  e  Externo  (estudantes,  professores,  servidores,

terceirizados  e  demais  pessoas  que  procuram os  serviços  da  Universidade),  tendo

como  diretrizes  a  humanização  do  atendimento,  a  qualidade,  a  assertividade,  a

resolutividade, a responsabilidade e a ética.

4.5- Serviço Social

A inserção dos assistentes sociais no ensino superior tem sido no sentido de garantir

o acesso e permanência através da Política de Assistência Social ao Estudante por meio de

bens  e  serviços.  Desta  forma,  para  pensar  a  educação  é  preciso  tomar  a  realidade  na
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perspectiva de totalidade,  compreender  que as diferentes  dimensões  que compõem a vida

social  mantêm com o  trabalho  uma  relação  de  dependência  ontológica,  mas  também de

autonomia, de mútuas determinações e fortalecimento das ações integradas e coletivas assim,

o assistente social realiza:

• Atendimento social, escuta qualificada, orientação e acompanhamento de estudantes,

familiares, docentes, e técnicos administrativos;

• Realizar Estudo Socioeconômico para inserção aos Projetos da Política de Assistência

Social ao Estudante, bem como, para os editais para intercâmbios;

• Acompanhamento  Acadêmico  e  Social  do  Estudante  inseridos  na  Política  de

Assistência Social; Encaminhamos e acompanhamento de estudantes para o serviço de

(Psicologia e Psiquiatria) no Projeto Institucional criado em abril de 2018;

• Acompanhar os estudantes em situação de adoecimento e tratamento excepcional;

• Planejar,  executar  e  avaliar  as  pesquisas  que  possam  contribuir  par  a  análise  da

realidade social e para subsidiar ações profissionais em consonância com os objetivos

da instituição;

• Atuar junto aos diferentes sujeitos envolvidos com o processo educacional, estudantes,

Coletivos,  Atléticas  e  Diretórios  estudantis,  família,  comunidade,  professores,

profissionais  da  educação  e  gestores,  visando  o  fortalecimento  dos  processos  de

participação  política  e  gestão  democrática  da  política  de  educação  e  de  suas

instituições;

• Organização e condução de palestras, grupos e oficinas com temáticas relativas ao

cotidiano acadêmico  ou ao  universo  dos  estudantes  e  das  famílias,  como:  drogas,

sexualidade, violência, assédio, bullying, etc;

• Articulação com os Conselhos e Câmaras;

• Acompanhar os estudantes em envolvimento com assédio moral, sexual e entre outros;

• Participar  de  programas  de  treinamento  de  pessoal  técnico  e  auxiliar  para  o

desenvolvimento das ações pertinentes à instituição.
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4.5.1 Acompanhamento Acadêmico realizado pelo Serviço Social

Após a classificação e acesso dos estudantes aos benefícios, a “equipe de assistentes

sociais passa a monitorar a trajetória acadêmica e o impacto que os eventuais benefícios por

ele acessados produzem sobre sua vida acadêmica”.

Com o intuito de aproximarmos da realidade dos estudantes ingressantes na UFG, o

Serviço Social da CCOM realizar todos os anos Atividades Integradas nos cursos noturnos

para apresentar os direitos e deveres dos estudantes ingressantes na Universidade e identificar

necessidades deste público. Desta forma, o Serviço Social contribuir para expor o panorama

dos  direitos  e  deveres  dos  discentes  ingressantes  na  Política  de  Assistência  Social  e

Permanência na UFG com princípio educativo e emancipatória.

• Implantação da
Regional;

• Recorte de
classe social – oportunizando

acesso ao Ensino superior.

REGIONALIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR

PROCESSO DE INCLUSÃO

• Dirimir
as

desigualdades sociais.

• Acompanhamento de assistência ao
estudante;

• Fortalecimento da Equipe e
equipamentos sociais;

COMBATER A EVASÃO

Fonte: Elaborado pelo serviço social.

Entende-se por  articulação intersetorial  entre  os  diversos  serviços  na  UFG como

(Coordenações  de  Cursos,  COGRAD,  Serviço  Social,  Serviço  de  Psicologia,  Psiquiatria,

Serviço  de  Nutrição,  Coordenação  de  Acessibilidade,  Coordenação  de  Assuntos

Internacionais, UFG Inclui e demais Rede de Serviços caracterizado na Assistência Social

como instituição de programa de proteção social existentes no município e/ou no Estado, ou

em outros países, em caso de intercambistas).
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Nesse sentido, o ponto de partida e o desafio ao Serviço Social é aprimoramento da

gestão do acompanhamento acadêmico que integram as dimensões (sócio familiar, financeira,

pedagógica e acadêmica) possibilita que os/as estudantes diante das dificuldades por motivos

de suas condições de vida, a negação ao acesso e seus direitos tenham suas necessidades de

vida, sociais, acadêmicas, pedagógicas, e financeiras atenuadas para que cada um/a consiga

concluir o curso.

4.6- Serviço de Nutrição

Possui como perspectivas a ampliação do serviço (construção de sala de reuniões no

Restaurante Universitário, mobiliário e quantitativo de servidores). Estas ampliações visam o

atendimento de ações voltadas a capacitação de manipuladores de alimentos, reuniões com

representações  estudantis,  empresas  terceirizadas  fornecedoras  de refeições  a  Comunidade

Universitária, demais palestras e reuniões.

Diversas adequações à legislação sanitária visando a produção de alimentos tem sido

realizadas,  com destaque a reforma do restaurante universitário objetivando adequação ao

fluxograma  de  produção  de  alimentos  e  lanchonete/cantina  universitária  conforme

preconizado pela RDC ANVISA nº216 de 15 de setembro de 2004.

Além disso, desenvolve ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para a

prevenção de agravos futuros à saúde da comunidade Universitária.  Neste sentido,  alguns

projetos  de  extensão,  pesquisa  e  assessoramento  em  atividades  de  ensino  de  disciplinas

relacionadas a temática estão em andamento:

• Análise quantitativa e qualitativa de cardápios;

• Supervisão das etapas que envolvem a produção de alimentos;

• Elaboração  de  documentos  oficiais,  protocolos,  formulários,  pareceres  técnicos,

relatórios entre outros;

• Participação em comissões de elaboração de Termo de Referência para terceirização

dos espaços de alimentação da Regional RC/UFG;

• Participação em comissões  fiscalizadoras  de  contratos  de  serviços  terceirizados  de

alimentação no âmbito da RC/UFG;

• Desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
127127127127

127



5) FASES  DA  REESTRUTURAÇÃO  NA  GESTÃO  DE  PROGRAMAS  E

PROJETOS ESTUDANTIS

Primeiramente,  será ampliado o número de servidores,  posteriormente,  controle  e

pagamentos  dos  bolsistas,  monitoramento  dos  indicadores  dos  programas  (indicadores

estratégicos para o sucesso acadêmico e evitar evasão/retenção), Avaliação do programa e

Revisão das iniciativas estratégicas.

5.1 Orçamento e execução financeira do PNAES em 2018

O  orçamento  anual  da  assistência  estudantil  (e  suas  respectivas  rubricas)  é

estabelecido pelo Governo Federal. Em 2018, a dotação orçamentária do PNAES estabelecida

para esta Regional Catalão pela UFG foi de R$ 2.801.404,72 (Dois milhões, oitocentos e um

mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos).

Os atores envolvidos no PNAES são o MEC, na qualidade de entidade supervisora,

através  da  Secretaria  de  Educação  Superior  (SESu)  e  as  universidades,  na  qualidade  de

instituições executoras da política.

De posse dos recursos do PNAES, oriundo do Orçamento Geral da União, as IFES

devem alocar os recursos nas áreas definidas pelo § 1°. do art. 3°. do Decreto nº 7.234/2010,

que são: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura,

esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

O Público alvo é formado pelos estudantes, em particular os socioeconomicamente

vulneráveis, perfil étnico-racial, mobilidade social dos cotistas e outros. Para escolher as áreas

de atuação, onde serão empregados os recursos do PNAES, o setor responsável pela política

na IFES deve considerar as necessidades  identificadas  pelos estudantes,  após o que,  deve

divulgar  os  benefícios  a  serem  concedidos,  bem  como  os  critérios  de  seleção  a  serem

utilizados, através de editais e outros meios eficazes.

Após  a  divulgação  é  realizado  o  processo  de  seleção  dos  alunos,  que  inclui  a

verificação  do  atendimento  dos  critérios  estabelecidos  pelos  candidatos  e,  finalmente,  a

concessão dos benefícios, fornecendo, por exemplo, auxílio-moradia e auxílio-alimentação.
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Durante  todas  as  fases  é  esperado  que  existam  mecanismos  de  controle  interno

administrativos, inclusive com feedback para avaliação da política em caráter nacional, a ser

realizado pelo MEC, utilizando-se de indicadores/metas, relatórios gerenciais, entre outros.

Ressalta- se que o Decreto nº 7.234/2010 determina em seu art. 5º que quem deve estabelecer

esses mecanismos é a IFES.

A etapa final do processo é o monitoramento e a avalição da política. A avaliação

deve levar em conta as metas previstas conforme os objetivos de redução das taxas de evasão

e retenção. A supervisão ministerial dessa política cabe ao MEC, por meio da Secretaria de

Educação Superior - SESu.

Vale acrescentar que temos algumas questões relevantes para reflexão de melhorias

no Planejamento da execução da gestão do recurso do PNAES, tais como: o Setor responsável

pela  execução  da  política  pública  no  âmbito  da  IFES está  devidamente  estruturado,  com

estabelecimento  de  normas  e  resoluções  de  responsabilidades  e  de  qualificação  para  as

atividades  inerentes;  teve  estudos  e  análises  relativas  à  demanda  social;  a  divulgação  do

programa  é  eficiente,  atingindo  o  público-alvo  da  política;  os  critérios  de  seleção  estão

adequados ao Decreto 7.234/2010; O processo de seleção é eficiente; existem critérios para a

manutenção do benefício; realiza avaliação dos resultados do programa.

Ainda,  a  tabela  abaixo  objetiva  demonstrar  o  número  de

matrículas/formandos/trancamento entre os anos de 2015 a 2018.

Quadro 4 –Número de matrículas/formandos/trancamento e solicitação de bolsas em

cursos  superiores  de  graduação  presencial  (Ano  Base  2015-2018)  na  Regional

Catalão/RC/UFG.

Ano
Quantitativo

estudantes ma-
triculado/Ano

Prováveis
Formandos

Trancamentos
de Matriculas

Concluintes

Quantitativo de
solicitação de

bolsa para análise
socioeconômica

2015 903 * 506 * 532* 357* 802 **
2016 868 * 440 * 519* 320* 931**

2017 1264 * 256 * 571*
184* (1º

semestre 2017) 890**
2018 **** **** **** **** 1.021***

Fonte: *Dados atualizados em 10/01/2018 pela Seccional do Centro de Gestão Acadêmica/RC, via 
Arquivo CGA/RC e Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). – Relatório de Atividades
– Janeiro 2018

** Relatório de Atividades do Serviço Social – Janeiro 2018
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     *** Dados até Out/2018
**** ainda não tivemos dados de 2018.

O  número  de  estudantes  matriculados  no  ano,  certamente  acarreta  aumento  de

solicitação de bolsas para análise socioeconômica, o que gera maior demanda por benefícios

de  caráter  social,  como  é  o  caso  dos  benefícios  oferecidos  com  recursos  do  PNAES.

Consequentemente, esse aumento na demanda requer uma ampliação na estrutura de trabalho

para atender os novos estudantes, bem como maior eficiência na gestão dada a limitação de

recursos. Essa expansão, por outro lado, requer ampliação e aperfeiçoamento nos mecanismos

de controle interno.

A disponibilização orçamentária  na execução financeira  da política de assistência

estudantil  foi  implementada  na  Regional  Catalão/UFG da seguinte  forma:  o Memorando-

Circular nº 003/PROAD/UF de 09 de março de 2018 na distribuição orçamentária relativo à

Matriz PNAES, foi disponibilizado para a Regional Catalão R$ 2.801.404,72.

Comparando a fração de recursos destinada a Regional Catalão em 2017 com 2018

(redução de 11,38%) a seguir,  verifica-se que o total  de ingressante e  de trancamento de

matricula, certamente mesmo os números não possuir relação, não é possível o aumento das

bolsas para atendimentos aos estudantes com perfil socioeconômico estabelecido pelo PNAES

estudantis e/ou expansão das Ações/Programas.

Quadro 5 –  Valor disponibilizado para a Regional  Catalão (2015- 2018)- Matriz
PNAES *

(PNAES) Capital 2015 Custeio 2015 % Capital 2016 Custeio 2016 %

Regional Catalão R$ 841.854,62 R$ 2.179.528,16 15,22% R$ 959.578,06 R$ 3.317.890,29 13,71%

(2015)* )*TABELA I – PLOA 2015 UFG Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1 ,00)- utilizando os
critérios estabelecidos pela resolução CONSUNI nº 02/2011;

*TABELA III - Dotação Orçamentária 2015 por regional da UFG ( capital e custeio) – Matriz PNAES
- A aplicação e a distribuição interna dos recursos destinados às regionais de Catalão, Jataí e Goiás , serão
definidas por regras próprias estabelecidas pelos órgãos colegiados destas regionais , como prevê a Resolução
CONSUNI nº  02/2011 .  No caso da  regional  de  Goiânia já  existe  uma resolução específica do CONSUNI
(05/2011 ) que trata da distribuição de recursos entre as unidades acadêmicas . Fonte: Memorando Circular Nº
01/PROAD/UFG de 12/02/2015

(2016)* )*TABELA I – PLOA 2016 UFG Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1 ,00)- utilizando os
critérios estabelecidos pela resolução CONSUNI nº 02/2011;

*TABELA II - Dotação Orçamentária 2016 por regional da UFG ( capital e custeio) – Matriz PNAES
-a  distribuição  orçamentária  da  dotação  do  PNAES  para  2016,  levando  em  consideração  a  metodologia
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estabelecida pela resolução CONSUNI nº 02/2011, ou seja,  a  fração de recursos destinada a cada uma das
regionais da UFG é calculada de forma proporcional ao número de alunos equivalentes de cada regional . A base
de dados utilizada para se calcular o número de alunos equivalentes foi a mesma usada pela SESU/MEC (em
2015) para a distribuição de recursos entre as IFES, ou seja, os dados do censo 2014. O valor alocado para cada
regional da UFG previsto para 2016 é, portanto, diretamente proporcional ao número de alunos equivalentes de
cada uma das regionais da UFG. Deve-se ressaltar que o cálculo do número de alunos equivalentes no contexto
da  Matriz  ANDIFES  e  na  Matriz  de  Assistência  Estudantil,  seguem  sistemáticas  diferenciadas.  Fonte:
Memorando Circular Nº 002PROAD/UFG de 25/01/2016

(PNAES)
Capital

2017
Custeio 2017 % Capital 2018 Custeio 2018 %

Regional Catalão - R$ 3.370.584,80 13,82% - R$ 2.801.494,72 11,75%

2017 para 2018
(- 11,38 %
de 2017)

(2017)*  TABELA I – LOA 2017 UFG  Recursos do Tesouro Nacional – (R$ 1 ,00)- utilizando os
critérios estabelecidos pela resolução CONSUNI nº 02/2011;

*TABELA II -  Valor disponibilizado para as Regionais (PNAES)  - Apresentamos na tabela II a
distribuição orçamentária da dotação do PNAES para 2017, levando em consideração a metodologia estabelecida
pela resolução CONSUNI nº 02/2011, ou seja, a fração de recursos destinada a cada uma das regionais da UFG é
calculada de forma proporcional ao número de alunos equivalentes de cada regional . A base de dados utilizada
para  se  calcular  o  número de al  unos equivalentes  foi  a  mesma usada pela SESU/MEC (em 2016) para a
distribuição  de  recursos  entre  as  IFES,  ou  seja,  os  dados  do  censo  2015.  Ressaltamos  que  os  recursos  de
investimentos do PNAES não foram distribuídos conforme acordo realizado em reunião realizada em 2016 com
os  diretores  das  regionais  e  Administração  Superior,  pois  serão  aplicados  nas  obras  prioritárias  a  saber:
restaurante de Goiás, centro de convivência de Jataí e moradias estudantis em Catalão.  Fonte: Memorando
Circular Nº 002PROAD/UFG de 09/02/2017

Fonte:  *Apresentamos na  tabela II  a distribuição orçamentária da dotação do PNAES para 2018,
levando em consideração a metodologia estabelecida pela resolução CONSUNI nº 02/2011, ou seja, a fração de
recursos destinada a cada uma das regionais da UFG é calculada de forma proporcional ao número de alunos
equivalentes de cada regional. A base de dados utilizada para se calcular o número de alunos equivalentes foi a
mesma usada pela SESU/MEC em 2017 para a distribuição de recursos entre as IFES, ou seja, os dados do censo
2016. Ressaltamos que neste ano não há previsão de créditos de investimentos para o PNAES.

O valor alocado para cada regional da UFG previsto para 2018 é, portanto, diretamente proporcional
ao número de alunos equivalentes de cada uma das regionais da UFG. Deve -se ressaltar que o cálculo do
número de alunos equivalentes no contexto d a Matriz OCC e na Matriz de Assistência Estudantil,  seguem
sistemáticas diferenciadas. Fonte: Memorando Circular Nº 003/PROAD/UFG de 09/03/2018

Após a distribuição orçamentária para a Regional, a Coordenação da CCOM planeja 

suas ações/programas com base no ano anterior e a disponibilidade orçamentária, e apresenta 

a Gestão.
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Quadro  6–  Valores  financeiros  planejados  e  executados  nas  ações  de  Assistência

Estudantil da RC/UFG em 2018.

MODALIDADE DE
PROGRAMA/BOLSA

QTD.
VAGAS

VALOR PLANEJADO(ES-
TIMADO)

VALOR EXECUTADO
***

Moradia 165 R$ 475.200,00 R$ 280.040,00
Alimentação Complemen-

tar
165 R$ 489.060,00

R$ 289.237,00

Permanência 125 R$ 600.000,00 R$ 326.400,00
Alimentação Integral 900

R$ 1.167.344,72
R$ 656.743,08

Alimentação subsidiado - R$ 535.574,12
Emergencial R$ 19.200,00 R$ 7.200,00

Eventos – Trans-
porte Coletivo R$ 50.000,00 R$ 47.542,00

Auxilio Creche 
(monitoria)

06 R$ 3.200,00
R$ -

Total para atendimento ao
Núcleo de

Acessibilidade (monitoria,
- R$ 600,00 **

R$ 600,00**

técnico e pedagoga) **

Total - R$ 3.271.320,00 R$ 2.143.336,20 ***

***O valor executado refere no RU de jan/18 a set/2018 e Moradia e Alimentação Complementar até
Nov/2018.

**Feito o remanejamento de R$ 69.000,00 em caráter devolutivo, oriundos de custeio do Centro de
Custos 11.02.16 – Coordenação de Administração e Finanças – Catalão, que atualmente custeia com recursos
provenientes  do Centro de  Custos  11.02 – Regional  Catalão.  Fonte:  Memorando 72/2018/CAF/UFG/RC de
18/10/2018

*Valor Planejado Anual para o Restaurante Universitário – R$ 2.586.000,00 (300.000 Unidades) –
Processo 23070.014666/2016-92

Quadro 7 – Quantitativo/valor de refeições no período de 2015 a 2018
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Fonte: Nota fiscais; * 2015(referente a 3 meses; 2016 (referente a 12 meses); 2017 (referente a 7
meses); 2018(8 meses)

*O Restaurante Universitário(RU) teve inicio em julho de 2015, na qual o contrato Nº 33/ 2015 para a
empresa Valdair Vieira Borba e CIA LTDA-ME, CNPJ 10.506.245/0001-49, posteriormente ( Termo Aditivo Nº
002 ao Contrato nº 33/2015) em 29/08/2016;.-. Pregão eletrônico Nº 84/2015, Processo 23070.01888/2015-64.

A empresa NUTRIR refeições coletivas LTDA-EPP, CNPJ: 22.381.412/0001-51 iniciou-se em agosto/
2017( contrato 43/2017), e Termo de Aditivo Nº 001, 002 e 003 do contrato Nº 43/2017/

Os estudantes inseridos no Projeto Alimentação - RU terão o usufruto deste benefício

somente  no  período  letivo,  de  segunda  a  sexta  feira,  conforme  o  calendário  acadêmico

vigente.  Constitui-se  no fornecimento  de alimentação de  duas  refeições  ao dia  (almoço e

jantar).  A Seleção  é  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico  realizado  pelo  Serviço  Social,

conforme edital vigente. No entanto, todos os estudantes de graduação recebem um valor de

subsídio para realizarem as refeições no Restaurante Universitário – RU, e não são todos os

estudantes  com  o  subsídio  pago  pelo  PNAES  passaram  pelo  Estudo  Socioeconômico

realizado  pelas  Assistentes  Sociais.  Ressalta-se  que  demanda  para  o  RU  de  estudantes

subsidiados,  o  quantitativo  é  maior  dos  que  são  assistidos  pelo  Projeto  da  Assistência

Estudantil.

5.2- Ações/Programas de execução da Politica do PNAES na RC/UFG

Os Projetos e Ações vinculados ao Programa de Assistência Social de Permanência

na UFG com recurso proveniente do Programa Nacional de Assistência Estudantil/PNAES na

Regional Catalão:

• Projeto Alimentação – RU;

• Projeto Alimentação Complementar;

• Projeto Moradia;

• Projeto Permanência/UFG;

Outras bolsas, auxílios e atividades:

• Emergencial;

• Bolsa Permanência do MEC (recurso extra – não proveniente do PNAES);

• Auxílio Financeiro para Aquisição de passagens para participação em eventos 

acadêmicos e científicos;

• Transporte;

• Bolsa Centro de Línguas;
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• Intercâmbio/Mobilidade Estudantil;

• Apoio ao Núcleo de Acessibilidade – NAE, UFGInclui e Coordenação de 
Assuntos Internacionais

– CAI.

5.2.1 Projeto Alimentação Complementar.

Destina-se somente aos estudantes inseridos no Projeto Moradia.

Consiste no pagamento em pecúnia, por meio de depósito em conta bancária no valor

de  R$ 247,00 (duzentos  e  quarenta  e  sete  reais),  ao  estudante  contemplado.  O estudante

utilizará o valor para arcar com as despesas relativas à alimentação nos finais de semanas,

feriados e recessos acadêmicos, período em que as atividades do Restaurante Universitário

são suspensas.

Seleção  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico  realizado  pelo  Serviço  Social,

conforme edital vigente.

5.2.2 Projeto Moradia.

Destina-se aos estudantes para contribuir  com o custeio da despesa com aluguel.

Serão contemplados os estudantes que não tenham imóvel e/ou que não residam com seus

familiares (cônjuge, filho/a, pai, mãe, tio/tia, padrasto, madrasta e etc.) na área urbana ou rural

da Cidade de Catalão.

Consiste no pagamento em pecúnia, por meio de depósito em conta bancária no valor

de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), aos estudantes contemplados.

Serão contemplados com o Projeto Moradia somente os estudantes que residiam com

a família  antes  de  vir  para a  Cidade de Catalão estudar  e  os  estudantes  que  residam em

cidades com mais de 61 km (sessenta e um) de distância de Catalão, salvo os municípios que

tenham comprovada dificuldade de acesso por meio do transporte público.

Os estudantes contemplados com o Projeto Moradia deverão entregar mensalmente

cópia do comprovante de pagamento do aluguel, e em caso de mudança de residência, cópia

do  contrato  atualizado,  na  Secretaria  da  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Universitária – CCOM.

A seleção  para  o  Projeto  Moradia  é  feita  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico

realizado pelo Serviço Social, conforme edital vigente.
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5.2.3 Projeto Permanência/UFG

Destina-se aos estudantes para contribuir com o custeio de suas despesas acadêmicas,

que são essenciais ao desempenho acadêmico satisfatório.

Constitui-se no pagamento em pecúnia, por meio de depósito em conta bancária, no

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), aos estudantes contemplados.

Seleção  por  meio  de  Estudo  Socioeconômico  realizado  pelo  Serviço  Social,

conforme edital vigente.

5.2.4 Emergencial

As situações  emergenciais  que não podem aguardar  pelo Edital  são atendidas  na

medida  em  que  há  disponibilidade  orçamentária.  Caso  não  seja  constatada  a  situação

emergencial pelo Serviço Social, o estudante deverá aguardar a publicação de novo edital. A

Resolução do CONSUNI Nº 44/2017 que institui a Política de Assistência Social Estudantil –

PASE da UFG prevê o repasse financeiro emergencial até o valor aplicado para a Bolsa de

Permanência.

5.2.5 Eventos – Transportes Coletivos

Instituídos  neste  período  da  gestão,  a  CCOM  implementa  o  Projeto  de  Viagem

Coletiva, este projeto viabiliza a participação de estudantes em eventos de formação política,

de ensino, pesquisa extensão e visitas técnicas planejadas exclusivamente pelos estudantes.

Quando há o deferimento da viagem a Equipe Organizadora e a CCOM participam

de uma roda de  conversa  para  esclarecimento  sobre os  direitos  e  deveres  com ênfase na

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 12/2017 que dispõe sobre normas e procedimentos a serem

adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer formas de preconceito, no âmbito da

Universidade Federal de Goiás.
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5.2.6 Bolsa Centro de Línguas

A instituição tem no seu processo formativo o intercâmbio e no ensino de língua da

ciência internacional. As vagas são para que os estudantes tenham este acesso à formação de

uma  língua  estrangeira,  assim  há  parceria  com  o  Centro  de  Línguas  onde  todo  ano  a

Coordenação do Centro de Línguas/RC, disponibiliza vagas para atendimentos de estudantes

bolsistas que tenham estudo socioeconômico deferido pelos assistentes sociais da CCOM.

Todo o ano a  CCOM por meio de edital  divulga as  vagas  para os  estudantes  se

inscreverem e pleitearem o acesso à formação de uma língua estrangeira.

5.2.7  Auxílio  Financeiro  para  Aquisição  de  passagens  para  participação  em eventos
acadêmicos e científicos:

Implementado desde março de 2018 através do Edital nº 02/2018 visando a seleção

de  estudantes  de  primeira  graduação  presencial  para  concessão  de  apoio  em Âmbito  do

Programa de Apoio à Participação em Evento – PAPE em conformidade com o Decreto nº

7.234 do PNAES.

Este  projeto  tem  como  atendimento  os  estudantes  oriundos  da  rede  pública  de

educação e com a renda familiar mensal per capta até 1,5 salário mínimo vigente no país.

5.2.8 Bolsa Permanência do MEC (recurso extra – não proveniente do PNAES)

A UFG garante a reserva de 50% de suas vagas nos cursos de graduação a estudantes

provenientes  de  escolas  públicas,  de  acordo  com  a  Lei  nº  12.711/2012.  Dentro  desse

percentual  são  reservadas  vagas  para  candidatos  pretos,  pardos,  indígenas  e,  a  partir  do

segundo semestre de 2017, pessoas com deficiência, de acordo com a Lei nº 13.409/2016.

5.2.9 Intercâmbio/Mobilidade Estudantil

A articulação da Coordenação de  Assuntos  Internacionais  –  CAI,  com o Serviço

Social/CCOM possibilita  implementar  e  realizar  o  estudo socioeconômico dos  estudantes,

orientação de direitos e deveres sociais antes e pós saída do país que pretendem concorrer aos

editais de intercâmbio.
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5.2.10 Política de Assistência Social Estudantil – PASE

A Política de Assistência Social Estudantil – PASE da Universidade Federal de Goiás

foi instituída por meio da Resolução CONSUNI Nº 44/2017, em 24 de novembro de 2017.

Esta Política foi construída coletivamente junto à Reitoria em reuniões que contou com a

participação  dos  profissionais  de  Serviço  Social  ligados  à  Pró  Reitoria  de  Assuntos  da

Comunidade  Universitária  –  PROCOM  e  suas  coordenações  nas  Regionais,  como  a

CCOM/RC, e outros setores da UFG, como o UFGInclui, o Núcleo de Acessibilidade entre

outros. Ressalta-se que esta Política norteará os programas, projetos e ações da Assistência

Estudantil nos próximos editais, no que concerne à seleção e ao acompanhamento acadêmico

dos estudantes.

5.2.11 Núcleo de Acessibilidade

O Serviço Social trabalha de forma articulada e interdisciplinar com os profissionais

Intérpretes, Pedagoga, Nutricionista, Psicólogos, Docentes, Técnico em Tecnologia Assistida,

familiares, monitores e demais profissionais no quadro existente na Instituição desenvolvendo

assim, atividades de apoio ao Núcleo de Acessibilidade da Regional Catalão.

5.3 – Processo de Seleção de bolsistas – Recursos PNAES 2018

Para o Estudo Socioeconômico o Serviço Social analisa a documentação apresentada

pelo estudante e se norteia pelos seguintes indicadores sociais, considerando a expressão da

questão  social  que norteiam o Projeto Ético Político do Serviço Social e que o

estudante apresenta e demais critérios estabelecidos no Edital da Regional Catalão – UFG

/PROCOM/RC/CCOM Nº. 06/2017, de 06 de março de 2017, o mais recente:

• ser estudante, prioritariamente, oriundo da rede pública de educação (ensino

médio), salvo quando tiver cursado como bolsista;

• possuir renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio por
mês;

• ser estudante de primeira graduação;

• condições de trabalho e renda;

• composição familiar;
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• nível de escolaridade dos pais;

• condições de moradia;

• pessoa  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades e superdotação no grupo familiar, devidamente comprovada.

• situação de doença grave na família devidamente comprovada;

• condições  de  acesso  aos  programas  sociais  (municipal,  estadual  e  federal)

devidamente comprovadas;

• a forma de ingresso na UFG;

• as despesas do grupo familiar;

• os bens do grupo familiar.

Cabe ressaltar que o processo metodológico que o Serviço Social utiliza para a

inserção de estudantes no Programa de Assistência Social de Permanência na UFG é o

estudo socioeconômico, um instrumento técnico operativo de competência privativa do

assistente social. As informações obtidas no estudo socioeconômico são de cunho sigiloso.

O objetivo do estudo socioeconômico é  proporcionar  o  conhecimento  da  totalidade  da

realidade do estudante e garantir direito na medida em que o Serviço Social tem respaldo

institucional. Ainda, é realizado pelos assistentes sociais que resultam em planejamentos

das ações, projetos e programas disponibilizados na UFG/Regional Catalão e demais serviços

sociais disponibilizados na rede de proteção social no Estado e Município.

Em 2018 os estudantes realizaram pela primeira vez a solicitações para inserção ao

Programa  de  Assistência  Estudantil  pelo  Módulo  SIGAA Assistência  ao  Estudante.  A

implementação  do  SIGAA  Assistência  ao  Estudante  é  uma  ferramenta  de  gestão  que

possibilita  que  o  Assistente  Social  realizar  de  maneira  integrada  o  acompanhamento

acadêmico   e   gerenciar   os   pedidos   de bolsas,  acompanhar  frequências,  reprovações,

trancamento  e  aprovações  dos  estudantes  inseridos  na  Política  de  Assistência  Social  ao

Estudante.  Contudo,  faz  necessários  que  os  docentes  lancem mensalmente  as  frequências

desses estudantes.
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Fonte: Sistema SIGAA -UFG

A seguir, teremos o quantitativo de solicitações de vagas nos Programas/bolsas para 

Estudos Socioeconômicos no período de 2015 a 2018.

Quadro 8 – Quantitativo de solicitações de vagas nos Programas/bolsas para Estudos

Socioeconômicos no período de 2015 a 2018

MODALIDADES DOS
PROJETOS

QTD. SOLICITAÇÕES
POR MODALIDADES

QTD. SOLICITAÇÕES
DEFERIDAS POR
MODALIDADES

QTD. VAGAS
DISPONÍVEIS POR

MODALIDADES/ ATENDI-
DOS

QTD. AGUARDO POR
VAGAS

Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2015
Alimentação 285 267 176 91

Moradia 216 113 30 83
Permanência 301 219 22 197

Totais 802 599 258 371
Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2016

Alimentação 324 275 275 0
Moradia 274 141 77 64

Permanência 333 232 71 161
Totais 931 648 423 225

Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2017
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Alimentação 255 160 160 0
Moradia 145 52 52 43

Alimentação
Complementar 188 95 52 43

Permanência 259 160 40 120
Totais 588 467 304 206

Quantitativo de solicitações para Estudos Socioeconômicos no período de 2018
Alimentação 278 278 217 0

Moradia 203 196 40 140
Permanência 308 298 18 280

Totais 789 772 275 420
Fonte: Relatório Serviço Social 2014 a 2017 e de 2018.

Observa-se  acima  o  quantitativo  de  vagas  disponíveis  nos  Programas/bolsas  no
período  de  2015  a  2018,  bem  como,  o  quantitativo  de  solicitações  para  análise
socioeconômica.

6) METODOLOGIA APLICADA NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
ETAPAS DO PLANEJA-

MENTO METODOLOGIA APLICADA DESAFIOS

6.1- Elaboração  da politica  do(s)
programa(s) – Planejamento; Di-
vulgação  e  seleção,  manutenção
no programa:

Fundamentos/estudos e análises relativas a
demanda  social;  (editais,  resoluções,  par-
ticipações  em  comissões,  eventos,  re-
uniões, etc); Divulgação do programa para
atingir o público alvo da política; critérios
de seleção; recebimento da documentação
é feito via SIGAA. Tem-se os Critérios de
contrapartida,  estabelecidas  pela  IFES,
para a manutenção do benefício: Critérios
de  frequência  e  Critérios  mínimos  de
aproveitamento na disciplina; Critérios de
participação em atividades de pesquisa, ex-
tensão, cultura, ensino, monitoria ou tuto-
ria; Controle de Plano de Estudo – Semes-
tral  e  Mensal  (Preenchimento  de  for-
mulário) para subsidiar as entrevistas soci-
ais e acompanhamento acadêmico; Os sis-
temas utilizados (SEI, SIGAA),

Participação de Integrantes das
Representaçõescoletivas no  Plane-
jamento da distribuição
orçamentária dos PNAESnos
Programas  ofertados  pela  RC/UFG;
Controle de pagamentos  de
Aluguéis(devido a necessidade  de
comprovação do aluno aqui  na
faculdade,  pois  não  temos  ferramenta
institucional  integrada  no  Sistema  –
SIGAA);  frequência  de  utilização  do
RU;  frequência  nas  disciplinas  por
Grupo/Perfil  –  com  identificação  da
Matricula/CPF e nome(biome-
tria); Acompanhamento do serviço so-
cial da frequência diária/semanal/men-
sal/semestral/anual; E, acompanhamento
da situação suspenso/excluído. Será im-
plantado o pagamento via SEI.

6.2- Avaliação do(s) Programa(s)
das Bolsas  

Legislação: Decreto 7.234/2010 (Inciso II
do artigo 5º) e Artigo 1º,     I  cisos

I  ao   IV);.Verificar  em que  me-
dida,  finalidade  e  esses  objetivos  estão
sendo alcançados pelo programa; (Avaliar
se o público alvo está sendo efetivamente
alcançado, em que medida o programa está

Os    Mecanismos    de    Avaliação dos
resultados   do   Programa:   Dados   de
Aprovação,  Dados  de  Reprovação,
Dados de Trancamento de Disciplinas,
Análise entre o rendimento Acadêmico
dos  estudantes  que  recebem  um  dos
auxílios pagos com recurso do PNAES;
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alcançando a todos que dele necessitam, a
justiça quanto aos critérios de concessão de
benefícios  entre  os  beneficiários  e  a  re-
dução  da  taxa  de  evasão  dos  cursos  de
graduação (público a quem é destinado o
PNAES);  Avaliações  feitas  através  de re-
uniões  realizadas  no  decorrer  de  cada
período letivo; Verificar os avanços nos in-
dicadores  do programas considerando da-
dos por período, ex. 2015 a 2018. Quanti-
tativo/valores/bolsas/programas.  Demon-
strar o planejado e o executado.

Atendimento a Lei Nº 10.861/04/2004
(Art.1º, $ 1º) - SINAES

6.3-  Revisão  das  Iniciativas
Estratégicas da CCOM

A CCOM estabeleceu algumas metas que
serão  discutidos  a  seguir.  Para  cada  uma
das  metas  estabelecidos  estará  em
atendimento  das  iniciativas  estratégicas,
serão  revistas  as  principais  realizações  e
que estão  em andamento  no exercício de
2018, conforme Quadro 11. E, a avaliação
do  executado  com  o  Planejamento  da
distribuição  orçamentária  para  as
Ações/programas, entre outras.

Mecanismos  de  controle,
monitoramento  (acompanhamento),
avalição  das  ações/programes  devido
fragilidade  na  estrutura
física(espaço/mobiliários/equipamentos
),  sistemas,  numero  insuficiente  de
servidores, entre outros.

A CCOM, em março de 2018 apresentou à Direção-Geral as metas previstas a serem

apresentadas ao Plano de gestão no Conselho Gestor abril de 2018 para diretrizes do Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI), no quadriênio 2018-2022, estabelecendo algumas metas

visando atingir os objetivos estratégicos que serão discutidos a seguir.

7) PROJETOS/AÇÕES,  EVENTOS,  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS  E
REUNIÕES NA CCOM/RC/UFG

ATIVIDADES /AÇÕES/ REUNIÕES DESENVOLVIDAS E PROGRAMADAS

Participação da Coordenadora da CCOM na orientação e supervisão da Equipe nas Atividades de
Planejamento estratégico do setor; Reuniões trimestrais para acompanhamento e Avaliação.

Participação da Coordenadora da CCOM nos encaminhamentos Semanais da Equipe nas atividades
cotidianas do setor(acompanhamento e Avaliação); Reuniões Semanais, sendo sempre na segunda -
feira no horário das 14:00 às 16:00 horas.

Participação da Coordenadora da CCOM no Planejamento Orçamentário PNAES da Regional e ap-
resentação para direção e Coordenação/profissionais envolvidos de outros setores.

Participação da Coordenadora da CCOM como membro da Coordenação nas reuniões de Gestão/
Direção. As reuniões são semanais, sendo sempre na terça-feira no horário das 14:00 às 17:00 ho-
ras.

141141141141

141



Participação da Coordenadora da CCOM como membro na Câmara de Graduação. As reuniões são
mensais, sendo sempre na segunda quarta-feira do mês no horário das 14:00 às 17:00 horas.

Participação da Coordenadora da CCOM como membro no Conselho Gestor da Regional Catalão.
As reuniões são mensais, sendo sempre na última quarta-feira do mês no horário das 14:00 às 17:00
horas.

Participação da Coordenadora da CCOM na Comissão Fiscalizadora do Restaurante Universitário –
RU com atribuição de análise, discussão e encaminhamentos referentes ao mesmo para o Gestor do
Contrato do RU e Representações Estudantis.

Participação  da  Coordenadora  da  CCOM  na  Gestão  do  Restaurante/Lanchonete
Universitário(Cantina) com atribuição de análise, discussão e encaminhamentos referentes a mesma
para Setores envolvidos, Direção e/ou fiscalização e Representações Estudantis.

Organização e participação na Comissão de Análise de Renda na matrícula do SISU. O trabalho é
desenvolvido com a seleção da equipe, treinamento das atividades que serão desenvolvidas, partici-
pação na da atividade, e arquivo do material do cadastro dos estudantes que foram atendidos.

Atuação da CCOM no Núcleo de Acessibilidade (NAI) da Regional Catalão, através de apoio finan-
ceiro e humano, como instrumento de crescimento da assistência  ao estudante com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Decreto Nº. 7.234 /2010
que dispõe sobre o PNAES no seu artigo 3º § 1º X-

Acolhimento dos Estudantes Bolsistas no Projeto Saúde Mental; acompanhamento desses bolsistas
no Projeto Institucional iniciado em maio com os serviços de psiquiatria e psicologia.

EVENTOS/PROJETOS PREVISTOS/REALIZADOS

Reunião com os estudantes dos programas sociais – conforme demanda são feitas reuniões com os
estudantes do programa alimentação, moradia e programa bolsa permanência com o objetivo de dar
informações, conhecer melhor o estudante assistido e obter avaliação deste estudante a cerca dos
programas.

Participação na Calourada ou Semana dos Calouros da Regional Catalão -Período: Primeira semana
do  ano  letivo.  Descrição:  Apresentação  dos  programas  sociais  na  Semana  dos  Calouros  ou
Calourada. Resultados alcançados: As informações passadas no evento contribuem para que os estu-
dantes tenham acesso aos programas sociais e garanta a oportunidade de buscar inserção nestes pro-
gramas dentro dos prazos legais dos editais.

Reuniões com as Unidades Acadêmicas - Período: Ao longo do ano letivo. Descrição: São feitas re-
uniões com as Unidades Acadêmicas visando mobilizar as mesmas para articulação em conjunto no
acompanhamento dos alunos assistidos. Resultados alcançados: são promissores os resultados
obtidos, pois esta articulação em conjunto propicia o conhecimento mais aprofundado da realidade
do acadêmico  e  do  curso  em  que  está  inserido,  facilitando  propostas  de  metodologias  mais
adequadas no processo de acompanhamento do estudante assistido.
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Reuniões com as representações estudantis - Período: Ao longo do ano letivo. Descrição: São feitas
reuniões com o DACC e os Centros Acadêmicos visando discutir as políticas de assistência estu-
dantil, avaliação desta política e encaminhamentos necessários para adequação quando necessário,
Palestra sobre segurança alimentar e nutricional. Resultados alcançados: conhecimento da política
dos estudantes, seus mecanismos de representação estudantil e articulação entre a assistência estu-
dantil e as representações dos estudantes.

Projeto Bolsas de estudo no Centro de Línguas da Regional Catalão / UFG - São ofertadas 08 bolsas
anuais de estudos para cursos de línguas no Centro de Línguas da Regional Catalão. A seleção é
feita anualmente via edital elaborado e publicado pela CCOM. Todos os estudantes com cadastro
social aprovado na CCOM podem concorrer.
Projeto de Extensão – Noite na Brinquedoteca – Monitoria 2018 - Trabalho integrado com os cursos
de Pedagogia, Enfermagem, Educação Física e Psicologia (Reinvindicação da Coletiva Frente Fem-
inista).
Reinvindicação  da  Implantação  do  Seguro  Estudantil  de  Acidentes  pessoais  coletivos  –  (feito
pesquisas nas Universidades, sugeriu consulta a Procuradoria Jurídica para verificação do Amparo
Legal, fonte do recurso, e verificação das ações dos programas- Política Institucional).
Participação  no  Projeto  de  Pesquisa  –  Análise  de  desenvolvimento  Institucional  da  Regional
Catalão Universidade Federal de Goiás: enfrentamento de mudanças politicas, administrativas e fi-
nanceiras Gestão 2018-2021;
-Ação Protagonismo Juvenil – parceria CCOM, Liga Mauá e Direção;
Projeto Piloto de Canecas no Restaurante Universitário-RU – promover a redução/eliminação de
consumo per capita de copos descartáveis do Restaurante Universitário.
Participação na Capacitação/aperfeiçoamento de manipuladores de alimentos (RU e Cantina)
Comemoração do Dia da Nutricionista;
Recepção de Visita técnica de estudantes de graduação em Nutrição/UNA;
I e II Mostra de Segurança Alimentar e Nutricional;
Participação do serviço Social no COMPEEX 2018 – Mulheres e Tecnologias (Núcleo de Acessi-
bilidade/Instituto de Matemática e Tecnologia – IMEtec e CCOM);

ATIVIDADES DE ROTINAS NA SECRETARIA/COORDENAÇÃO

Atendimento de suporte telefônico, de computador e mesa de apoio aos estudantes - Os estudantes
tem uma sala localizada na recepção da CCOM onde podem utilizar um microcomputador, conec-
tado a internet e à impressora para suporte em suas demandas pessoais e acadêmicas. Tem ainda
nesta sala mesa com cadeiras para estudos, aguardo para atendimentos diversos na CCOM. O estu-
dante poderá solicitar apoio na secretaria da CCOM para fazer ligações telefônicas aprovadas ante-
cipadamente pela Coordenação e ou Secretaria.

Atendimento no Programa da Moradia, Permanência e Alimentação no Restaurante Universitário;

Atendimento no programa de bolsas do Centro de Línguas.

Atendimento  no  programa  de  ônibus  para  participação  dos  estudantes  em eventos  sociais,  es-
portivos e políticos da categoria estudantil.

Atendimento no programa de auxílio financeiro para viagens dos estudantes;
Encaminhamentos de Memorandos/ofícios e outros.
Documentos recebidos: Memorandos, ofícios, outros
Solicitações de Serviços
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Reuniões com Equipe
Reuniões com Diretoria/Representações Estudantis

ATIVIDADES DE ROTINAS DESENVOLVIDAS - SERVIÇO SOCIAL

Estabelecer por meio da Câmara de Graduação o Serviço Social/COGRAD reunião com as coorde-
nações de cursos e os Núcleos Estruturantes de Docentes - NDE para melhor acompanhamento dos
estudantes  com  rendimentos  acadêmicos  insuficientes,  lançamento  de  frequências  e  notas  do
SIGAA para fortalecer o acompanhamento acadêmico.

Mostrar quais são recursos institucionais que os estudantes podem acessar (Regulamento Geral dos
Cursos de Graduação RGCG e entre outros) da Universidade Federal de Goiás;

Identificar  às  necessidades  acadêmicas,  pedagógicas  e  financeiras  dos  estudantes  e  os impactos
dessas necessidades na vida acadêmica;

Articular com OS

Articular com o Núcleo de Acessibilidade nos casos em que o/a estudante apresentam deficiências
físicas, visuais e cognitivas
De forma articulada e integrada o Serviço Social planejar, gerenciar, administrar, executar e asses-
sora políticas, programas e serviços sociais, atuam nas relações entre os atores da Comunidade In-
terna e Externa no cotidiano da vida social, por meio de uma ação global de cunho socioeducativo e
de prestação de serviços.

Atendimentos de estudantes –Serviço Social Quantitativo de atendimento

Estudante que realizou mobilidade 0

Estudante que solicitou estudo socioeconômico para pleitearam o
intercâmbio

5

Processo seletivo UFG inclui- ingresso 2018 10

Formandos em 2018/1 *

Convocação para entrevista social – para acompanhamento
acadêmico

152

Estudantes com acompanhamento com processo de tratamento ex-
cepcional

03

Estudantes acompanhado e encaminhado para o projeto institu-
cional com psicólogos e psiquiatra

*

Estudante acompanhados por violência domestica 01

Estudantes encaminhando para o projeto 15

Atendimento emergencial 50

Atendimento emergencial atendidos 15

Atendimento de estudante com denúncia de racismo, homofobia,
cyberbullyng

08

Visitas domiciliares realizadas para estudantes 05

Fonte: Relatório 2018- Serviço Social/CCOM
*ainda não tivemos as informações.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E INTEGRADAS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS -
SERVIÇO SOCIAL

Reunião dom estudantes bolsistas dos Projetos Moradia e Per-
manência apresentação da Política de Assistência ao Estudante 
PASE e as condicionalidades para estar inseridos nos projetos;

Laurita Bomdespacho Lucas Bueno
Marluce Souza

Cadastrameto dos Dados bancários e entrega de documentos para 
os estudantes do projeto moradia e permanência;

Acompanhamento Acadêmico. 152 estudantes participantes

Implantação do Plano de Estudo – para os estudantes inseridos no 
Projeto Permanência.

Graciele Cristina

Aplicação do Questionário para levantamento sobre a saúde do es-
tudante.

Reunião com as Representações Estudantis DACC- Coletivos e 
Atléticas para conhecimento do Serviço Ofertado no Restaurante 
Universitário.

Graciele Cristina Laurita Bomdespa-
cho Roselma Luchesse

Claúdio Maia

Estudo para implementação do Cardápio em Braile no Restaurante
Universitário – RU, para atendimentos aos estudantes com defi-
ciência visual.

Núcleo de Acessibilidade Nutri-
cionista da empresa Nutrir Graciele

Cristina Silva
Wanessa Ferreira Borges Laurita

Bomdespacho
Emival – Ciências Sociais

Reuniões periódicas com as Representações Estudantis para estab-
elecer as tratativas de direitos de deveres e melhorias nos

Carlos - História Ludmila – Ciências 
Sociais
Maria Luiza - Psicologia

Projetos e Acompanhamentos Acadêmicos e dos atendimentos e 
serviços na CCOM.

Luís Antônio - Letras Jaqueline
Gonçalves

Bruna Ferreira – Geografia
Ranielly – História

Atendimentos integrados aos estudantes com relatos relacionados 
a ordem psíquica;

Laurita Bomdespacho
Moíses Lemos Paulo Castro

Fonte: Relatório 2018- Serviço Social/CCOM

ROTINAS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA NUTRIÇÃO

Ações voltadas a capacitação de manipuladores de alimentos, reuniões com representações estudan-
tis, empresas terceirizadas fornecedoras de refeições a Comunidade Universitária, demais palestras
e reuniões.

Diversas adequações à legislação sanitária visando a produção de alimentos tem sido realizadas,
com destaque a reforma do restaurante universitário objetivando adequação ao fluxograma de pro-
dução de alimentos e lanchonete/cantina universitária conforme preconizado pela RDC ANVISA
nº216 de 15 de setembro de 2004.
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Desenvolve ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para a prevenção de  agravos fu-
turos à saúde da comunidade Universitária. Neste sentido, alguns projetos de extensão, pesquisa e
assessoramento em atividades de ensino de disciplinas relacionadas a temática estão em andamento.

Apresentação de pesquisas desenvolvidas pelo serviço em eventos científicos;

Análise quantitativa e qualitativa de cardápios; Supervisão das etapas que envolvem a produção de 
alimentos; Elaboração de documentos oficiais, protocolos, formulários, pareceres técnicos,
relatórios entre outros;
Participação de Reuniões na Comissão fiscalizadora e gestão do contrato mensalmente e/ou con-
forme demandas)  do Restaurante Universitário  e  lanchonete/Cantina;  Núcleo de Acessibilidade;
Representações estudantis; Equipe CCOM; Comunidade Universitária – Docentes pesquisadores e
estudantes de graduação e pós graduação;

Fonte: Memorando nº 020/2018-Nutrição/CCOM

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO DESENVOLVIDOS PELA NU-
TRIÇÃO

Modalidade Projeto Situação

Extensão

Estado nutricional,  padrão de sono e de-
sempenho  acadêmico  de  estudantes  uni-
versitários

Ativo

Conhecimentos e mãos que se entrelaçam:
Educação continuada,  saúde humana,  se-
gurança alimentar e nutricional. Emprego
e renda

Ativo

Brinquedoteca Previsto
Sustentabilidade e meio ambiente na
produção de alimentos Previsto

Pesquisa

Gestão  da  saúde,  estado  nutricional  e
padrão de sono de estudantes uni-
versitários e trabalhadores.

Ativo

Suicídio e comportamento suicida do estu
dante universitário: relação com sono e es-
tado nutricional

Ativo

Análise  da  situação  de  saúde  da  comu-
nidade Universitária Ativo

Ensino
Disciplina:  Segurança  alimentar  e  nutri-
cional –vinculada ao curso  de  bacharelado
em Ciências Biológicas/Ibiotec

Ativo

Fonte: Memorando nº 020/2018-Nutrição/CCOM

8) PORTARIAS, TERMO DE REFERÊNCIAS E EDITAIS – CCOM/RC/UFG(2018)
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PORTARIAS 2018

Portaria nº 11/2018 –RC, de 08 de Março de 2018 – Comissão de Análise da Realidade Socioe-
conômica, durante a realização da matrícula SISU 2018, 1ª, 2ª e 3ª Chamada, na Regional Catalão, no
período de 06/03/2018 a 12/03/2018.
Portaria nº 24/2018 –RC, de 03 de Abril de 2018 –  Comissão de Análise da Realidade Socioe-
conômica, durante a realização da matrícula SISU 2018, 1ª, 2ª e 3ª Chamada, na Regional
Catalão, no período de 03/04/2018 a 04/04/2018.

TERMO DE REFERÊNCIAS 2018

Participação na Confecção do Termo de Referência do Restaurante/Lanchonete/ – Concorrên-
cia  nº  07/2018  -  Processo  Nº  23070.002395/2018-94  –  conforme  solicitação  via  Memorando
006/2018/CCOM/RC/UFG

EDITAIS 2018
Programa de Bolsa de Estudos Centro de Línguas da Regional Catalão. Edital CCOM Nº
01/2018 de 19 de janeiro de 2018
Inserção nos Projetos Alimentação, Bolsa Permanência e Moradia/Alimentação Complementar.
Edital UFG/PRAE Nº 04/2018 de 17 de abril de 2018
2º Resultado Parcial Preliminar do Edital CCOM Nº 01/2017. Edital CCOM Nº 02/2018 de 15 de
junho de 2018
2º Resultado Parcial Final do Edital CCOM Nº 01/2017. Edital CCOM Nº 03/2018 de 20 de         junho  
de 2018
3º Resultado Parcial Final do Edital CCOM Nº 01/2017. Edital CCOM Nº 04/2018 de 11 de julho
de 2018
1º Resultado Parcial - de seleção de estudantes nos Projetos Alimentação, Bolsa Permanência e
Moradia/Alimentação Complementar. Edital CCOM Nº 05/2018 de 11 de julho de 2018
Resultado Final do Edital CCOM Nº01/2017. Edital CCOM Nº 06/2018 de 13 de julho de 2018
2º Resultado Parcial - de seleção de estudantes nos Projetos Alimentação, Bolsa Permanência e
Moradia/Alimentação Complementar. Edital CCOM Nº 07/2018 de 27 de julho de 2018
Estabelece  Normas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) a bolsista para o Projeto Piloto
Noite na Brinquedoteca. Edital CCOM/UFG/RC Nº 08/2018
Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) a bolsista para o Projeto Piloto Noite
na Brinquedoteca  .   Edital CCOM/UFG/RC Nº 08/2018  
Prorrogação dos Prazos Prazos nos Projetos Bolsa Permanência e Moradia/Alimentação Com-
plementar. Edital CCOM/UFG/RC Nº 09/2018 de 29 de agosto de 2018
3º Resultado Parcial - de seleção de estudantes nos Projetos Alimentação. Edital CCOM/UFG/RC
Nº 10/2018 de 29 de agosto de 2018
Prorrogação dos Prazos para Publicação do 3º Resultado Parcial. Edital CCOM/UFG/RC Nº
11/2018 de 29 de agosto de 2018
Prorrogação dos Prazos para Publicação do 4º Resultado Parcial. Edital CCOM/UFG/RC Nº
12/2018 de 29 de agosto de 2018

Fonte: https://ccom.catalao.ufg.br/
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http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_06_2018_DE_13_DE_JULHO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/2%C3%82%C2%BA_RESULTADO_PARCIAL_-_EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA07_2018_DE_27_DE_JULHO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Bolsa_Centro_de_L%C3%83%C2%ADnguas.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_UFG_RC_N%C3%82%C2%BA_12_2018_PRORROGA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DOS_PRAZOS.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_UFG_RC_N%C3%82%C2%BA_12_2018_PRORROGA%C3%83%E2%80%A1%C3%83%C6%92O_DOS_PRAZOS.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_11_2018_DE_03_DE_SETEMBRO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_11_2018_DE_03_DE_SETEMBRO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/3_resultado_parcial_alimenta%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_ru2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/3_resultado_parcial_alimenta%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o_ru2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N%C3%82%C2%BA_09_DE_AGOSTO_DE_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Resultado_Final_do_Processo_Seletivo_Simplificado_do_Edital_CCOM_RC_N%C3%82%C2%BA.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/EDITAL_CCOM_N_08_2018_00.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/1%C3%82%C2%BA_RESULTADO_PARCIAL_TODO_EDITAL.compressed.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/CCF_000111.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/CCF_000111.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_FINAL_2__edital_n_03.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_FINAL_2__edital_n_03.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_FINAL_2__edital_n_03.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_Preliminar_2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Recadastramento_-_Preliminar_2.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_PASE_Regional_Catalao_2018.pdf
http://ccom.catalao.ufg.br/up/896/o/Edital_Bolsa_Centro_de_L%C3%83%C2%ADnguas.pdf
https://ccom.catalao.ufg.br/


9) REGISTRO DOS EVENTOS 2018

9.1 Reunião com as representações estudantis

Reunião Emergencial no dia 28/05/2018 com as Representações Estudantis e Equipe da CCOM no 
período de Greve dos Motorista para estabelecer continuidade oferta do Serviço de Alimentação aos estudantes

9.2 Reunião com os estudantes dos programas sociais

Reunião de Acompanhamento dos estudantes inseridos no Projetos de Permanência dia 09/08/2018 para apresentar os
critérios de condicionalidades para o projeto e apresentação do Plano de Estudo.
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Reunião com as Representações Estudantes para levantamentos das demandas referentes à orientação 
nutricional e o preenchimento do formulário de saúde e plano de estudo dia 14/08/2018.
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9.3 Arraial Junino

Comemoração dia 29/06/2018

9.4 Reunião para Análise Sensorial do Suco

Participação da CCOM e Representações Estudantis – Dia 02/10/2018
150150150150
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9.5 Participação no CONPEEX

Participação da Equipe da CCOM no CONPEEX – administradora e assistentes sociais – no minicurso
com os/as pesquisadores/as, estudantes da Regional e da PRAE UFG.  As causas da Evasão na Universidade
Federal de Goiás. realizada no dia 25 de outubro de 2018.
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9.6 I e II Mostra de Segurança alimentar e Nutricional

152152152152

152



9.7 Comemoração do Dia do nutricionista

9.8 Recepção de Visita técnica com alunos de graduação em Nutrição/UNA no RU
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9.9 Participação do Serviço Social no CONPEEX 2018 – Mulher na Ciência

*Montagem e Programação de Robôs de Lego – e a participação das Mulheres na Ciência.

Gessiene Soares do Santos – Licenciada em Matemática; Atua no Núcleo de Acessibilidade da 
Regional com as Tecnologias Assistivas; Prof. Drº. Fernando da Costa Barbosa – IMTec e Laurita Bomdespacho 
– Assistente Social
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10 PROJEÇÕES IMEDIATAS

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES /AÇÕES

Para execução de atividades na CCOM, aumentar a composição do serviço social e técnico ad-
ministrativo, fortalecendo e ampliando a equipe atual.

Propor a COGRAD encaminhamento a CCOM periodicamente (semestralmente ou anual) de
relatório de motivos da evasão para monitoramento e avalição nos programas estudantis;

Propor a COGRAD encaminhamento a CCOM periodicamente (mensal) a frequência dos es-
tudantes bolsistas e relatório quando necessário para monitoramento e avalição nos progra-
mas estudantis;

Propor elaboração de estudo sobre o Restaurante/Cantina/Moradia Estudantil para tomada
de decisões;

Propor instalação de um programa de controle on-line do acesso ao RU - instalação do Módulo
no SIGAA de forma integrada para acompanhamento dos estudantes usuários, evitando assim, uso
indevido do programa, bem como propiciando estudos aprofundados deste serviço, para melhor efe-
tividade no acesso, monitoramento, controle para melhor viabilidade no pagamento dos quantita-
tivos de refeições.
Propor efetividade nas pesquisas de satisfação com os usuários da Cantina e Restaurante
Universitário;
Propor o 1º Fórum da Assistência estudantil na Regional Catalão - objetivo é envolver a comu-
nidade discente na definição dos eixos de discussão; oportunizar a construção de dinâmicas de dis-
cussão coletiva, favorecendo diálogos participativos e propositivos; e fomentar a perspectiva da par-
ticipação e do controle social democrático na política de assistência estudantil da Universidade.
Implementar as Gratificações na CCOM com delegações de responsabilidades;

Propor Avaliação do trabalho/ações e dos resultados obtidos na Equipe semestralmente, bem
como, Relatórios de participação em Treinamentos;
Implementar o Orçamento Participativo – PNAES( participação efetiva das Representações Es-
tudantis em Comissões/reuniões com a Gestão);
Implementar o acesso a Internet no Restaurante Universitário (RU) para isto, foi solicitado a
compra de Equipamentos de Processamentos de Dados (ponto, acesso) para o funcionamento da in-
ternet, sendo para a área administrativa e acadêmica, tais como: atividades administrativas, controle
de usuários no acesso ao RU, fiscalização, pesquisa de satisfação e outras.

Propor a criação de vídeo Institucional da CCOM, para apresentação a Comunidade Univer-
sitária;

Propor pesquisas de qualidade de atendimento periodica-
mente (Coordenação/Secretaria/Serviço Social);

Propor avaliação estudantil anualmente, seja na Política de Assistência Estudantil e/ou no Planeja-
mento dos Programas na CCOM. (participação efetiva em Comissões/reuniões e/ou disponibilizar 
questionários dirigido aos estudantes, etc)

Acompanhar a Construção da Casa do Estudante Universitário. O projeto está em fase de assi-
natura do contrato.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os recursos financeiros para a manutenção dos Projetos vinculados ao Programa de

Assistência Social de Permanência na UFG que atendem estudantes de graduação presencial

são  provenientes  do  Programa Nacional  de  Assistência  Estudantil  –  PNAES,  Decreto  Nº

7.234,  de  19  de  julho  de  2010,  que  tem  por  objetivo  democratizar  as  condições  de

permanência  dos  jovens  na  educação  superior  pública  federal,  minimizar  os  efeitos  das

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, reduzir as

taxas de retenção e evasão, e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

O Programa de Assistência Social de Permanência na UFG conta com os seguintes

Projetos: Alimentação – Restaurante Universitário, Alimentação Complementar – destinada

unicamente aos estudantes inseridos no Projeto Moradia e Projeto Permanência – UFG. A

seleção  é  realizada  anualmente  no  primeiro  semestre  de  cada  ano  letivo.  Para  a  melhor

efetivação  na  elaboração  do  orçamento  destinado  à  Assistência  Estudantil  nem sempre  é

possível criar outros projetos, tampouco aumentar o valor das bolsas,  mesmo com a análise

que há necessidade de ampliação de vagas e valores para atendimentos desses estudantes.

Ainda,  o  surgimento  de  vagas  nos  projetos  está  condicionado  à  integralização

curricular dos estudantes bolsistas, trancamento ou desistência/abandono do curso. Porém a

equipe considera a necessidade do aumento do valor das bolsas e a criação de novos projetos,

tendo em vista o surgimento de novas demandas, bem como, estabelecer critérios para todos

os estudantes de primeira graduação que recebem um valor de subsídio para realizarem as

refeições  no  Restaurante  Universitário  –  RU.  Ressalta-se  que  demanda  para  o  RU  de

estudantes  subsidiados,  o  quantitativo  é  maior  dos  que  são  assistidos  pelo  Projeto  da

Assistência Estudantil.

12 FONTE DE PESQUISA

Brasil  Ministério  do  Planejamento,  desenvolvimento  e  Gestão.  Estratégia  de
Governança Digital: monitoramento / Ministério do Planejamento, desenvolvimento e gestão,
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – Brasília: MP, 2018. 47p.il.

Disponível  em
<  https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-   egd-
ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view  >  Acesso em 06/04/2018 as 7:40
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https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-egd-ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view
https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-egd-ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view
https://www.governodigital.gov.br/Plone/documentos-e-arquivos/monitoramento-egd-ciclos-2016-e-2017-final-pdf/view


Brasil Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão. Modelo de Gestão – 
Estratégias de Governança Digital. Disponível 
em:<  https://www.governodigital.gov.br/egd/modelo-de-gestao  >   Acesso em 06/04/2018 as 
8:10

Regional Catalão/RC/UFG - Disponível em:<https://www.catalao.ufg.br/n/103927-
relatorio-da-gestao- da-regional-catalao-do-mandato-de-marco-de-2014-a-fevereiro-de-2018

Universidade Federal de Goiás/UFG- Disponível em:<https://www.proad.ufg.br/p/
21204-distribuicao- orcamentaria>

b) Atividades referentes ao Período: de janeiro de 2019 a dezembro de 2019

1 Apresentação

Este  Relatório  da  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Estudantil(CCOM)  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  principais  ações  desenvolvidas

durante o período de janeiro a dezembro de 2019 que contribuem para a formação de cidadãos

capazes  de  promover  a  transformação  e  o  desenvolvimento  sustentável  na  sociedade  em

consonância  com  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  Plano  de  Gestão  da

Direção (2018-2021), legislações educacionais e institucionais, além das decisões dos órgãos

deliberativos e a missão da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (UFG-RC). 

A CCOM, ao longo do ano de 2019, mediante suas diversas atividades e ações,

procurou  reafirmar  a  educação  como  bem  público  de  direito  humano  fundamental  e

emancipatório do cidadão. 

Como ações inovadoras desenvolvidas pela CCOM destacam-se:

a) Promoção  de  editais  inéditos,   com  o  intuito  de  ampliar  as  políticas  de

atendimento aos estudantes:

a.1) Edital de Auxílio Extraordinário para Alimentação, em caráter provisório,

em pecúnia, com repasse direto aos estudantes, para refeições que não foram ofertadas pelo

Restaurante Universitário - RU,  diante da interrupção de seus serviços, contribuindo para a

permanência estudantil na Universidade.

a.2) Edital de Auxílio Provisório, com a finalidade de conceder crédito financeiro

imediato  ao/a  estudante,  até  o  valor  aplicado  para  a  Bolsa  de  Permanência,  quando

identificada necessidade emergenciale urgentes, que não podiam ser atendidas regularmente
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nos fluxos e prazos previstos em editais de seleção de estudantes para ingresso nos programas

vigentes.

a.3) Portaria de Apoio Pedagógico, mediante o repasse financeiro único no valor de

R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao/a estudante bolsista do Projeto Bolsa Permanência e/ou

Bolsa  Moradia  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  exclusivamente  para

aquisição de materiais e/ou instrumentais didáticos de uso pessoal, como papelaria, livros,

equipamentos de proteção individual para aulas práticas (jaleco, óculos de proteção, calçado

de segurança e outros),  calculadora científica/contábil,  ou outros materiais  e  instrumentos

requeridos do/a estudante nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

b) Oferta  da  refeição  café  da  manhã   em  caráter  experimental,  de  cunho

provisório e excepcional, com subsídio integral a todos os estudantes de graduação presencial,

objetivando aos estudantes melhores níveis glicêmicos, necessários às atividades matinais e

consequentemente  melhoria  no  rendimento  acadêmico,  devido  aos  seus  benefícios  no

desempenho cognitivo, atenção e memória.

c) Realização de um dos maiores eventos de Atenção à Saúde do Estudante  

realizado em Catalão  no  ano de  2019:  1º  Dia  da  Saúde  na Universidade  (DSU) em

parceria com a Coordenação de Estágios da UFG - Regional Catalão e interação direta com a

sociedade local mediante o apoio da  Secretária Municipal de Saúde, ADISGO (Associação

dos Diabéticos do Sudeste Goiano), Santa Casa de Misericórdia de Catalão e Unimed Catalão.

Este evento objetivou a divulgação da Campanha Setembro Amarelo com vistas a prevenção

do suicídio, discussão sobre saúde mental na comunidade universitária, ação continuada com

abordagem sobre psicoeducação e  abordagem sócio educativa em grupo interdisciplinar  e

autocuidado  em  saúde,  além  de  reforçar  a  parceria  estabelecida  entre  a  UFG-RC  e  a

Comunidade Catalana. 

d) Introdução  de  práticas  organizacionais  mais  eficazes,  principalmente,  

quanto à/ao:

d.1) auxílio na celeridade dos procedimentos para a conclusão da obra da “Casa do

Estudante”, projeto de mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que oportunizará

moradia digna e de alta qualidade a 124 (cento e vinte e quatro) estudantes, com finalização

prevista para agosto de 2020;

d.2) verificação e apuração de ativo/passivo;
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d.3) produção de relatórios, inclusive, com a produção pela primeira vez do Relatório

do  Ministério  da  Educação –  MEC,com  inserção  dos  dados  de  todos  os  estudantes

beneficiados com algum auxílio proveniente do PNAES, o que desencadeou a elaboração da

gestão de processos dentro da CCOM para que a entrega de referido documento se efetivasse

a contento e de forma tempestiva, diante da complexidade de se compilar os dados requeridos,

principalmente devido à incipiente estrutura tecnológica existente;

d.4) relacionamento da equipe em si e com os demais órgãos institucionais;

d.5) retomada do processo de ativação da cantina no Campus I da UFG-RC;

d.6) construção em conjunto com o movimento estudantil  de estrutura forte a ser

implementada para oportunizar uma gestão que atenda aos anseios da comunidade acadêmica;

d.7) auxílio na instalação provisória do Centro de Convivência do Estudante (CCE);

d.8) implantação de horário estendido de atendimento na CCOM, todas às segundas-

feiras, até às 21h;

d.9) implantação da agenda  on line, com total transparência de todas as atividades

desenvolvidas pelos colaboradores integrantes da equipe da CCOM.

e)  Auxílio  na  negociação  com  a  empresa  terceirizada  responsável  pelo

fornecimento  de  refeições  no  Restaurante  Universitário  da  UFG-RC,  reequilibrando

economicamente a relação contratual estabelecida com a Universidade, com redução do custo

da refeição a partir de agosto/2019, inclusive (valor anterior: R$ 9,17; Valor após julho/2019:

R$ 8,94);  o que gerou uma economia de R$ 0,23 por refeição e um importe total  de R$

19.715,37, levando-se em consideração o quantitativo de refeições (85.719) efetivadas entre

agosto a dezembro/19).

2 Histórico

Em 2007 foi criado o Setor de Assuntos da Comunidade Universitária e reestruturado

após  10  anos,  quando  foi  transformado  em  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Universitária  (CCOM).  Durante  este  período,  as  principais  transformações  ocorridas  se

remetem ao fortalecimento da equipe técnica com composição de nutricionista,  assistentes
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sociais  e  psicóloga  (parceria  com  o  SIASS),  e  estruturação  da  equipe  administrativa,

composta por assistente administrativa, encarregados de departamento e estagiária. 

Em 10 de  dezembro de  2019,  nomeia-se a  ReitoraPro Tempore da  Universidade

Federal de Catalão, tendo em vista a Lei Federal nº 13.634, de 20 de março de 2018, e

CONSIDERANDO os arts. 205 e 206 da Constituição Federal, que garantem direito

à educação e estabelecem a igualdade de condições de acesso e permanência como princípio

do ensino ministrado;

CONSIDERANDO o art.  3º da Lei  Federal  nº 9.394/1996,  a  Lei  de Diretrizes e

Bases da Educação (LDB), que ratifica o princípio constitucional da igualdade de condições

de acesso e permanência na escola, bem como a Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013,

que acrescenta à LDB, no art.  62, §4º, que “A União, o Distrito Federal, os Estados e os

Municípios  adotarão  mecanismos  facilitadores  de  acesso  e  permanência  em  cursos  de

formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública”;

CONSIDERANDO o que prescreve a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014,

que  instituiu  o  Plano  Nacional  de  Educação  –  PNE;  o  qual,  em  seu  item  acerca  do

Financiamento e Gestão da Educação Superior,  estimula as instituições públicas a adotarem

programas de assistência estudantil, assim como prevê como meta (12.5) “ampliar as políticas

de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas,

bolsistas  de  instituições  privadas  de  educação  superior  e  beneficiários  do  Fundo  de

Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na

educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de

acesso  e  permanência  na  educação  superior  de  estudantes  egressos  da  escola  pública,

afrodescendentes  e  indígenas  e  de  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação,  de  forma  a  apoiar  seu  sucesso

acadêmico”;

CONSIDERANDO o que  prescreve  o  PNE em sua  meta  10.9,  “institucionalizar

programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social,

financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência,

a  aprendizagem  e  a  conclusão  com  êxito  da  educação  de  jovens  e  adultos  articulada  à

educação profissional”;
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CONSIDERANDO o art. 3º, incisos III e IX, da Lei Federal nº 10.861, de 10 de abril

de  2004,  que  instituiu  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior  (SINAES),

estabelecendo como critério  de avaliação a  responsabilidade  quanto à  inclusão social  e  à

implementação de políticas de atendimento aos estudantes;

CONSIDERANDO que são objetivos do Decreto Presidencial  nº 7.234/2010, que

regulamenta  o  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  -  PNAES,  democratizar  as

condições de permanência, minimizar os efeitos das desigualdades sociais, reduzir taxas de

retenção e evasão e contribuir para a inclusão social;

CONSIDERANDO o Plano de  Gestão  2018-2021 dos  atuais  dirigentes  máximos

desta  Universidade,  profs.  Drs.  Roselma Lucchese e  Cláudio  Lopes  Maia,  que  estabelece

como primeiro princípio norteador da Gestão, “Ampliar a inclusão social”; e ainda,

CONSIDERANDO todos os argumentos apresentados ao longo dos anos do processo

de  emancipação  da  Regional  Catalão/UFG  em  UFCAT,  que  salientam  a  necessidade  de

criação de órgão que atue diretamente na temática urgente da Assistência Estudantil,  com

patamar compatível com a importância para a garantia ao direito à educação,

TORNOU-SE Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE), por meio da Resolução

Nº 1,  de 20 de janeiro de 2020, publicada no DOU em 22/01/2020,  que cria  a  estrutura

organizacional mínima para o funcionamento da Universidade Federal de Catalão,no entanto,

ao longo desse relatório, matem-se adenominação Coordenação de Assuntos da Comunidade

Universitária - CCOM por fazer referência ao período de janeiro a dezembro de 2019.

Para  o  ano  de  2020,  faz-se  a  projeção  da  nova  estrutura  organizacional  a  ser

implementada, com expectativa de expansão da equipe, conforme apresentado na figura 1.
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Figura 01: Estrutura organizacional da PRPE a ser implementada, Catalão, GO, Brasil, 2020.
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A CCOM desenvolve ações institucionais voltadas prioritariamente para a assistência

ao estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica regularmente matriculados nos

cursos presenciais de graduação da UFG-RC. Tais ações, em consonância com o PNAES, são

prioritariamente voltadas à assistência estudantil inclusiva e comprometidas com a diminuição

das desigualdades sociais. 

São objetivos da gestão o desenvolvimento de ações institucionais, pedagógicas e

acadêmicas direcionadas ao acesso regular e à conclusão da graduação por parte dos discentes

matriculados nos cursos de graduação presenciais, em articulação com as demais estruturas

universitárias. Nesse sentido, compete:

a)  Coordenar  a  execução  das  ações  inerentes  à  Política  de  Assistência  Social

Estudantil (PASE), definida pelo Conselho Universitário (Resolução CONSUNI nº 44/2017),

zelando pelo cumprimento das normas pertinentes;

b)  Propor  e  acompanhar  a  execução  de  ações  da  Política  de  Assistência  Social

Estudantil (PASE), principalmente no que se refere ao acesso, à permanência e à conclusão do

curso  de  graduação  presencial,  nas  seguintes  áreas:  permanência,  moradia,  alimentação,

transporte, apoio pedagógico, movimentos estudantis e políticas sociais;

c)  Desenvolver  estudos  e  projetos  visando  à  melhoria  administrativa,  ao

desenvolvimento  organizacional  e  ao  aprimoramento  de  gestão  relacionado  à  política  de

assistência estudantil;

d)  Planejar,  coordenar  e  avaliar  a  execução  das  atividades  inerentes  aos  planos,

programas e projetos vinculados à política de assistência estudantil;

e) Apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da comunidade estudantil;

f)  Emitir  portarias  e  outros  atos  administrativos  que  se  façam  necessários  à

consecução das atividades da respectiva área;

g) Analisar as demais demandas da assistência que não se enquadrarem nos distintos

programas;

h) Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pela

instituição;

i)  Analisar  solicitações  diversas  encaminhadas  por  estudantes  ou  por  órgãos  de

representação estudantil;

j) Estabelecer um processo de trabalho relativo aos assuntos estudantis juntamente

com diretores de Unidades Acadêmicas Especiais (UAEs);
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k) Manter  um diálogo constante  com as representações estudantis  sobre todos os

assuntos pertinentes à política de permanência e de assistência estudantil. 

Portanto, em suma, pode-se resumir que este setor tem por finalidade propor,

planejar,  coordenar,  executar,  supervisionar  e  avaliar  as  políticas,  programas  e  ações  de

assistência estudantil, voltadas para a ampliação das condições de permanência do estudante

na Universidade, à melhoria de seu desempenho acadêmico e à redução dos índices de evasão,

retenção e repetência, atuando nas áreas de moradia, alimentação, esporte e lazer, transporte,

atenção à saúde, inclusão digital, cultura, creche, acessibilidade, apoio pedagógico e combate

às discriminações de gênero, de diversidade sexual, étnico-raciais, entre outras.

3 Estrutura e funcionamento

A CCOM está localizada na UFG-RC em três espaços no Campus I: 

1. Bloco administrativo  – 2º  Piso  funcionam a Coordenação,  setores  administrativos,

serviço social e de psicologia: 

a) Hall de entrada – Recepção;

b) Sala 101 – Coordenação e Secretaria administrativa;

c) Sala 102 – Setor de Serviço Social;

d) Sala  103/104  –  Arquivo,  atendimento  individualizado  e/ou  reuniões  com

capacidade para 6 pessoas. 

Figura 02: Espaço externo da CCOM, Catalão, GO, Brasil, 2020.

164



A Coordenação  e  secretaria  administrativa  realizam  atendimento  ao  público  de

segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e 13h às 17h, inclusive por contato telefônico: (64)

3441-5333 e/ou e-mail assistenciaestudantil.ufg@gmail.com.

O setor de Serviço Social atende preferencialmente mediante agendamento prévio,

no horário de funcionamento do setor, inclusive por contato telefônico: (64) 3441-5321 e/ou

e-mail assistenciaestudantil.ufg@gmail.com. Em período de seleção dos estudantes bolsistas

se houver necessidade,  o atendimento é realizado no período noturno, tendo em vista que

alguns  cursos  são  ofertados  somente  neste  período  e  alguns  estudantes  não  conseguem

comparecer  à  Universidade  durante  o  dia,  seja  por  motivo  de  trabalho  ou  pelo  fato  do

transporte  público  das  cidades  circunvizinhas  ser  ofertado  em  horário  incompatível  dos

setores administrativos. Pelo mesmo motivo, no segundo semestre de 2019, semanalmente o

Serviço  Social  ofertou  atendimento  estendido  até  as  21  horas.  O  cronograma mensal  foi

disponibilizado no site e no mural do setor. 

Ressalta-se que, em virtude do não funcionamento de alguns setores administrativos

no  período  noturno,  ocorrem  atividades  integradas  nos  cursos  para  levar  aos  estudantes

informações referentes ao Serviço Social e a coordenação, sobretudo no início do semestre.

Além disso, realiza visitas domiciliares apenas em casos específicos e emergenciais.

2.  No  Bloco  do  restaurante  universitário  funcionam  o  setor  de  nutrição,  restaurante

universitário (gestão descentralizada) e Centro de Convivência do Estudante (CCE).

Figura  03:  Espaço  externo  do  CCE  –  espaço  provisório  com  inauguração
prevista para 03/2020, Catalão, GO, Brasil, 2020.

3. Bloco da lanchonete funciona a cantina universitária (gestão descentralizada).
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O setor  de Nutrição possui  como rotina,  supervisões  das  etapas  que  envolvem a

produção de refeições nos espaços de alimentação e nutrição da UFG-RC (lanchonete/cantina

e RU) e desenvolvimento de ações de educação nutricional visando impedir agravos futuros à

saúde da comunidade Universitária. Os agendamentos de visitas supervisionadas aos espaços

de  alimentação,  atividades  coletivas  de  educação  nutricional,  dúvidas  e  reclamações  e

sugestões  podem  ser  realizados  pelo  endereço  eletrônico:

assistenciaestudantil.ufg@gmail.com. Além disso, o setor realiza pesquisas de satisfação dos

setores  de  alimentação  pela  comunidade  universitária  e  emite  relatórios  destas  pesquisas

realizadas. 

Figura  04:  Espaço  externo  do  Setor  de  Nutrição  –  Acesso  pela  entrada  de
manipuladores  de  alimentos,  Bloco  Restaurante  Universitário,  Catalão,  GO,  Brasil,
2020.

Quanto à atual equipe que compõe o setor, a tabela a seguir deve ser analisada.
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Tabela 01: Equipe atual da CCOM, Catalão, GO, Brasil, 2020

Setor Nome do servidor Formação acadêmica/titulação Ingresso Vinculo
Administrativo

Coordenador
* A partir de 
22/08/2019, portaria nº
4704/2019.

Emerson Gervásio de Almeida

• Graduação em Direito
• Especialização em Direito Público
• Doutorado em Geografia - Planejamento e gestão do 

espaço urbano

2009

Federal

Assistente em 
Administração

Magda Pereira dos Santos

• Graduação em Administração 
• Especialização em Gestão Financeira e Controladoria
• Aluna especial do Mestrado em Gestão 

Organizacional/UFG-RC

2018

Encarregados(as) de 
Departamento

Lucas do Prado Bueno 

• Ensino Médio 
• Formações complementares em compras e 

contratações via sistemas UFG e em Planejamento e 
gerenciamento de contratações

2015

Terceirizado
Lhorrani Clementina Moreira • Graduada em Administração 2019

Estagiário(a) Sandy Eliza Barbosa da Silva • Graduanda em Administração 2019 Estágio
Técnico

Serviço Social

Laurita de Queiroz Bomdespacho
* Coordenadora de 16/03/2018 
até 22/08/2019, portaria nº 
1022/2018.

• Graduação em Serviço Social e Ciências Contábeis 
• Especialização em Gestão da Política de Assistência 

Social 
• Mestranda em Gestão Organizacional/UFG-RC

2012

Federal
Fabiana Araújo Lima

• Graduação em Serviço Social
• Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
• Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde 
• Mestra em Saúde da Família 

2018

Nutrição Graciele Cristina Silva 
• Graduação em Nutrição 
• Doutorado em Ciências da Saúde 

2015
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4 Projetos e alocação dos recursos

Em  2019,  a  CCOM  ofertou  sete  modalidades  de  projetos  (Quadro  1),  tendo

beneficiários  diretos  –  o  estudante  recebe  diretamente  o  valor  em  pecúnia  referente  ao

benefício obtido, e indiretos – o estudante é beneficiado, todavia, não há repasse de valores

diretamente  ao  mesmo,  como  no  exemplo  clássico  da  alimentação  em  restaurantes

universitários.

Quadro  01:  Descrição  dos  projetos  de  assistência  estudantil  ofertados  pela  CCOM,
Catalão, GO, Brasil, 2019.

Projeto Descrição

Moradia 
Contribuir com o custeio da despesa de aluguel do/a 
estudante que não tenha imóvel e/ou que não resida com seus
familiares na área urbana ou rural da cidade de Catalão.

Permanência

Objetiva o repasse de recursos financeiros para custear 
despesas essenciais ao desempenho acadêmico.
Permanência MEC: destinada a estudantes de graduação em
vulnerabilidade socioeconômica em especial indígenas ou 
quilombolas (Portaria MEC nº 389).

Participação em eventos
Consiste no auxílio financeiro para participação de estudantes
em eventos acadêmicos realizados fora da regional.

Alimentação

- Complementar: Subsidia a compra de alimentação pelo/a 
estudante atendido/a pelo Projeto Moradia;

- Restaurante Universitário (RU) Integral ou subsidiado: 
Fornecer alimentação que atenda às recomendações 
nutricionais.

- Extraordinário: em caráter provisório, em pecúnia, com 
repasse direto aos estudantes, para refeições que não foram 
ofertadas pelo Restaurante Universitário - RU, diante da 
interrupção de seus serviços.

Idiomas
Objetiva ofertar curso de idiomas (vagas são estabelecidas 
pelo Centro de Línguas/UFG-RC).

Repasse Financeiro 
Emergencial (RFE)

Repasse financeiro imediato, com base na realidade social, 
justificativa e necessidade humana, por tempo determinado.

Apoio Pedagógico
Auxílio para aquisição de materiais e/ou instrumentais 
didáticos.

4.1 – Benefícios diretos

Apresenta-se com a Tabela 2 que segue, dados sobre o quantitativo de benefícios 

diretos ofertados em 2019 e os respectivos valores dispensados a cada um deles.
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Tabela 02: Benefícios diretos concedidos pela CCOM conforme projetos, Catalão, GO, 
Brasil, 2019

Benefícios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Total (R$)

             
Auxílio 
Extraordinário 
para Alimentação 

- - - - - - - - - - - 63 63 36.225,00 

Auxílio Provisório
PASE/UFG-RC

- - - - - - - - - - - 70 70 56.000,00 

Portarias para 
Apoio Pedagógico

- -                   71 71 27.280,00 

Programa Bolsa 
Alimentação 
Complementar

147 142 138 141 140 140 152 157 159 160 160 160 1796 443.612,00 

Programa Bolsa 
Moradia

147 142 138 141 140 140 152 157 159 160 160 160 1796 431.040,00 

Programa Bolsa 
Permanência

- 118 110 113 112 113 119 120 120 120 120 120 1285 514.000,00 

Programa de 
Apoio à 
Participação em 
Eventos

- - - - 2 1 3 2 - 4 4 - 16 11.040,88 

  Total de benefícios diretos em quantidades e valores 5.097 1.519.197,88 
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4.2 – Benefícios indiretos

Apresenta-se, a seguir (Tabela 3), dados sobre o quantitativo de benefícios indiretos (refeições) ofertados em 2019 e os respectivos valores dispensados.

Tabela 03: Modalidades de bolsa alimentação concedidas no Restaurante Universitário pela CCOM, 2019.

Mês*
Auxílio Integral Auxílio Subsídio Valor Total (R$)

Alimentação Moradia Permanência Acolhe Nº refeições Valor (R$) Nº de refeições Valor (R$)
Março 4118 1800 842 385 7145 65.519,65 9474 58.454,58 123.974,23
Abril 6676 2973 1371 977 11997 110.012,49 15727 97.035,59 207.048,08
Maio 5902 2623 1283 958 10766 98.724,22 13760 84.899,20 183.623,42
Junho 4908 2240 1022 805 8975 82.300,75 11167 68.900,39 151.201,14
Julho 3276 1587 720 431 6014 55.148,38 6460 39.858,20 95.006,58
Agosto 3953 2120 874 129 7076 63.259,44 7758 46.082,52 109.341,96
Setembro 6175 3397 1531 115 11218 100.288,92 12096 71.850,24 172.139,16
Outubro 4961 2862 1425 30 9278 82.945,32 9466 56.228,04 139.173,36
Novembro 5453 2905 1473 - 9831 87.889,14 10277 61.045,38 148.934,52
Dezembro 2460 1374 683 - 4517 40.381,98 4202 24.959,88 65.341,86
Anual 47.882 23.881 11.224 3.830 86.817 786.470,29 100.387 609.314,02 1.395.784,31
* Fornecimento durante o período acadêmico, o justifica a não inserção dos meses de janeiro e fevereiro, tendo em vista que o período letivo se iniciou em março/19.
Obs.: Reequilíbrio contratual com redução do custo da refeição após julho/2019 (valor anterior: R$ 9,17; Valor após julho/2019: R$ 8,94). 
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5 Atividades realizadas

5.1 Setor administrativo

Compete à Secretaria Administrativa:

a) Apoiar todas as áreas do setor.

b) Coletar e sistematizar dados.

c) Auxiliar nos processos de pagamento de bolsistas.

d) Realizar conferência dos extratos biométricos do Restaurante Universitário.

e) Fazer o acompanhamento das compras desde o lançamento do PGC, passando

pelas requisições no SIPAC até o recebimento dos itens.

f) Fazer o lançamento do inventário da unidade.

g) Auxiliar nos processos de controle de ponto.

h) Atendimento ao público.

Em relação aos atendimentos registrados, em 2019, o setor inovou ao utilizar um

instrumental  para  gerar  indicadores  de  atendimentos  realizados,  totalizando  2.529

atendimentos.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

61

142

292

242
228 222

175

230

198
212 210

317

Figura  05:  Registro  mensal  dos  atendimentos  realizados  por  meio  de
instrumento, Catalão, GO, Brasil, 2019.
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Figura  06:  Modalidade  de  atendimento  realizado  por  meio  de
instrumento, Catalão, GO, Brasil, 2019

5.2 Setor de Serviço Social

O  Serviço  Social  –  SS  trabalha  na  perspectiva  de  atendimento  sobretudo  aos

estudantes  que  historicamente  são  sujeitos  sociais  negligenciados  da  formação  social

brasileira, devido à sua classe, raça/etnia, à geração, à sua identidade de gênero, orientação

sexual, deficiência e origem geográfica.

De acordo com as diretrizes do PNAES/2010 e da PASE/2017, são considerados

públicos prioritários atendidos: 

3- estudantes do primeiro curso de graduação presencial; 

4- oriundos da rede pública de educação; 

5- com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salários mínimo e em situação

de desigualdade social. 

Neste sentido, faz-se necessário o acompanhamento socioacadêmico mensal, pois o

desempenho  acadêmico  satisfatório  é  a  contrapartida  exigida  aos  estudantes  inseridos  na

PASE. O estudante que apresentar desempenho acadêmico insuficiente será convocado para

entrevista  junto  ao  Serviço  Social  para  justificar  o(s)  motivo(s)  da  insuficiência  no

desempenho, sendo a justificativa avaliada para sua permanência, suspensão ou desligamento.

Os critérios para análise  do desempenho acadêmico são definidos por meio dos Editais  e

legislações pertinentes a Assistência Estudantil. O estudante deve entregar mensalmente Plano
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de Ensino de suas atividades para acompanhamento pelo Serviço Social. Além disso, o SS

realizou acompanhamento dos estudantes ingressantes em 2019 pelo UFG Inclui, sendo cinco

indígenas e oito quilombolas. 

Ressalta-se,  ainda,  que o Serviço Social  participa da comissão de realidade sócio

econômico  SISU  que  consiste  em  acolher,  orientar,  investigar,  realizar  articulações

intersetoriais, entrevista social,  realizar encaminhamentos para serviços e benefícios dentre

outras.  Essas  ações  são  necessárias  para  assegurar  que  estudantes  que  ingressam  na

universidade com dificuldades severas tenham condições básicas imediatas para manter-se

nos meses iniciais da vida universitária para que não ocorra a evasão.

Haja vista que as expressões da desigualdade social podem afetar outros públicos, o

acolhimento é realizado de maneira universal, com respeito às prioridades e capacidade de

atendimento a toda a comunidade universitária interna (estudantes, docentes, terceirizados e

técnicos administrativos) e a comunidade externa (candidatos a ingressar na UFG, familiares

de candidatos/as, estudantes, outros setores e sociedade em geral). 

E,  dentre  outras  atividades,  desenvolve  ações  psico  e  socioeducativas  com

comunidade interna/externa para fortalecimento da PASE. Participa ainda da comissão para

assuntos de assédio moral, sexual e preconceitos, além de atuação enquanto representante do

Conselho Municipal de Saúde de Catalão.

173



Tabela 04: Relação dos editais de projetos desenvolvidos pelo Serviço Social, Catalão, GO, Brasil, 2019.
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Edital Nome do projeto Descrição 
N° 01 Bolsa de Estudos do Centro de Línguas Oferta curso de idiomas (vagas são estabelecidas pelo Centro de Línguas/UFG-RC).
N° 02 Programa Acolhe UFG RC* Atendimento emergencial em pecúnia e isenção integral para acesso ao RU para calouros. 

N° 03 Programa de Apoio à Participação em Eventos Oferece apoio financeiro, no valor máximo de R$800,00, para apresentação de trabalhos em
eventos.

N° 04 Programas de Assistência Continuada Inserção nos Projetos Alimentação, Bolsa de Permanência e Moradia/Alimentação Complemen-
tar

N° 05 Auxílio Extraordinário para Alimentação Repasse direto aos estudantes, em pecúnia, para refeições que não serão ofertadas pelo Res-
taurante Universitário – RU/UFG-RC (recesso acadêmico). 

N° 06 Auxílio Provisório PASE/UFG-RC Repasse financeiro para alunos com necessidades emergenciais.

N° 07 Auxílio Extraordinário para Alimentação Repasse direto aos estudantes, em pecúnia, para refeições que não serão ofertadas pelo Res-
taurante Universitário – RU/UFG-RC (recesso acadêmico). 

N° 08 Auxílio Provisório PASE/UFG-RC Repasse  financeiro  para alunos com necessidades emergenciais.
Portaria N° 01 Apoio Pedagógico Repasse financeiro para aquisição de materiais e/ou instrumentais didáticos de uso pessoal.
Portaria N° 02

* Suspenso.



5.3 Setor de Nutrição

As ações principais realizadas compreendem: 

a) supervisão e avaliação da qualidade das refeições servidas no âmbito da UFG-RC

para  estudantes  regularmente  matriculados  e/ou  cadastrados  no  PSANE,  primando  pela

segurança  alimentar,  com  observância  ao  fornecimento  de  refeições  seguras  e  saudáveis

produzidas pelas empresas terceirizadas que fornecem refeições na lanchonete/cantina e RU;

b) educação alimentar e nutricional para promoção e sensibilização de um consumo

alimentar  adequado  e  suas  correlações  com a  saúde  e  a  qualidade  de  vida  em contexto

interdisciplinar.  Neste  sentido,  participa  de capacitações,  projetos  de  extensão,  pesquisa  e

assessora em atividades de ensino de disciplinas relacionadas a temática (tabela 01). 

Além disso, o setor de nutrição participa três comissões na instituição: 

a)  comissão  para  assuntos  de  assédio  moral,  sexual  e  preconceitos  que  objetiva

acompanhamento  de  denúncias,  e  desenvolvimento  de  ações  preventivas  contra  qualquer

forma de assédio, preconceito e discriminação no âmbito da Universidade. Nesta comissão

participa ainda como membro do núcleo estruturante, realiza ações individuais e coletivas de

acolhimento conforme demanda e se reúne mensalmente com demais membros e presidente.

b) na comissão fiscalizadora do RU. A comissão do RU é composta por 05 (cinco)

membros e objetiva fiscalizar o cumprimento do contrato nº 43/2017, que trata da concessão

onerosa do espaço e fornecimento de refeições no Restaurante Universitário; 

c)  Fiscal  única  lanchonete/cantina  referente  ao  contrato  nº  55/2018  (finalizado).

Desempenha  as  mesmas  funções  descritas  na  fiscalização  do  contrato  nº  43/2017.

Atualmente, aguarda novo processo licitatório (em andamento) com fiscalização apenas na

modalidade técnica enquanto a administrativa será exercida por outro profissional da área

administrativa.
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Tabela 05: Ações desenvolvidas pelo Setor de Nutrição, Catalão, GO, Brasil, 2019.

Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Supervisão das refeições

AQPC* - 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19
BPF* 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19

Análise sensorial/preparação - - 160 380 620 715 312 144 384 327 456 240 3.438
Nº de análises de editais para processo licitatório 1 1 2 1 1 1 1 1 2 - - 1 11
Nº  de  relatórios,  pareceres  e  pesquisas

produzidos

1 2 4 5 6 3 1 1 2 - - 25

Nº  de  cardápios  analisados,  estruturados  e

divulgados 

- 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 29

Nº  de  refeições  produzidas  e  fiscalizadas

(Lanchonete e RU)**

- 12 3.99

0

6.37

5

5.069 4.294 6.300 5.520 10.235 9.100 8.247 4.928 64.070

Nº  de  formulários  de  pesquisa  de  satisfação

desenvolvidos 

1 2 - 1 2 - 2 1 1 - - - 10

Ações de educação alimentar e nutricional

Estado  nutricional,  padrão  de  sono  e

desempenho  acadêmico  de  estudantes

universitários (Nº de produtos: orientação de pós

graduação,  publicação  de  artigos,  palestras,

elaboração de material educativo)

1 1 1 3 2 2 - 1 1 3 3 4 22

Educação,  Saúde  e  Meio  ambiente:(Nº  de

reuniões/ações sobre uso de canecas plásticas)

- 1 1 1 2 3 - 1 1 - 1 1 12

Acolhimento à pessoa em dependência de álcool

e  outras  drogas  –  Participação  em  grupo  de

tabagismo e outras drogas

- - - 1 1 1 - 1 1 - - - 5

A promoção a saúde do homem - - - 1 - - - 1 1 - - - 3
Assessoramento  em  atividades  de  ensino

(disciplinas:  Metodologia  científica,  escrita

científica,  seminários,  técnicas  de  oratória  e 2 2 3 2 2 - 1 1 1 1 1 16
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apresentação de trabalhos e segurança alimentar

e nutricional)
Capacitação (vistas  técnicas, membro avaliador

de trabalhos, cursos de curta duração) - 2 1 - - 6 - 1 1 1 2 1 15
*Análise qualitativa de cardápios realizada em cardápios enviados mensalmente pela empresa Nutrir refeições coletivas e alterados conforme sazonalidade e outros imprevistos durante o
semestre letivo.
** Fiscalização apenas das refeições produzidas pela lanchonete. O restaurante universitário funciona durante o período acadêmico.
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Ressalta-se, ainda, ações que estão vinculadas aos projetos de pesquisa e extensão

intitulados:  “Estado  nutricional,  padrão  de  sono  e  desempenho  acadêmico  de  estudantes

universitários“,  “Educação,  Saúde  e  Meio  ambiente:  ações  para  o  desenvolvimento

humanitário  na  comunidade  catalana“,  “I  seminário  hanseníase  e  tuberculose:  integração

ensino serviço”, “I fórum de estágios”, “I oficina de escrita de relato de experiência”, “Integra

Gestão:  Conhecendo  o  programa de  Pós-graduação em Gestão  Organizacional  da  UFG -

Regional Catalão”, “A Orientação à Queixa Escolar na perspectiva da Psicologia Histórico-

Cultural“, “Do entrelaçar ao semear saberes: iniciação científica na Educação Básica a partir

do  Clube  de  Ciências”,  “Espiritualidade  e  cardiologia:  abordagem  interprofissional  no

ambiente  de  unidade  de  terapia  intensiva”  e  “Educação  nutricional  como  estratégia  para

promoção da alimentação saudável na comunidade universitária” .

Neste sentido, estão dispostas na tabela 06 as características sociodemográficas dos

estudantes (n=401) participantes de pesquisa realizada pelo setor de nutrição. 

Tabela 06. Características sociodemográficas dos estudantes universitários (n=401) da
UFG-RC, Catalão, GO, Brasil, 2019.
Variáveis n (%)
Gênero 
Feminino 224 (55,9)
Masculino 177 (44,1)
Idade* 23,11±4,92
Estado civil
Solteiro 357 (89,0)
Vive com companheiro 39 (9,7)
Divorciado/Separado/Viúvo 5 (1,2)
Raça
Branca 175 (43,6)

Negra 58 (14,5)
Parda 142 (35,4)
Amarela 10 (2,5)
Indígena 2 (0,5)
Não declarado 14 (3,5)
Renda Familiar (R$)* 2.642,69±2.152,69
Área de residência
Rural 17 (4,2)
Urbana 384 (95,8)
Casa Própria
Não 309 (77.1)
Sim 92 (22,9)
Crença religiosa (n=400)
Não possui 271 (67,9)
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Possui 129 (32,3)
Modalidade de crença religiosa (n=269)
Católico 123 (45,7)
Evangélico 90 (33,5)
Espírita 34 (12,6)
Outra 22 (8,2)

*Valores expressos em média e desvio padrão; 
Fonte: Silva et al., 2019

Em relação a saúde dos estudantes universitários, verificou-se maior prevalência na

autopercepção da saúde avaliada como boa, 73,6% dos participantes procuraram setores de

saúde no último ano, sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) o mais acessado. Verificou-se

fadiga  em 76,1% dos participantes,  32,2% de excesso de peso,  24,4% de baixo nível  de

atividade física e sono de má qualidade em 57,1%, sendo a curta duração (< 6 horas) nos dias

de estudo prevalente em 16,2% e nos finais de semana em 5,2%. A média do tempo de sono

foi 07:38±01:34 (Tabela 07).

Tabela  07.  Características  de  saúde,  padrão  de  sono  e  fadiga  dos  estudantes
universitários (n=401), Centro-Oeste, Brasil, 2019.
Variáveis n (%)
Autopercepção de saúde
Excelente 30 (7,5)
Muito boa 90 (22,4)
Boa 154 (38,4)
Regular 102 (25,4)
Ruim 25 (6,2)
Procura por setores de saúde no último ano
Não 106 (26,4)
Sim 295 (73,6)
Número de consultas realizadas 3,26±2,77

Setores de saúde acessados
SUS 279 (69,6)
SUS/Particular 11 (2,7)
Plano de Saúde 101 (25,2)
Outros 10 (2,5)
Antropometria
Peso (kg)* 68,00±15,21
Altura (m)* 1,70±0,09
IMC (kg/m2)* 23,30±5,11
Excesso de Peso (IMC> 25kg/m2) 129 (32,2)
Nível de Atividade Física (IPAQ/MET)
Baixo 98 (24,4)
Moderado 182 (45,4)
Alto 23,30 (5,11)
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Fadiga
Escore* 27,48±7,86
Sim 305 (76,1%)
Não 96 (23,9%)
Padrão de sono
Tempo de sono nos dias de estudo (horas) * 7:03±01:50
Curta duração do sono nos dias de estudo (< 6 horas) 64 (16,2)
Tempo de sono nos finais de semana (horas)* 8:15±1:51
Curta duração do sono nos finais de semana (< 6 horas) 20 (5,2)
Tempo de sono na semana (7 dias) (horas) * 07:38±01:34
Curta duração de sono durante a semana (7 dias) 37(9,2)
Qualidade do sono 
Escore Pittsburg* 6,39±3,11
Boa 172 (42,9)
Ruim 229 (57,1)

*Valores expressos em média e desvio padrão; 
Fonte: Silva et al., 2019

5.4 Setor de Psicologia

Atualmente é desenvolvida atividade grupal com estudantes, realizada semanalmente às

quartas-feiras pela manhã (9:00 às 10:30) voltada para intervenção nos determinantes sociais

e no cuidado em Saúde Mental. 

A psicoeducação é um termo utilizado para designar trabalhos que visem o ensino e

treinamento de práticas que contribuam para a saúde mental do sujeito ao abordar questões de

cunho psicológico,  emocional  e  comportamental  envolvidos na vida do sujeito  e em suas

relações. 

As  ações  socioeducativas,  consistem  em  orientações  reflexivas  e  socialização  de

informações. O grupo tem uma abordagem interdisciplinar facilitada pela Psicóloga Pollyane

Lisita do SIASS e é dirigido socioeducativamente pelo serviço social. 

Ressalta-se que o desenvolvimento das atividades relacionadas a saúde mental ocorreu

por  meio  de  parceria  com  o  Subsistema  Integrado  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor

(SIASS)/Pró-Reitoria de Pessoas diante da inter-relação entre as demandas.

6 Eventos

6.1 - Calourada Cultural 2019 – UFG-RC (13 a 16 de março)
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Resultados alcançados: Construção e fortalecimento de vínculos com estudantes.

6.2 - Dia do/a Assistente Social – 2019 (Catalão-GO) – 21/05/2019

Resultados  alcançados:  Participação  de  profissionais  de  Serviço  Social,

pesquisadores/as,  estudantes  e  docentes  da  UFG/RC,  inclusive  na  facilitação  de  mesas  e

debates;

 Reflexão  acerca  do  racismo  institucionalizado  no  Brasil  e  as  propostas  de

intervenção do Serviço Social em seus espaços de trabalho;

 Envolvimento de estudantes da UFG/RC na equipe de apoio.

6.3 - Café com CCOM/UFG-RC -   Data:   12/06/2019 – 19h às 21h  
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Resultados alcançados:

✔ Participação de sete  estudantes do Curso de Medicina,  de três do Diretório

Central dos Estudantes - DCE da UFG/RC, serviço social e setor administrativo;

✔ Debate acerca da conjuntura e do desafio da formação em Medicina no estado

de Goiás e em Catalão;

✔ Apoio  para  construção  do  Centro  Acadêmico  de  Medicina  e  estímulo  a

participação política de estudantes.

6.3 – Eventos realizados pelo Setor de Nutrição

Os eventos desenvolvidos pelo setor de Nutrição objetivaram atender o disposto no

PSANE e contratos nº 43/2017 que tratam da concessão onerosa do espaço e fornecimento de

refeições no Restaurante Universitário e nº 55/2018 referente a lanchonete/cantina. 

Seguem  abaixo  o  registro  dos  eventos  realizados  em  parceria  com  as  empresas

terceirizadas  gestores  destes  espaços:  Nutrir  refeições  coletivas  e  universitário  lanches

(contrato encerrado). 

As  empresas  gestoras  dos  espaços  de  alimentação  e  nutrição  realizam

treinamentos/capacitações com os  manipuladores  conforme demandas como a inserção de

novos membros na equipe, motivo mais verificado. Dentre as temáticas abordadas estão: uso

racional  da  água,  técnicas  de  preparo  visando  melhor  apresentação  de  preparações,

manipulação de alimentos: práticas de higiene, higienização e uso correto da solução clorada,
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registro  de  temperatura,  preenchimento  de  planilhas  e  relacionamento  interpessoal,

atendimento ao cliente, padronização de medidas caseiras.

Treinamento realizado com manipuladores de alimentos da empresa

fornecedora de refeições ao RU.

Convites e decorações de eventos realizados ao longo do ano pela empresa fornecedora de

refeições ao RU.
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Implantação de canecas  plásticas  em substituição aos

copos descartáveis.

1º Dia da Saúde na Universidade – programação e parte das atividades desenvolvidas
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Projetos inovadores: oferta do “Café da Manhã” e “Sabores, culturas e saberes”

7 Projeções para os próximos anos

Visando o atendimento ao disposto no PNAES, como eixo norteador, faz-se necessário o

levantamento de demandas como: 

a) Estruturação  do  equipamento  social  condomínio  estudantil:  sugere-se  a  discussão

compartilhada  sobre  a  construção  de  regimentos  e  forma  de  organização  com  a

estruturação do Condomínio (formação de comissões: aquisições, mobilidade, lazer e

estruturas gerais);

b) Implementação de auxílio à alimentação no Restaurante Universitário para estudantes

de  pós-graduação  e  estudantes  do  ensino  à  distância  (em momentos  de  atividade

presencial)  da  instituição  que  se  enquadrem  no  perfil  de  vulnerabilidade

socioeconômica, mediante recurso não proveniente PNAES, devido a impossibilidade

legal para tal desiderato;

c) Iniciar  estudos  sobre  a  viabilidade/possibilidade  de  captação  de  outras  fontes  de

recurso financeiro, que não proveniente PNAES, sempre com objetivo de subsidiar e

aprimorar as políticas estudantis;
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d) Implementar anualmente o Fórum de Assistência Estudantil, para debate democrático

das políticas e ações que envolvem a assistência estudantil;

e) Ampliar a abrangência dos programas e projetos destinados ao estudante;

f) Incentivar  a  criação  das  coordenações  pedagógicas  nas  Unidades  Acadêmicas

Especiais,  como  forma  de  auxílio  direto  ao  estudante  em  seu  desenvolvimento

socioeducativo, bem como, enquanto mecanismo de acompanhamento  dos processos

de tratamento excepcional;

g) Inclusão digital por meio da proposta de ampliação do horário de funcionamento dos

laboratórios  de  informática,  monitoria  na  área  de  informática,  estabelecimento  de

parcerias para a realização de cursos de informática, entre outras;

h) Apoio material pedagógico: sugere-se a manutenção anual de um valor em pecúnia

para aquisições de materiais para subsidiar na formação;

i) Saúde mental – política de apoio à saúde mental da comunidade universitária: sugere-

se  um mapeamento  das  demandas  de  saúde  mental  no  contexto  universitário  e  o

estabelecimento de parcerias com CEAPSI, PRO APOIO, Coordenação de Graduação,

Câmara  de  Graduação,  Coordenação de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos

Humanos,  Núcleo  de  Apoio  Pedagógico  –  NAI  e,  outros  núcleos  e  serviços

relacionados da UFG, rede de saúde mental  do município/estado e  outros serviços

socioassistenciais. A construção da política deve ter caráter institucional e contemplar

ações  transversais  no  ensino,  pesquisa  e  na  extensão  e  no  âmbito  da  saúde  do/a

servidor/a;

j) Ampliar  a  capacidade  de  diagnóstico,  a  qualidade  das  políticas  de  assistência

estudantil  e  produção  do  conhecimento  por  meio  de  pesquisas  voltadas  para  a

comunidade estudantil;

k) Autocuidado  em  saúde  e  nutrição  além  de  atividades  a  serem  desenvolvidas  em

conjunto  com as  comissões  fiscalizadoras  dos  espaços  de  alimentação  e  nutrição,

como visita orientada, planilhas de indicadores dentre outras com essa temática.

8 Considerações finais

A apresentação deste  relatório vem de encontro  à  necessidade de documentação e

divulgação  dos  trabalhos  realizados  pela  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade

Universitária. 
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Assim, este relatório de atividades,  referente ao período de janeiro a dezembro de

2019, visou demonstrar detalhadamente como os recursos públicos foram gerenciados para

atendimento  à  comunidade  universitária,  bem  como  as  ações  efetivadas  e  propostas  de

continuidade de trabalhos para os anos vindouros.
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4.4 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EDITORA LETRAS DO CERRADO

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Editora Letras do Cerrado

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Editora  Letras  do

Cerrado,  do  período  de  março  de  2018  a

dezembro  de  2019,  apresentado  ao  Conselho

Universitário  da  Universidade  Federal  de

Catalão em atendimento ao Regimento Geral da

Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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1 Apresentação 

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas  pela  Editora Letras do Cerrado da Regional  Catalão (RC) da Universidade

Federal de Goiás (UFG), durante o período  março de 2018 a dezembro de 2019. As ações

desenvolvidas  por  esse  setor  sempre  procuraram  estar  de  acordo  com  a  missão  da

Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a  formação de  cidadãos  capazes  de promover  a

transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e

da UFG.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir.

Coordenador atual: Ismael Ferreira Rosa

Site:
https://letrasdocerrado.catalao.ufg.br/
https://depecac.catalao.ufg.br/

Telefone: (64) 3441-5351

2 Identificação da Equipe 

Nome do servidor Vínculo 2018 2019

Ana Vitória do Nascimento Estagiária X

Emerson Gervásio de Almeida
(Designado  coordenador  de  02/05/2019  a
21/08/2019)

Federal X

Fernanda Machado Ferreira
(Designada como substituta do coordenador
a contar de 30/09/2019)

Federal X

Ismael Ferreira Rosa
(Designado  coordenador  a  partir  de
22/08/2019)

Federal X

Raquel Rosa Ramos Terceirizada X X

Sandy Eliza Barbosa da Silva Estagiária X

Silvana Augusta Barbosa Carrijo
(Designada  coordenadora  de  01/03/2018  a
01/05/2019)

Federal X X
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Detalhamento da equipe e atribuições:

 Ana Vitória do Nascimento

o Cargo: Estagiária

o Titulação: Graduando

o Atividades que desempenha: Atendimento ao público, assessoria de estoque de livros, organi-

zação da geladeiroteca (reposição e organização dos livros),  apoio na secretaria;  apoio no

Concurso Flor do Ipê e publicação no Facebook.

 Emerson Gervásio de Almeida

o Cargo: Coordenação da Editora Letras do Cerrado

o Titulação: Doutorado

o Atividades  que desempenha:  supervisionar,  fiscalizar  e  coordenar os trabalhos  da Editora;

presidir o Conselho Editorial; cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Editorial; pro-

por política e linhas editorais e fixar critérios para sua execução;  promover gestões perante

editoras públicas e privadas para a coedição de obras; submeter ao Conselho Editorial e à Di-

reção o plano de atividades e a proposta orçamentária anual; coordenar a elaboração de proje-

tos e programas da Editora que visem à sua ampliação e ao aprimoramento das suas ativida-

des; elaborar o relatório anual da Editora abordando, distintamente, as atividades de natureza

editorial, de divulgação e promoção de eventos; acompanhamento e assessoria a periódicos e

fluxo da livraria; propor convênios e contratos que dizem respeito às atividades do órgão; so-

licitar serviços técnicos especializados do quadro de pessoal da Regional Catalão para a Edi-

tora, bem como suas alterações; propor a contratação de terceiros para serviços técnicos espe-

cializados, bem como a compra de material de interesse da Editora; representar – ou fazer-se

representar – a Editora na Universidade e fora dela; indicar ao Diretor(a), para designação, os

nomes (chefes de setores e demais servidores) dos coordenadores, assessores, e secretário e

demais servidores da Editora (se houver); exercer quaisquer outras atribuições de direção do

órgão; prestar contas anualmente do movimento financeiro da Editora ao Conselho Editorial;

supervisão do site e Facebook; supervisão do Concurso Flor do Ipê.

 Fernanda Machado Ferreira
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o Cargo: Substituta do Coordenador da Editora Letras do Cerrado

o Titulação: Mestrado

o Atividades que desempenha: Atividades inerentes ao cargo de coordenação da Editora Letras

do Cerrado nos momentos de ausências legais do coordenador titular.

 Ismael Ferreira Rosa

o Cargo: Coordenação da Editora Letras do Cerrado

o Titulação: Doutorado

o Atividades que desempenha: supervisionar, fiscalizar e coordenar os trabalhos

da Editora; presidir o Conselho Editorial; cumprir e fazer cumprir as decisões

do Conselho Editorial; propor política e linhas editorais e fixar critérios para

sua execução; promover gestões perante editoras públicas e privadas para a co-

edição de obras; submeter ao Conselho Editorial e à Direção o plano de ativi-

dades e a proposta orçamentária anual; coordenar a elaboração de projetos e

programas da Editora que visem à sua ampliação e ao aprimoramento das suas

atividades; elaborar o relatório anual da Editora abordando, distintamente, as

atividades de natureza editorial, de divulgação e promoção de eventos; acom-

panhamento e assessoria a periódicos e fluxo da livraria; propor convênios e

contratos que dizem respeito às atividades do órgão; solicitar serviços técnicos

especializados do quadro de pessoal da Regional Catalão para a Editora, bem

como suas alterações; propor a contratação de terceiros para serviços técnicos

especializados, bem como a compra de material de interesse da Editora; repre-

sentar - ou fazer-se representar - a Editora na Universidade e fora dela; indicar

ao Diretor(a), para designação, os nomes (chefes de setores e demais servido-

res) dos coordenadores, assessores, e secretário e demais servidores da Editora

(se houver); exercer quaisquer outras atribuições de direção do órgão;  prestar

contas anualmente do movimento financeiro da Editora ao Conselho Editorial;

supervisão do site e facebook; supervisão do Concurso Flor do Ipê.

 Raquel Rosa Ramos

o Cargo: Secretária
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o Titulação: Especialização

o Atividades que desempenha: Atendimento ao público interno e externo; emissão de memoran-

dos e declarações; atualização do site; recebimento e envio de documentos; atendimento a e-

mail; organização e atualização de arquivos; participação nas reuniões e elaboração das atas;

planejamento de viagens (solicitação de diárias e transportes), organização e acompanhamen-

to dos serviços da geladeiroteca; controle de estoque de livros (organização e conferência do

inventário); contribuição no Concurso Flor do Ipê (elaboração do edital do Concurso, homo-

logação das inscrições e divulgação dos resultados).

 Sandy Eliza Barbosa da Silva 

o Cargo: Estagiária

o Titulação: Graduando

o Atividades que desempenha: Atendimento ao público, assessoria de estoque de

livros, organização da geladeiroteca (reposição dos livros), apoio na secretaria;

apoio no Concurso Flor do Ipê e publicação no Facebook..

 Silvana Augusta Barbosa Carrijo

o Cargo: Coordenação da Editora Letras do Cerrado

o Titulação: Doutorado

o Atividades que desempenha: Supervisionar, fiscalizar e coordenar todo o traba-

lho acadêmico e comercial da Editora;  Presidir o Conselho Editorial; cumprir

e fazer cumprir as decisões do Conselho Editorial da Editora; Recebimento de

propostas de publicação em fluxo contínuo; encaminhamento, seguido de pare-

cer primeiro, de propostas ao Conselho Editorial e a pareceristas ad hoc; acom-

panhamento do processo de avaliação de propostas de publicação; acompanha-

mento do processo de editoração das publicações (o que  compreende, não ra-

ras vezes, a função de revisão textual, uma vez que a Editora não possui revi-

sor); elaboração de políticas editoriais; elaboração e execução de projetos de

extensão de caráter literário; participação em eventos com exposição de publi-

cações  da Editora;  supervisão do  site  e Facebook;  supervisão do  Concurso
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Flor do Ipê; Representar a Editora como Membro Editorial do CEGRAF/UFG

(reuniões em Goiânia; comissão editorial; pareceres); Representar a Editora na

Universidade e fora dela.

3 Histórico 

Editora  Letras  do  Cerrado,  órgão  suplementar  vinculado  à  Direção  da  Regional

Catalão/UFG, foi criado pelo Conselho Diretor em 2011 e seu regimento aprovado em 1 de

setembro de 2011.

Mediante as conquistas, em 2016, foi aprovada pelo Conselho Gestor (16/02/2016 e,

em  22/07/2016),  a  criação  da  EDITORA  LETRAS  DO  CERRADO  e  aprovada  pelo

CONSUNI (RESOLUÇÃO 14/2016) e os esforços não pararam; em 15/05/2017, a Editora é

cadastrada  no  ISBN,  obtendo  o  Prefixo  Editorial  93870.  Em  10/08/2017,  por  meio  dos

serviços prestados pela equipe da ASCOM/UFG de Goiânia, foi criada a logo da Editora.

Com finalidade de editar e divulgar trabalhos que interessam ao ensino, à pesquisa e à

extensão, bem como incentivar a sua produção, a estrutura atual conta com um Coordenador,

Coordenador  Substituto,  Assistente  Administrativo,  Estagiária  e  Conselho  Editorial.  Esse

Conselho é composto por professores representantes de diversas áreas, que são: Humanas,

Letras e Artes, Exatas e Tecnológicas, Ciências Biológicas e Saúde.

Registro das mudanças ao longo do ano (atribuições da equipe).
Servidor Função Início Término Situação

Fabíola Aparecida Sartin
Dutra Parreira Almeida

Vice-
Coordenadora

02/01/2019 01/01/2021
Desligada
30/04/2019

Fabíola Aparecida Sartin
Dutra Parreira Almeida /

Antônio Fernandes
Júnior

Membro
Titular / 
Suplente

04/03/2018 03/03/2020
Desligados
30/04/2019

Luiz do Nascimento
Carvalho

Membro
Titular

15/04/2017 15/04/2019 Desligado
15/04/2019

Silvana Augusta Barbosa
Carrijo / Fabianna Simão

Bellizzi Carneiro

Membro
Titular /
Suplente

22/05/2019 21/05/2021
Desligado 
04/10/2019

Coordenadora e Vice
Silvana Augusta Barbosa

Carrijo
Coordenadora 01/03/2018

Dispensada
02/05/2019

Emerson Gervásio de
Almeida

Coordenador 02/05/2019
Dispensado
22/08/2019

Ismael Ferreira Rosa Coordenador 22/08/2019 *

Fernanda Machado Substituta do 27/09/2019 *
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Ferreira Coordenador
Conselheiros

André Alves de
Resende / Antônio

Nilson Zamunér Filho

Membro
Titular /
Suplente

24/01/2017
13/02/2019
14/05/2019

23/01/2019
12/02/2021
12/02/2021

*

Domingos Lopes da
Silva Junior / Mauro

Antônio Andreata

Membro
Titular /
Suplente

24/01/2017
13/02/2019
16/05/2019

23/01/2019
12/02/2021
12/02/2021

*

Heliany Pereira dos
Santos / Maristela
Vicente de Paula

Membro
titular /

Suplente
27/05/2019 26/05/2021 *

Ulysses Rocha Filho /
Fabianna Simão Bellizzi

Carneiro

Membro
Titular /
Suplente

04/10/2019 03/10/2021 *

Márcio Antônio Duarte /
Márcio de Souza Dias

Membro
Titular /
Suplente

13/02/2019 12/02/2021 *

Márcio Roberto Rocha
Ribeiro / 

Thiago Porto de Almeida

Membro
Titular /
Suplente

22/02/2018
21/02/2020 *

Maria Paulina de Assis /
Maria José da Silva

Membro
Titular /
Suplente

06/04/2018 05/04/2020 *

Patrícia Francisca
Matos / Ronaldo da Silva

Membro
Titular /
Suplente

22/02/2018 21/02/2020 *

Rogério Bianchi de
Araújo / Eliane Martins

de Freitas

Membro
Titular /
Suplente

22/02/2018
05/04/2019

21/02/2020
21/02/2020 *

*Coordenador, Coordenador Substituto e Membros do Conselho atuais

4 Estrutura de funcionamento e atribuições

4.1 Espaço físico do setor

A Editora está localizada na sala 118 no Centro Administrativo: secretaria e sala de 

coordenação. A sala 120 é usada para estoque das publicações.

4.2 Planos sobre o espaço físico do setor

De acordo com o regimento da EDITORA LETRAS DO CERRADO, esta compreen-

derá:

1) Coordenação Geral;

2) Conselho Editorial e Deliberativo;

3) Divisão Administrativa e de Orçamento;

4) Divisão de Editoração;

5) Divisão de Revisão;

6) Divisão de Divulgação e Eventos;
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7) Livraria.

Criação de uma Livraria para comercialização de suas publicações com necessidade de

espaço físico e mobiliário adequados.

4.3 Horário de atendimento

O horário de atendimento compreende de 08h às 12h; 14h às 17h (segunda a quinta) e

8h às 12h e 14h às 16h (sexta-feira).

4.4 Clientela atendida

Atendimento a professores, técnicos administrativos, alunos e público externo.

4.5 Modos e meios de atendimento

O atendimento é feito por telefone, e-mail, redes sociais para informações breves e,

preferencialmente, presencialmente para um atendimento mais detalhado das demandas. Os

serviços oferecidos são informações sobre possibilidades de publicação, de participação em

eventos internos e divulgação das obras publicadas. Para isso, a Editora Letras do Cerrado

conta com:

 Contato Telefônico: (64) 3441-5351

 E-mail: cacdepecac.ufg@gmail.com; editorletrasdocerrado@gmail.com

 Site: https://letrasdocerrado.catalao.ufg.br/

 Rede Social: https://www.facebook.com/editoraletrasdocerrado/

4.6 Sistemas computacionais institucionais utilizados

SIEC, SIGAA, GLPI, SIPAC, SEI, PGC

5 Eventos realizados

5.1 Exposição de livros da Editora - V SINALEL

 Período: 23/05/2018 a 25/05/2018

 Descrição: Exposição e Divulgação dos Livros publicados pela Editora

 Resultados alcançados: A atividade foi bem recebida pelo público presente, que mani-

festou interesse pelos livros 
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5.2 Exposição de livros da Editora - V Encontro Nacional VIII Simpósio Infância e

Educação

 Período: 15/06/2018 e 16/06/2018

 Descrição: Exposição e Divulgação dos Livros publicados pela Editora 

 Resultados alcançados: A atividade foi bem recebida pelo público presente, que mani-

festou interesse pelos livros 

5.3 Exposição de livros da Editora - VI Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação

 Período: 12/09/2018

 Descrição: Exposição e Divulgação dos Livros publicados pela Editora 

 Resultados alcançados: A atividade foi bem recebida pelo público presente, que mani-

festou interesse pelos livros

5.4 III Flicat e I Collic

 Período: 25/09/2018 a 28/09/2018

 Descrição: A terceira edição (2018) do evento promovido pela CEC, na qual foram

apresentados os seguintes projetos pela Editora: “Poesia na Árvore” e “Balas Poéti-

cas”.

 Resultados alcançados: O projeto envolveu a participação de alunos na distribuição de

poemas selecionados e distribuídos gratuitamente dentro de balinhas, e na realização

de atividades como leituras e declamações de poesias/poemas. Como resultado final,

os objetivos previstos foram atingidos e superados, tanto nos aspectos quantitativos

quanto nos qualitativos.

5.5 Exposição de livros da Editora - Espaço das Profissões

 Período: 24/10/2018

 Descrição: Exposição e Divulgação dos Livros publicados pela Editora 

 Resultados alcançados: A atividade foi bem recebida pelo público presente, que mani-

festou interesse pelos livros
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5.6 Dialogando com os Autores

 Período: 09/10/2019

 Descrição: Uma conversa com os autores da Editora e os temas de seus livros.

 Resultados alcançados: A atividade foi bem recebida pelo público presente que mani-
festou interesse pelos livros 

6 Atividades realizadas 

6.1 Atividades de rotina

Atendimento  ao  público,  emissão  de  memorandos  e  declarações,  atividades  de

encaminhamento  das  obras  submetidas  na  Editora,  atualização  do  site,  responder  a  e-

mail,organizar  e  atualizar  arquivos,organização  e  acompanhamento  dos  serviços  da

geladeiroteca, atividades do Concurso.

Abaixo  segue quadro  que  trata  das  atividades  que possuem periodicidade  diária  e

semana de responsabilidade da Editora.

Relação das Funções da Editora Relação das Atividades

Submissão de Obra

Recebimento da proposta
Encaminhamento da proposta ao Conselho Editorial
Convidar pareceristas
Acompanhamento da obra

Concurso Flor do Ipê

Elaboração do edital
Divulgação do edital
Homologação das inscrições
Resposta dos recursos
Divulgação dos resultados finais

Geladeiroteca

Divulgação do projeto
Reposição dos livros
Organização da geladeiroteca
Supervisão do projeto

Secretaria

Emissão de Declarações
Emissão dos Memorandos
Atendimento ao público
Atualizações no site
Atualizações no facebook
Organizar arquivos
Elaboração de atas
Solicitação de diárias e transportes
Estoque dos livros
Participação em eventos
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6.2 Atividades e Projetos de Destaque

6.2.1 Parecerista do Concurso “Coleção Vertentes”

 Período: Outubro de 2018 à 14/11/2018

 Descrição: A Professora Silvana Augusta Barbosa Carrijo, como membro do Conselho

Editorial do CEGRAF/UFG, atuou como parecerista analisando a viabilidade de publi-

cação de obras da área de Literatura, categoria Conto, inscritas no Concurso "Coleção

Vertentes”, Edital 01/2017 do CEGRAF/UFG.

 Resultados alcançados: Oportunidade de escritores poderem ter suas obras publicadas

e divulgadas.

6.2.2  Lançamento  do  Livro  Histórias  Autobiográficas  dos  Professores  do  Curso  de

Pedagogia da UFG - Catalão

 Período: 11/03/2019

 Descrição: O convite foi feito à comunidade acadêmica e à comunidade externa.

 Resultados alcançados: Oportunidade de escritores poderem ter suas obras publicadas

e divulgadas.

6.2.3 Espaço das Profissões

 Período: 05/06/2019

 Descrição: Convite realizado pela Comissão de organização do evento.

 Resultados alcançados: Oportunidade de escritores poderem ter suas obras divulgadas.

6.2.4 I CONAED

 Período: 25/09/2019

 Descrição: Convite realizado pela Professora Altina Abadia da Silva.

 Resultados alcançados: Oportunidade de escritores poderem ter suas obras divulgadas.

7 Seções livres específicas de cada setor

A Editora  Letras do Cerrado  tem participado dos eventos institucionais,  é membro

integrante  da  Câmara  Regional  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Regional
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Catalão/CRPPG/RC,  CEC,  CEGRAF  e  tem  parceria  com  a  Fundação  Maria  das  Dores

Campos.

8 Projeções para os próximos anos

Indica-se como sugestões de metas de trabalho a serem realizadas, a saber:

8.1 Oferta de Curso de Capacitação do SEER

 Ação a serem realizada: Capacitação

 Dificuldade: Contratação de servidor especializado

 Tempo estimado para alcançar a meta: 1 ano

8.2 Implementação de Serviços de Diagramação e Revisão

 Ação a serem realizada: Prospecção de Cursos de Formação Técnica

 Dificuldade: Alto Custo

 Tempo estimado para alcançar a meta: 1 ano

8.3 Ampliação de Coleções Acadêmicas

 Ação a serem realizada: Criação da Coleção 

 Dificuldade: Aprovação da coleção que contemple um público acadêmico com sua es-

pecificidade.

 Tempo estimado para alcançar a meta: Não especificado

8.4 Comercialização Mais Efetiva dos Livros da Editora Letras do Cerrado

 Ação a ser realizada: Criação da Livraria da Editora Letras do Cerrado

 Dificuldade: Necessidade de se comercializar os livros da Editora por via da FUNAPE

e dar maior visibilidade às produções com chancela editorial da Editora e promover o

intercâmbio a partir de vendas de livros de autores consignados e livros demandados

pela comunidade acadêmica.

 Tempo estimado para alcançar a meta: 02 anos. 
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9 Considerações finais

A apresentação deste relatório vem ao encontro da necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste setor, referente ao período de março de 2018 até dezembro 2019 visou a demonstrar as

atividades desenvolvidas pela Editora Letras do Cerrado para atendimento da comunidade

universidade e local.
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10 Anexos

10.1 Resolução – CONSUNI Nº 14/2016 que trata da criação da Seccional do Centro
Editorial e Gráfico da UFG na Regional Catalão.
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10.2 Logo da Editora Letras do Cerrado
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10.3 Registro dos Eventos da Editora Letras do Cerrado:

10.3.1 SINALEL
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10.3.2 V ENCONTRO NACIONAL VIII SIMPÓSIO INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
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10.3.3 III FLICAT E I COLLIC

205



10.3.4 Espaço das Profissões
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10.3.5  Lançamento  do  livro  Histórias  autobiográficas  de  Professores  do  Curso  de
Pedagogia da UFG – Catalão
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10.3.6 Espaço das Profissões
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10.3.7 Dialogando com os Autores
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4.5  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  –  COORDENAÇÃO  DE  EXTENSÃO  E
CULTURA

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Extensão e Cultura

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Extensão  e  Cultura,  do  período  de  março  de

2018  a  dezembro  de  2019,  apresentado  ao

Conselho Universitário da Universidade Federal

de Catalão em atendimento ao Regimento Geral

da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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1 Apresentação 

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pela Coordenação de Extensão e Cultura (CEC) na Regional Catalão (RC) da

Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG)/  Universidade  Federal  de  Catalão  (UFCAT)  em

implantação, durante o período março de 2018 a dezembro de 2019. As ações desenvolvidas

por esta pasta pautaram-se em objetivos que norteiam a missão da Universidade, como, por

exemplo,  contribuir  na  formação  de  cidadãos  capazes  de  promover  a  transformação  e  o

desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os trabalhos foram realizados em consonância com o Plano de Desenvolvimento

Institucional da UFG (PDI), com o Plano de Gestão da Direção (2018-2021) e legislações

educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e da UFG.

Detalhes  do  setor  e  sobre  esse  relatório  podem  ser  visualizados  nos  elementos

apresentados a seguir.

2 Identificação da Equipe 

Coordenadora atual: Profª Drª Neila Coelho de Sousa
Responsável pela sistematização do relatório: Profª Drª Neila Coelho de Sousa
Site: https://cec.catalao.ufg.br/
Telefone: (064) 3441-5313 / 5347

Nome do servidor Tipo 2018 2019
Andreia Cristina Peixoto Ferreira Federal X X*
Neila Coelho de Sousa Federal X X
Cacildo Galdino Ribeiro Federal X X
Jackeline Jennifer Esteva Rezende Federal X X
Magnólia Bezerra de Medeiros Municipal X X**
Lucas Pinto Pereira Wanderley Terceirizado X X
Thierry dos Santos Almeida Estagiário X X***

* Esteve no cargo de Coordenadora de Cultura até o dia 28/02/2019

** Retornou à Câmara Municipal de Catalão no dia 05/08/2019

*** Solicitou desistência do estágio não obrigatório, estagiou na CEC até o dia 31/07/2019

Detalhamento da equipe:
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 Andreia Cristina Peixoto Ferreira

o Cargo: Coordenadora de Cultura (março de 2018 a fevereiro de 2019)

o Titulação: Graduada em Educação Física, Doutora em Educação.

o Atividades  que  desempenha:  coordena  os  trabalhos  relacionados  a  eventos

Culturais da Regional Catalão e atividades de suplência da Coordenadora de

Extensão e Cultura.

 Neila Coelho de Sousa

o Cargo: Coordenadora de Extensão e Cultura

o Titulação: Graduada em Ciências Biológicas, Doutora em Genética e Bioquímica,

área de concentração Genética.

o Atividades  que  desempenha:  coordena  o  trabalho  do  grupo  de  funcionários  e

estagiários da CEC, realizando, de acordo com a demanda, reuniões periódicas de

organização e avaliação dos trabalhos realizados; representa a CEC nas instâncias

da UFG: Conselho Gestor (COGESTOR), Câmara de Extensão e

o Cultura  Regional  e  Superior,  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  (PROEC),

Conselho de Assuntos Internacionais (CAI) e demais eventos para os quais for

convidada ou convocada; realizar o trabalho político interno à Regional Catalão,

trabalhando  para  democratizar  o  debate  da  Extensão  e  da  Cultura;  estabelece

diálogo permanente com professores, técnicos e estudantes para assessorar suas

iniciativas em termos de qualificação de projetos para fins de financiamento, além

da  mediação  com  o  grupo  de  presidentes  das  Comissões  de  Avaliação  das

Atividades de Extensão e Cultura (CAEX); acompanha e rearticula o trabalho do

setor sempre que necessário; aprova pedidos de fomento às ações extensionistas

da RC; cria meios de dar vazão à produção extensionista e cultural da RC e da

cidade;  elabora  relatórios  e  avaliações  das  atividades  desenvolvidas  pela  CEC

anualmente para que tenhamos ao final da gestão, o registro das mesmas.

 Cacildo Galdino Ribeiro

o Cargo: Secretário Executivo; Coordenador de Cultura a partir de 01/03/2019

o Titulação: Graduado em Letras, Mestre em Estudos da Linguagem
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o Atividades que desempenha: coordenador de cultura; organização e realização

de  eventos  culturais  e  acadêmicos;  assessoria  em  reuniões;  suplente  do

coordenador  de  extensão  e  cultura;  elaboração  de  relatórios  e  planilhas;

redação  de  documentos  (memorandos,  ofícios,  atas);  emissão  de  pareceres

sobre  projetos  de  extensão  e  cultura;  recebimento  e  arquivamento  de

documentos; atendimento ao público, pessoalmente, via e-mail e/ou telefone;

membro  da  comissão  interna  de  avaliadores  Editais  PROBEC/PROVEC;

elaboração e divulgação do Boletim da CEC; contato com a impressa; ajuda a

estabelecer  o diálogo com as instituições  sociais  e culturais  da cidade e da

região, interessadas e disponíveis ao campo da extensão e da cultura, tanto para

desenvolver  projetos  comuns  quanto  parcerias  que  fortaleçam  a  cultura  na

cidade e na região.

 Jackeline Jennifer Esteva Rezende

o Cargo: Auxiliar Administrativa

o Titulação:  Graduada em Psicologia,  pós-graduanda em Gestão de Pessoas e

Marketing

o Atividades que desempenha: Atendimento ao público; solicitação de transporte

oficial ao setor responsável; solicitação de diárias e passagens no Sistema de

Concessão  de  Diárias  e  Passagens  -  SCDP;  emissão  de  numeração  para

certificados e envio aos responsáveis pela impressão de certificados; assessoria

em reuniões; redação de documentos (ofícios, declarações); recebimento, envio

e  produção  de  documentos  oficiais  através  do  Sistema  Eletrônico  de

Informações  -  SEI!;  elaboração  e  envio,  ao  setor  responsável  pelos

pagamentos, da relação de pagamento dos alunos do Programa de Bolsas de

Extensão e Cultura – PROBEC; solicitação de materiais e serviços através do

Sistema  Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos  -  SIPAC;

agente de compra da  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura;  manutenção  e

atualização  do site  e  redes  sociais  da  Coordenação de  Extensão e  Cultura;

elaboração e divulgação do Boletim da CEC.

 Magnólia Bezerra de Medeiros

o Cargo: Assistente Administrativa
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o Titulação: Graduada em Ciências Econômicas 

o Atividades que desempenha: organização e realização de eventos culturais e

acadêmicos;  assessoria  em  reuniões;  elaboração  de  relatórios  e  planilhas;

redação de documentos (ofícios, declarações, atas); emissão de pareceres sobre

ações  de  extensão  e  cultura;  recebimento  e  arquivamento  de  documentos;

atendimento  ao  público;  recebimento  de  documentos  dos  alunos

PROBEC/PROVEC  e  envio  dos  mesmos  à  PROEC;  atualizar

permanentemente o banco de e-mails dos professores, alunos e técnicos.

 Lucas Pinto Pereira Wanderley

o Cargo: Encarregado de Departamento

o Titulação: Graduado em Administração, pós-graduando em Gestão Financeira

e Controladoria

o Atividades  que  desempenha:  gerenciamento  dos  Auditórios  -  confere

diariamente as reservas dos auditórios realizadas via site da Regional Catalão;

confirma,  recusa  ou  cancela  as  reservas  conforme  o  Termo  de  Uso  dos

Auditórios; verifica as condições estruturais dos Auditórios e, se for o caso,

informa ao setor de manutenção sobre os danos causados pelos usuários ou

pelas  outras  questões,  solicitando  ordens  de  serviço;  empréstimo  de

equipamentos;  manutenção  e  atualização  do  site  e  redes  sociais  da  CEC;

auxilia no atendimento da Coordenação de Extensão e Cultura.

 Thierry dos Santos Almeida

o Cargo: Estagiário

o Titulação: Graduando em Matemática

o Atividades que desempenha: emissão de numerações para certificados e envio

aos  responsáveis  pela  impressão  de  certificados;  coleta  de  assinaturas  da

direção;  empréstimo  de  equipamentos;  captação,  estudo  e  divulgação  de

Editais de fomento e Leis de Incentivo; assessoria em reuniões e eventos.

3 Histórico 

216



A Regional Catalão,  antigo Campus Avançado Catalão (CAC), deu início às suas

atividades de graduação em 1983 com a perspectiva de atender ao projeto de extensão da

UFG para a interiorização da formação de professores, bem como possibilitar à UFG uma

participação  efetiva  no  processo  de  desenvolvimento  cultural  e  socioeconômico  local,

regional  e  nacional.  Na  resolução  de  criação  do  CAC  fixou-se  uma  estrutura  inicial

constituída por diretor, administrador, auxiliares administrativos e serviços gerais. 

A  partir  de  2006,  em  virtude  da  implantação,  pelo  governo  federal,  de  dois

programas de expansão do Ensino Superior, foram introduzidas novas mudanças na UFG o

que promoveu  uma reconfiguração, tanto na parte acadêmica quanto na cultural, política e

geográfica  da  instituição.  Devido  à  nova  realidade  ficou  estabelecido  no  novo  Estatuto,

aprovado em fins de 2013, que a UFG seria uma universidade multirregional, composta de

múltiplos  campi.  Assim, com vistas a reestruturar o CONSUNI e o CEPEC para incluir as

representações das diversas regionais foi estruturado um novo conselho em cada regional - o

Conselho Gestor – e as Câmaras Regionais: a) Câmara Regional de Graduação; b) Câmara

Regional de Pesquisa e Pós-Graduação; d) Câmara Regional de Extensão e Cultura.

A partir da aprovação da  Resolução do CONSUNI nº 23/2014 foram instaladas na

RC as seguintes Coordenações:

1. Coordenação de Graduação;

2. Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação;

3. Coordenação de Extensão e Cultura;

4. Coordenação de Administração e Finanças;

5. Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos;

6. Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária.

Especificamente em relação à Coordenação de Extensão e Cultura esta passou a ter

as seguintes atribuições: 

a) assessorar a Diretoria no estabelecimento da política de atuação nas atividades de extensão

e cultura; 

b) formular diagnósticos dos problemas da Regional na área da extensão e cultura; 

c)  discutir,  propor  e/ou  contribuir  na  elaboração  de  propostas  de  políticas  e  de  projetos

relativos à extensão e cultura para a Regional;

d)  assessorar  os  órgãos  colegiados  nos  processos  de  deliberação  sobre  as  matérias

relacionadas à extensão e cultura; 
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e) coordenar as atividades dos órgãos responsáveis pela execução das decisões inerentes à

extensão e cultura; 

f) atuar em instâncias externas à Regional, representando-a e debatendo questões relacionadas

à Regional;

g) estabelecer normas internas de funcionamento da Câmara Regional;

h) deliberar sobre as ações de extensão e cultura a serem realizadas no âmbito da Regional; 

i) atuar como instância recursal em relação a ações e projetos de extensão e cultura originados

em Coordenações de Cursos de Graduação, Unidades Acadêmicas e Unidades Acadêmicas

Especiais;

j) avocar o exame e a deliberação sobre qualquer matéria concernente a extensão e cultura,

proposta pelas Coordenações de Cursos de Graduação, Unidades Acadêmicas ou Unidades

Especiais de Ensino;

k)  zelar  pela  fiscalização  e  pelo  cumprimento  da  legislação  acadêmica  da  Universidade

relacionada a extensão e cultura, no âmbito da Regional.

A Câmara de Extensão e Cultura da RC foi instituída no dia 05 de dezembro de 2014

sob  a  presidência  da  Coordenadora  Geral  de  Extensão  e  Cultura,  Professora  Drª  Renata

Alessandra Evangelista. No que diz respeito à estrutura da Câmara Regional de Extensão e

Cultura da RC esta foi constituída da seguinte forma:

- Coordenador de Extensão e Cultura (Presidente);
- Presidentes das Comissões das Atividades de Extensão (CAEX), indicados pelas Unidades

Acadêmicas  Especiais  às  quais  estão  vinculados  e  de  acordo  com as  grandes  áreas  de

conhecimento (total de cinco representantes);
- Representação estudantil (15% dos anteriormente nominados), eleitos pelos pares para um

mandato de dois anos;
- Representantes dos dirigentes de órgãos suplementares e administrativos que desenvolvem

atividades relacionadas à extensão e cultura.

Decorrente da nova estrutura da UFG e da criação das diferentes Coordenações nas

Regionais,  a  CEC,  frente  às  suas  atribuições,  procurou  se  reorganizar  internamente  para

efeitos  de organização de suas atividades.  Assim,  a CEC passou a contar  com a seguinte

estrutura:
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3.1  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura:  responsável  por  promover,  coordenar  e

apoiar programas, projetos, eventos, cursos, prestações de serviços e demais atividades de

extensão  e  cultura  da  RC,  considerando  o  compromisso  social  da  Universidade  e,  ainda,

promover  a  interação  e  o  diálogo  entre  a  RC  e  a  comunidade  externa  (entidades

governamentais, setor privado, comunidades carentes, movimentos sociais, dentre outras).

3.2 Coordenação de Cultura:  seguindo a estrutura organizacional da Pró-reitoria de

Extensão e Cultura (PROEC) da UFG, a partir de 2014 a CEC da RC passou a contar com a

Coordenação de Cultura e objetivou-se, com isso, fortalecer a política e as ações de cultura no

espaço da Regional.  Diante disso, essa coordenação passou a ter a finalidade de pensar a

política de cultura para a Regional com vistas a estimular a formação cultural da comunidade

interna e externa, por meio do incentivo à produção das múltiplas dimensões culturais. 

3.3 Setor de Gestão de Auditórios, Equipamentos e Materiais: setor responsável pelo

empréstimo,  a  professores,  técnicos  administrativos  e  estudantes  vinculados  às  ações  de

extensão  e  cultura,  de  equipamentos  e  materiais  disponíveis  na  CEC,  tais  como:  coletes,

filmadora profissional, câmera fotográfica profissional, gravador digital, biombos, notebooks

e projetores, mediante solicitação escrita e impressa.

Destaca-se que, em 2014, a CEC passou a ser o setor responsável por administrar e

gerir a utilização dos três auditórios da RC. Outro aspecto que merece ser salientado é que a

CEC,  por  meio  da  ferramenta  Google  Agenda,  passou  a  gerir  a  solicitação  de

reservas/utilização dos referidos espaços, conforme os critérios estabelecidos no regimento de

utilização dos auditórios, documento este aprovado em reunião do Conselho Gestor da RC, o

que possibilitou um controle mais efetivo do uso dos auditórios e dos equipamentos alocados

nos mesmos.

3.4 Setor de Comunicação e Divulgação: tem como principal atribuição a manutenção

e atualização do site, redes sociais e Boletim de Extensão e Cultura, com vistas a promover o

diálogo e a integração entre os públicos interno e externos à RC, além de divulgar as ações de

extensão e cultura desenvolvidas na Regional.

3.5 Setor de Acompanhamento e  Orientação de Ações  de Extensão e Cultura e

Bolsas PROBEC/PROVEC: setor responsável por gerenciar e orientar a execução das ações
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de extensão e cultura da RC.

3.6  Setor  de  Compras,  Diárias,  Passagens,  Empenho  e  Pagamento  de  Bolsas

PROBEC:  setor  responsável  por  realizar  as  atividades  administrativas  e  os  de  controle

financeiro relacionadas à CEC. 

Em 2018, com a Lei no 13.634, de 20/03/2019, que trata da criação da Universidade

Federal de Catalão – UFCAT, a CEC permaneceu com a mesma estrutura por aguardar o

processo de transição e tutoria para a implantação da nova Universidade. No entanto, esse

processo ficou estagnado pela não disponibilização de uma Reitoria  Pro Tempore. Contudo,

discussões  e  grupos  de  trabalhos  foram realizados  para  a  discussão  dos  moldes  da  nova

Universidade.

No  dia 07 de janeiro de 2019, a Diretoria da Regional Catalão participou de uma

reunião com a Reitoria da UFG para discutir o processo de tutoria das novas universidades.

Como ponto mais relevante, deu-se o estabelecimento de uma escala gradativa e dinâmica das

atribuições  a  serem  assumidas  pela  nova  universidade.  Assim,  em  fevereiro  de  2019,  a

Coordenação de Extensão e Cultura assumiu o empenho das bolsas PROBEC, bem como, a

folha de pagamento das mesmas.

Em 10 de dezembro de 2019, a primeira Reitora Pro Tempore, Profa. Dra. Roselma

Lucchese,  foi  empossada.  Com isso, os trâmites para a nova universidade,  de fato,  foram

iniciados. Os primeiros passos foram a criação do CNPJ da universidade e estabelecimento

das Pró-Reitorias Pro Tempore, sendo esse último, concretizado em janeiro de 2020. Assim,

em janeiro de 2020, a Coordenação de Extensão e Cultura – CEC deu lugar à Pró-Reitoria

Pro Tempore de Extensão e Cultura – PROEC da Universidade Federal de Catalão – UFCAT.

4 Estrutura de Funcionamento e Atribuições

4.1 Espaço Físico do Setor

A CEC desenvolve todas as suas atividades na sala 24 do Bloco Administrativo,  o

qual  aloca a  estrutura  de gestão da  RC-UFG, incluindo órgãos administrativos  e  o  corpo

diretivo, estando localizado no  Campus I, situado na Av.  Dr. Lamartine Pinto de Avelar, nº

1120, Setor Universitário – Catalão-GO, CEP 75704-020.
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4.2 Planos sobre o Espaço Físico do Setor 

A CEC localiza-se  no  Prédio  Administrativo,  desde  outubro  de  2014.  Contamos

ainda com duas salas no Auditório Prof. Paulo de Bastos Perillo, uma delas é utilizada como

sala de impressa, camarim e secretaria do CONPEEX; a outra sala está sendo ocupada pela

Coordenação do Curso de Especialização em Ensino Interdisciplinar em Infância e Direitos

Humanos e o Núcleo de Estudos e Pesquisas Infância e Educação, desde o dia 23 de agosto de

2018. 

Com a implantação da UFCAT, espera-se reativar a incubadora INESSOL, à qual

dividirá espaço com a sala ocupada pela Coordenação do curso de Especialização, até que esta

última consiga um espaço próprio para as suas atividades.

Ainda,  com  a  implantação  da  UFCAT  necessitaremos  de  mais  espaços  para  as

atividades  de  uma Pró-Reitoria  de  Extensão e  Cultura  e, futuramente,  de  espaços  para  a

implantação de Rádio e TV universitárias.

4.3 Horário de Atendimento

As atividades desta Coordenação são realizadas nos seguintes dias e horários:

 De segunda a quinta-feira - 08h00min às 12h00min / 13h00min às 18h00min.

 Às sextas-feiras – 08h00min às 12h00min / 13h00min às 17h00min.

4.4 Clientela Atendida

Comunidade interna: alunos, professores e técnicos administrativos.

Comunidade externa: público geral, associações de bairros, fundações culturais, artistas

locais e do Estado de Goiás, produtores culturais, professores de escolas públicas, empresas

privadas.

4.5 Modos e Meios e Atendimento

Os atendimentos ao público interno e externo acontecem via telefone, e-mail, redes

sociais,  correspondências  impressas,  comunicação  oficial e  presencialmente  na  CEC.  Em

nossos atendimentos podemos sanar dúvidas sobre o funcionamento do sistema SIGAA, como

se deve elaborar e submeter as ações de extensão no sistema, esclarecer dúvidas sobre os

editais PROBEC/PROVEC; orientar o público interno e externo quanto aos procedimentos de

reservas dos auditórios; fazer parcerias culturais e contatos com artistas e produtores culturais;
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viabilizar a circulação de informações acerca de editais de fomento à extensão e cultura, bem

como de notícias que dizem respeito aos eventos promovidos pela RC.

Vale ressaltar que, também, emitimos pareceres acerca dos projetos de extensão e

cultura submetidos ao SIGAA. Os pareceres são encaminhados aos presidentes das CAEXs,

conforme  a  Unidade  Acadêmica  Especial  em  que  os  proponentes  dos  projetos  estão

vinculados.

Nossos contatos:

e-mail: ceccac@gmail.com

www.cec.catalao.ufg.br

3411-5347/5313

4.6 Sistemas Computacionais Institucionais Utilizados

- Sistema de Informação de Extensão e Cultura (SIEC) - Módulo II

- Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) – Módulo Extensão.

- Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato (SIPAC).

- Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).

- Sistema Eletrônico de Informações - SEI!

5 Eventos realizados

2018

 - 21 a 23/03 - Calourada Cultural - 2018

 22/03 - Shows: Boa Companhia e Maria Planeta, com Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld 

 04/05 - Show Conexão Brasil - Senegal

 15/06 - MUSICAL Na Trilha das Águas

 22/06 - Show de Lançamento DVD Mr. Gyn 20 anos

 31/08 - Apresentação teatral Mercúrio Retrógrado

 24 a 29/09 - III FLICAT e I COLLIC. 

 22 a 25/10 - 4º CONPEEX 

 24/10 - Show Trem das Gerais

 26/10 - Palestra Show de Philippe Seabra

 27/11 - Palestra Panorama de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D – ANEEL.

222



 24/11 - Espetáculo “Deixa que eu conto” - Cia Anapolina de Teatro 

2019

 13 a 16/03 - Calourada Cultural - 2019

 23/04 - Música no Campus - Banda Baiana System

 17 e 18/05 - Workshop Espaço Cênico e Cenotecnia

 04/06 - Música no Campus - Show de Vanessa da Mata

 10/08 - Sit Down Comedy Show, com Flávio Chato

 11/09 - Sarau Prata da Casa - 1ª Edição

 29/10 a 01/11 - 5° CONPEEX

 31/10 - Oficina de bonecas karajá

 01/11 - Espetáculo “Berorrokan: a origem do mundo Karajá”

 04/12 - Sarau Prata da Casa - 2ª Edição

6 Atividades realizadas

6.1 Atividades de rotina

6.1.1) COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA (Neila)

 Coordenar o trabalho do grupo de funcionários e estagiários da CEC, realizando de

acordo com a demanda reuniões periódicas de organização e avaliação dos trabalhos

realizados;

 Representar  a  CEC nas  instâncias  da  UFG:  COGESTOR,  Câmara  de  Extensão  e

Cultura  Regional  e  Superior;  CEPEC,  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e

Cultura; PROEC e demais eventos para os quais for convidada;

 Realizar o trabalho político da CEC: estabelecer o diálogo com as instituições sociais e

culturais da cidade e da região, interessadas e disponíveis ao campo da extensão e da

cultura,  tanto para desenvolver  projetos  comuns quanto parcerias  que fortaleçam a

cultura na cidade e na região. Realizar o trabalho político interno à Regional Catalão,

trabalhando para democratizar o debate da Extensão e da Cultura;

 Estabelecer diálogo permanente com professores, técnicos e estudantes para assessorar

suas  iniciativas  em termos de qualificação de projetos  para fins  de financiamento,

além da mediação com o grupo de presidentes de CAEX;
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 Aprovar pedidos de fomento às ações extensionistas da RC;

 Criar meios de dar vazão à produção extensionista e cultural da RC e da cidade;

 Elaborar relatórios e avaliações das atividades desenvolvidas pela CEC anualmente

para que tenhamos ao final da gestão, o registro das mesmas.

6.1.2) COORDENAÇÃO DE CULTURA (Andreia e Cacildo)

Organizar e acompanhar as atividades dos Projetos Culturais da Regional Catalão e

outros  da  cidade  que podem se  tornar  parceiros,  dando-lhes  suporte  quando necessário  e

possível. Captar recursos para executar os projetos culturais. Estabelecer uma agenda cultural

para a RC.

6.1.3) SETOR DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

a. Recebimento de solicitações de apoio financeiro, encaminhamento e acompanhamento

dos processos – Responsáveis: Cacildo e Jackeline / Parecer Final: Cacildo ou Jackeline

Receber  pedidos  de apoio  financeiro,  encaminhar  à  Coordenadora  de  Extensão e

Cultura  para  autorização  e  após  a  descrição  do  que  foi  autorizado,  encaminhar  ofício  à

Coordenação de Administração e Finanças - CAF solicitando os serviços e prazos, ou, em

caso de pedidos de materiais, encaminhar pedidos no SIPAC. Responder aos solicitantes os

itens atendidos e colocar a contrapartida que a CEC deve receber: divulgação da logomarca da

CEC em materiais gráficos para dar visibilidade ao referido apoio, bem como, no caso de

shows, trabalhar para garantir um público significativo quantitativamente. Acompanhar todos

os  processos  desencadeados  até  sua  finalização.  Registrar  em nossas  planilhas  os  apoios

prestados, com os respectivos gastos, tanto para que tenhamos controle de nossa receita e

despesa, quanto para que tenhamos dados sistematizados para a elaboração de nosso relatório

anual.

b. Emissão de numerações para certificados e envio aos responsáveis pela impressão de

certificados – Responsáveis: Thierry, Jackeline e Magnólia

Todos os certificados emitidos na Regional, oriundos de ações de extensão ou cultura

devem possuir numerações. Por isso, o coordenador da ação deverá nos enviar uma planilha

com  os  nomes  dos  participantes,  organizados  em  categorias,  por  exemplo:  equipe

organizadora, ouvintes, palestrantes, apresentadores de trabalhos etc.
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Depois  que  recebermos  por  e-mail  a  solicitação  da  numeração  com  planilha  de

nomes e cargas horárias, faremos a geração dos números e posteriormente enviaremos a quem

os solicitou.

c.  Manutenção  e  atualização  do  site  e  redes  sociais  da  Coordenação  de  Extensão  e

Cultura – Responsáveis: Jackeline, Lucas e Thierry

O  site,  Facebook  e  Instagram  da  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura  serão

atualizados por um membro deste departamento, que ficará responsável pela manutenção dos

mesmos:  postar  notícias  de  eventos  nacionais,  regionais  e  locais  nas  áreas  de  extensão e

cultura; disponibilizar arquivos, postar editais, fotos e divulgar nossos serviços. Acessar com

frequência o site da PROEC a fim de buscar novas informações que possam ser apresentadas

no site da CEC. Divulgar nas redes sociais e por e-mail todas as atividades realizadas ou

apoiadas pela CEC.

d. Boletim da CEC– Responsáveis: Jackeline, Lucas, Neila e Cacildo

Receber os textos sobre extensão e cultura que poderão ser publicados no Boletim.

Manter contato com os autores dos textos quando necessário, diagramar e revisar o material.

Divulgar nas redes sociais,  página da CEC e via e-mail  as chamadas de recebimentos  de

textos para o Boletim.

e.  Entrega  de  ofícios  e  documentos  nos  cursos  e  departamentos  na  Regional  –

Responsáveis: Thierry

Entregar ofícios, circulares e documentos aos cursos sem atrasos. Lembrar sempre de

protocolar a entrega dos documentos.

f. Coleta de assinaturas da direção – Responsáveis: Thierry

As assinaturas deverão ser coletadas em documentos sempre que solicitadas.

g. Administrar a agenda da Coordenadora de Extensão e Cultura e do Coordenador de

Cultura – Responsáveis: Cacildo e Magnólia

Agendar  as  reuniões  e  eventos  das  coordenações,  conforme  os  recebimentos  de

convites diversos ou convocações da Regional Catalão ou Regional Goiânia.
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h. Contato com a imprensa – Responsáveis: Cacildo

Elaborar uma lista com os contatos da imprensa local. Contatar a imprensa sempre

que houver algum evento na Regional. Estabelecer contato contínuo com a imprensa para que

se estreite a relação da CEC e a mesma. Usar a ASCOM como mediadora dos contatos da

CEC com a Imprensa.

i.  Captação,  divulgação  de  Editais  de  fomento  e  Leis  de  Incentivo  e  chamadas  de

periódicos das áreas de extensão e cultura – Responsáveis: Cacildo e Neila 

Verificar  nos  sites  de  entidades  de  fomento  à  extensão  e  à  cultura  os  editais  e

chamadas abertas e posteriormente divulgá-los no site da CEC e aos professores da Regional

Catalão, através dos e-mails.

j. Atendimento ao público: pessoalmente, via e-mail e/ou telefone – Responsáveis – Todos

Atender  aos  telefonemas  ou  e-mails  com cortesia,  tentar  solucionar  os  possíveis

problemas levantados pelos professores ou de quem está ligando. Caso não consiga solucionar

o problema ou questionamento levantado por alguém, anotar o nome, e-mail, telefone e sobre

o assunto tratado e repassar aos colegas da CEC.

k. Artes gráficas dos eventos culturais, banners para o site: Lucas e Thierry

Elaborar as artes gráficas de todas as atividades culturais e de extensão realizadas e

organizadas pela CEC.

l. Atualizar permanentemente o banco de e-mails e contatos telefônicos dos professores,

alunos e técnicos – Responsáveis: Magnólia, Jackeline e Thierry

Solicitar aos cursos os e-mails e contatos telefônicos de seus respectivos alunos e

professores  para  mantermos  o  nosso  banco  de  dados  atualizado.  Atualizar  os  dados

anualmente. Esta tarefa nos possibilitará contatá-los com maior eficiência e rapidez, além de

podermos informá-los sobre as atividades da CEC.

m. Atualizar permanentemente o banco de dados de Instituições e Entidades Sociais de

Catalão – Responsáveis: Magnólia, Jackeline e Thierry

Manter atualizados os contatos que temos das diversas entidades da sociedade civil

organizada,  tais como: ONGs, Escolas públicas e privadas, Universidades,  Associações de
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Moradores  de  Bairro,  Entidades  Religiosas,  Associações  diversas  (Câncer,  Diabéticos,

Pessoas  com  Necessidades  Especiais  etc),  Imprensa  Local,  Hospitais,  CAPS,  Empresas

Privadas, Delegacias diversas, OAB, Ministério Público, Fundações Culturais, dentre outras.

O  Banco  de  Dados  deve  conter  informações  como  endereço,  telefone,  e-mail,  pessoas

responsáveis.

n.  Secretariar a  Reunião  da  Câmara  de  Extensão e  Cultura da Regional  Catalão –

Responsáveis: Cacildo, Magnólia e Jackeline

Fazer o registro escrito das reuniões: atas.

o. Relacionar-se com outros setores da RC – Responsáveis: Todos

Dialogar e solicitar o apoio, quando necessário, dos setores de Manutenção, Limpeza

e Segurança da Regional Catalão, sobretudo, quando houver atividades artístico-culturais que

precisam de uma logística bem estruturada.

p. Redação de ofícios – Responsáveis: Todos

Os  ofícios  serão  redigidos  conforme  as  necessidades  de  cada  setor  da  CEC:

coordenação de  extensão,  coordenação de  cultura,  setor  de  gestão  de auditórios,  setor  de

comunicação  e  divulgação  e  setor  de  acompanhamento  e  orientações  bolsas

PROBEC/PROVEC.

q. Verificar o e-mail da CEC – Responsáveis: Todos 

Abrir diariamente o e-mail da CEC em diversos momentos do dia para verificar e

responder os e-mails sempre que possível.

r. Solicitação de arte gráfica à SECOM - UFG – Responsáveis: Todos 

Solicitar  materiais  publicitários  para  campanhas  e  ações  de  extensão  e  cultura

vinculadas à CEC.

s. Relatório anual com balanço das atividades da CEC – Responsáveis: Todos 

Elaborar  o  Relatório Anual  que reúne um descritivo de atribuições  e  as principais

atividades desenvolvidas pela Coordenação de Extensão e Cultura na Regional Catalão.
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6.1.4)  SETOR DE REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE

AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA E BOLSAS PROBEC/PROVEC

a.  Acompanhar  as  ações  cadastradas  no  SIGAA  via  Unidades  Acadêmicas  –

Responsáveis: Magnólia, Cacildo, Jackeline

b. Emitir parecer sobre as ações cadastradas no SIGAA – Responsáveis:  Magnólia e

Cacildo

Receber  as  ações  dos  proponentes  via  e-mail,  analisá-las  e  emitir  parecer,  em

formulário padrão, conforme os critérios referentes a Extensão Universitária apresentados na

Resolução CONSUNI 003.

c. Gestão dos documentos, elaboração da relação de pagamentos e acompanhamento dos

bolsistas PROBEC/PROVEC – Responsáveis: Magnólia, Cacildo e Jackeline

Manter  atualizada a  lista  de bolsistas;  encaminhar  os  documentos  dos bolsistas  à

PROEC, informá-la sobre as alterações dos bolsistas dos projetos. Elaborar e enviar, ao setor

responsável pelos pagamentos, a relação de pagamento dos alunos do Programa de Bolsas de

Extensão e Cultura – PROBEC.

d. Sistematizar informações a respeito de bolsas e projetos financiados de Extensão na

RC – Responsáveis: Magnólia, Cacildo, Jackeline

Registrar,  anualmente,  dados referentes ao número de bolsistas PROBEC e ações

vinculadas, número de bolsistas permanentes vinculados às ações de extensão e os títulos das

mesmas, número de bolsistas vinculadas a outros projetos com financiamento. 

6.1.5) SETOR DE COMPRAS, DIÁRIAS E PASSAGENS

a.  Solicitação  de  materiais  e  serviços  da  CEC/RC/UFG  no  SIPAC  –  Responsáveis:

Jackeline

Mensalmente, o responsável pela solicitação de materiais de consumo, verificará nos

armários  e  com os  colegas  de  departamento  sobre  quais  materiais  estão  faltando e quais

deverão ser solicitados. As solicitações de materiais (permanentes e de consumo) e serviços

deverão ser realizadas pelo Sistema Integrado de Patrimônio,  Administração e Contratos -

SIPAC. 
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b. Operar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e o Sistema Integrado

de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) – Responsáveis: Jackeline 

Realizar  a  compra de equipamentos e/ou a  solicitação de prestações de serviços;

compra de passagens e pagamento de diárias. Receber dentro de um prazo de cinco dias a

comprovação das diárias e passagens solicitadas via sistema para que sejam digitalizadas e

anexadas ao SCDP.

6.1.6)  SETOR  DE  GESTÃO  DE  AUDITÓRIOS  E

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS

a. Reserva dos Auditórios – Responsável: Lucas

Conferir  diariamente  as  reservas  dos  auditórios  realizadas  via  site  da  Regional

Catalão, confirmar, recusar ou cancelar as reservas conforme o Termo de Uso dos Auditórios.

Verificar  as  condições  estruturais  dos  Auditórios  e,  se  for  o  caso,  informar  ao  setor  de

manutenção sobre os danos causados pelos usuários ou por questões climáticas. Conferir se os

eventos estão acontecendo de acordo com as solicitações dos usuários; garantir com que o

som e  o  ar  condicionado estejam funcionando durante  os  eventos  realizados  pela  RC ou

comunidade externa. Notificar via memorandos os responsáveis por eventos não realizados

sem  prévio  cancelamento  formal,  considerando  os  critérios  estabelecidos  pelo  Conselho

Gesto, como, por exemplo, o desconto de despesas oriundas dos auditórios não utilizados no

centro de custo das unidades em que o responsável pela reserva está lotado. 

b. Empréstimo de equipamentos – Responsáveis: Todos 

Dispomos  para  empréstimo,  na  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura,  de  uma

filmadora profissional, uma câmera fotográfica profissional, um gravador digital, notebooks e

projetores. O  empréstimo  dos  materiais  poderá  ser  feito,  mediante  solicitação  escrita

impressa.  Professores,  Técnicos  Administrativos  e  Estudantes  vinculados  às  ações

extensionistas poderão solicitar o empréstimo, que vigorará por três dias com possibilidade de

renovação por mais três dias.

O responsável pelo empréstimo deverá também proceder ao recebimento/devolução

do  material,  conforme  prazo  estabelecido  antes  da  entrega  do  equipamento.  Além disso,

quando da entrega e devolução do equipamento, alguém da CEC deverá conferir o material,

verificando se o mesmo está em perfeito funcionamento ou se falta alguma peça ou acessório. 
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6.2 Atividades e projetos de destaque

6.2.1. Oficina para formação da Comissão Interna de Avaliadores para os Editais

PROBEC/PROVEC

Com a finalidade de constituir uma Comissão Interna de Avaliadores para realizar as

avaliações dos Editais PROBEC/PROVEC, nos anos de 2018 e 2019, a PROEC elaborou e

publicou  o Edital  03/2015  de  Chamada  Pública  para  seleção  de  professores  e  técnico-

administrativos  para  compor  a  referida  comissão  com portaria  e  vigência  de  dois  anos  e

reconduzidas pelas portarias no 02/2016 e no 04/2018 até o mês de abril do ano de 2020, não

recebendo  contrapartida  financeira  e  tendo  como  direito  somente  a  designação  de  Ato

Administrativo Competente.

Com essa ação buscou-se formar um "banco de avaliadores de ações de extensão",

capacitados para atender  aos diferentes editais  que demandassem a avaliação de ações de

extensão,  além de  se  tornarem parceiros  e  colaboradores  dos  Presidentes  da  CAEXs nas

UAEs.

Foram realizadas duas capacitações para os avaliadores de ações de extensão nos

dias 26/03/2018 e 18/04/2019, conduzida pela PROEC e CEC na pessoa do Prof, Emiliano

Lôbo de Godoi  (Diretor de Extensão da UFG) e sua equipe e pela Profª  Neila Coelho de

Sousa (Coordenadora de Extensão e Cultura da RC). Cabe esclarecer que de acordo com o

Edital  PROEC 04/2017 seriam aprovados para compor a Comissão Interna de Avaliadores

para  os  Editais  PROBEC/PROVEC somente  aqueles  candidatos  que  participassem destas

oficinas.

Desse modo, as capacitações tiveram como foco a leitura e discussão da Resolução

CONSUNI  N.03/2008,  que  Regulamenta  as  Ações  de  Extensão  e  Cultura  na  UFG e  o

Programa de  Bolsas  de  Extensão  e  Cultura  –  PROBEC;  leitura  e  discussão  do edital  de

extensão e cultura, bem como esclarecimentos sobre questões pertinentes à elaboração dos

projetos de extensão e cultura; a construção de projetos e programas de extensão e cultura; o

processo de avaliação dos editais PROBEC/PROVEC.

Essa ação foi importante, pois promoveu a capacitação de 17 membros da RC para

responder  à  demanda de avaliação e  emissão de pareceres  de ações  de extensão e  assim

melhor  qualificar  as propostas de projetos  e programas na área,  bem como possibilitou à

Regional contar com um grupo de profissionais capacitados para avaliar trabalhos de extensão

e cultura em eventos científicos de âmbito local e regional.
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6.2.2 Projeto  de Extensão entre Associações  Acadêmicas Atléticas  da Regional

Catalão e Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Catalão

Programas e projetos sociais são elementares na construção da cidadania, da criação

de interesses para crianças, jovens e idosos excluídos, promovendo, assim, uma perspectiva

de melhoria da qualidade de vida. Oportunizar que essas pessoas experimentem atividades

físicas, pedagógicas e lazer, que os levem ao direito de poder brincar, divertir e sociabilizar

com outras pessoas e formar elos de amizade são objetivos de projetos sociais oferecidos por

instituições e governos.

A atividade física possui uma grande habilidade de socializar indivíduos das mais

diferentes classes, religiões, gêneros, faixas etárias, entre tantas outras diferenças presentes na

nossa  sociedade.  A  importância  da  atividade  física  em  nossa  sociedade  vai  além  dos

benefícios na saúde física do homem, pois há o desenvolvimento socioafetivo. 

Associação Atlética Acadêmica Universitária é uma organização estudantil composta

por  estudantes  de  cursos  do  ensino  superior.  Suas  funções  básicas  são  a  administração,

integração  e  representação  dos  cursos  em  jogos  universitários.  Ela  é  responsável  pela

formação de equipes, organização dos jogos, criação e treinamento da Bateria da torcida, além

de fomentar o esporte universitário. Ainda, as Atléticas podem promover a integração social

entre as comunidades universitária e externa. 

Assim, é de suma importância que as Atléticas também desenvolvam seu papel social

na construção de uma sociedade mais humana por meio de atividades físicas e educativas.

Nesse sentido, a Secretaria de Esportes do Município de Catalão-GO dispõe de um complexo

de esportes, denominado “Clube do Povo” e de várias quadras poliesportivas localizadas em

diferentes Bairros da cidade, às quais serão disponibilizadas para o desenvolvimento de ações

sociais e treinamento das Atléticas. Nessa perspectiva, é de grande relevância a formação de

parcerias. 

Portanto, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Secretaria de Esportes

e Lazer da Prefeitura Municipal de Catalão-GO e as Associações Atléticas Acadêmicas da

UFG/UFCAT na  promoção  da  integração  social,  esportiva  e  lazer  entre  as  comunidades

universitária  e  externa  de  Catalão-GO.  Assim,  nos  anos  de  2018  e  de  2019,  foram

desenvolvidos  vários  projetos  sociais  e  esportivos,  onde  houve  uma  legítima  integração

bilateral entre universidade e sociedade. 

231



6.2.3. Ações de visibilidade e divulgação de  ações de extensão e cultura da

UFG-RC/UFCAT

Foram  criadas  contas  nas  redes  sociais  (Instagram  e  Facebook)  com  intuito  de

divulgar os eventos da instituição. Mantivemos o site da CEC (www.cec.catalao.ufg.br) criado

em 2011 para constituir-se num canal de comunicação da CEC, além de dar mais visibilidade

às ações de Extensão e Cultura da RC. Decorrente desse entendimento, a página vem sendo

constantemente alimentada e atualizada com informações referentes a publicação de editais de

fomento a extensão e cultura, chamadas para publicação em periódicos, divulgação de eventos

de extensão e cultura (local, regional e nacional) assim como divulgação de eventos e fotos de

atividades realizadas na Regional.

Ainda com o intuito de garantir e fortalecer mais um espaço de divulgação daquilo

que  se  produz  em termos  de  extensão  e  cultura  na  RC garantiu-se,  em 2016  e  2017,  a

publicação semestral do Boletim de Extensão. Em 2018, em decorrência de dificuldades para

obter material suficiente para a publicação semestral foi editado apenas um boletim. Contudo,

em 2019, garantimos a publicação de duas edições. 

6.2.4 Participação em reuniões, fóruns e eventos similares

Em junho de  2018 garantimos a  participação de  11  alunos  extensionistas  para  o

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária – CEBEU, onde houve a apresentação de seus

trabalhos desenvolvidos na Regional Catalão.

Com a aprovação da Resolução no 7, de 18 de dezembro de 2018 que estabelece as

diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta

12.7 da Lei no 13.005/2014, exige-se o cumprimento de, no mínimo, 10% do total de créditos

exigidos para a graduação (curricularização extensionista). Com isso, participamos de dois

fóruns e uma audiência pública Brasília, sobre as diretrizes nacionais de extensão universitária

e  internacionalização  em  2018,  entre  outros  temas.  Em  2019,  participamos  do  primeiro

Seminário sobre a Curricularização da Extensão, promovido pela UFG. Ainda, durante o ano

2019,  participamos  de  várias  reuniões  como  membros  da  comissão  para  elaboração  da

resolução  que  regulamenta  a  curricularização  da  extensão,  promovida  pela  PROEC  e

PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) da UFG. 
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7 Metas previstas no plano de gestão da direção e que tem atuação direta do setor em

pauta.

• Meta 1:  Reconhecer e efetivar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e

Extensão em todos os seus níveis no interior da Universidade.

Foi  promovido  o  evento  “Calourada  Cultural”  (2018  e  2019),  que,  além  da

promoção de várias palestras e atividades culturais (shows, festival de arte e cultura, cinema,

etc.) houve vários momentos de acolhimento do jovem ingressante, no sentido integrá-lo ao

ambiente universitário. 

Fornecemos  o  treinamento  SIGAA-Extensão  para  novos  servidores  no  Curso  de

Docência,  para divulgar  a  Extensão e  Cultura e  familiarização com o sistema.  Essa ação

viabiliza  ao  servidor  sentir-se  habilitado  em seu  trabalho  e  a  vislumbrar  as  estratégias  e

modalidades de interação entre Ensino-Pesquisa-Extensão.

Em relação aos discentes, garantimos a participação dos mesmos, de cursos diversos,

da Regional Catalão no 8º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU em junho

de 2018, realizado em Natal-RN.

Participamos dos  Fóruns de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de

Educação  Superiores  Brasileiras  (FORPROEX),  que  é  uma  entidade  voltada  para  a

articulação  e  definição  de  políticas  acadêmicas  de  extensão,  comprometida  com  a

transformação social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia,

realizado em junho de 2018, em Natal-RN e em dezembro de 2018, em Vitória/ES. Em 2019,

participamos de dois FORPREX, realizados em Brasília-DF e São Luíz do Maranhão-MA.

Além  disso,  participamos  de  uma  audiência  pública,  em  Brasília-DF  sobre  as  diretrizes

nacionais de extensão universitária.

Ainda,  para  fortalecer  a  indissociabilidade  entre  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão foi

planejado  e  realizado  o  4º  Congresso  de  Pesquisa,  Ensino  e  Extensão  (4o CONPEEX),

ocorrido em outubro (22/10 a 25/10) de 2018, bem como, o 5º Congresso de Ensino, Pesquisa

e Extensão (5º CONPEEX), realizado nos meses de outubro e novembro de 2019 (29/10 a

01/11).  Assim,  a  continuidade  desses  esforços  continuará  para  que  o  evento  ocorra  nos

padrões em que seu peso é exigido. 

• Meta  2:  Elaborar  uma  política  efetiva  de  financiamento  para  Extensão  e

Cultura na UFG-RC
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Com  o  objetivo  de  conhecer  projetos  de  extensão  de  cunho  social,  visitamos  a

Universidade Federal de São Carlos, Campus Lagoa do Sino, em Campina do Monte Alegre-

SP, para conhecer os projetos de extensão realizados naquele Campus. Pudemos verificar com

essa proveitosa visita que projetos de extensão podem ser fontes fomentadoras de ações que

demandem verbas. 

Com isso, abrimos nossa visão para darmos um passo para a discussão e construção

de uma política  que  vá  participar  da  elaboração de  projetos  financiáveis  e  ampliação de

bolsas.

• Meta 3:  Ampliar o programa de bolsas de Extensão e Cultura e projetos que

sejam financiados.

A CEC promoveu, com membros da PROEC, a oficina “Treinamento para submissão

de projetos no SIGAA” (26/03/2018 e 18/04/2019), o que capacitou os membros da CAEX e

outros  interessados a  utilizarem o SIGAA para  uso do  sistema na  submissão  dos  Editais

2018/2019  e  2019/2020.  Abaixo,  no  Quadro  1,  estão  relacionados  o  número  de  projetos

inscritos e contemplados com o PROBEC/PROVEC que entraram em concorrência com os

editais 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Quadro 1. Ações de Extensão e Cultura da Regional Catalão, que concorreram ao Programa

de Bolsas de Extensão e Cultura PROBEC e Programa de Voluntários de Extensão e Cultura

PROVEC, nos anos 2017-2018,  2018-2019 e 2019-2020.

Edital/Ano
Nº projetos
inscritos

Projetos
contemplados
PROBEC

Projetos
contemplados
PROVEC
(com  indicação
de  alunos)

Projetos  não
contemplados
ou  inscrições
não
homologadas

UAEs  que  não
concorreram

PROBEC/
PROVEC
2017-2018 31

13 12

01
01
UAELL

13 bolsistas
37  alunos
voluntários
TOTAL:  50
alunos

41  alunos
voluntários

PROBEC/
PROVEC
2018-2019 28

14 09

02
02
UAELL
UAEQ

14 bolsistas
53 voluntários
TOTAL:  67
alunos

29 voluntários
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PROBEC/
PROVEC
2019-2020 28

17 05

01
01
UAEQ

17 bolsistas
64 voluntários
TOTAL:  81
alunos

18 voluntários

Em relação ao programa de bolsas houve um ganho de uma bolsa PROBEC em 2018

(14 bolsas) em relação ao ano de 2017 (13 bolsas), visto que o número de projetos inscritos

foi  menor  em 2018.  Dentro  dos  projetos  contemplados  com o  PROBEC também houve

aumento do número de voluntários para o PROVEC: de 37 voluntários em 2017 passou para

53 voluntários em 2018.

Quanto aos projetos contemplados apenas com PROVEC, com indicação de alunos,

houve uma diminuição: de 12 projetos com 41 alunos voluntários em 2017, para 9 projetos

com 29 alunos voluntários em 2018. Isto pode estar relacionado ao fato de que apenas 01

(uma) UAE não participou do edital para o programa de bolsas em 2017 e, em 2018, 02 (duas)

UAEs não participaram do programa.

Em  2019  conseguimos  alcançar  o  número  de  17  projetos  atendidos  com  bolsas

PROBEC. Apenas 01 (uma) UAE não concorreu ao edital. O número de projetos PROVEC

contemplados com indicação de alunos diminuiu de 9 (nove) para 5 (cinco).

Esta  Coordenação  participou  da  Comissão  para  a  elaboração  do  Edital

PROBEC/PROVEC 2019-2020 – PROEC/UFG, com a intenção de fornecer sugestões para

facilitar a submissão de projetos para os proponentes.

Contudo, ainda não conseguimos ampliar o número de bolsas e projetos financiados,

mas vislumbramos o desenvolvimento de uma política para esses fins.

• Meta 4:  Fomentar as parcerias multi e interdisciplinares entre cursos, unidades,

projetos  e  programas  da  UFG-RC,  bem  como  as  parcerias  interinstitucionais  com

prefeituras, Estado e outras IES

Foi realizada uma parceria entre as Associações Atléticas Acadêmicas da Regional

Catalão  e  Secretaria  de  Esportes  e  Lazer  da  Prefeitura  Municipal  de  Catalão.  Com essa

parceria está sendo concretizada a integração entre os acadêmicos da Regional e a sociedade

Catalana em vários eventos sociais e a promoção de jogos esportivos entre a Regional Catalão

e outras Instituições de Ensino Superior.
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Além disso, foi concretizada outra parceria entre UFG-RC/UFCAT e SESI/SENAI.

Com essa parceria já estamos promovendo o evento “I Corrida UFCAT/SESI/SENAI”, o qual

fortalecerá a promoção e visibilidade dessas Instituições.

• Meta 5: Potencializar uma política de comunicação e divulgação das ações de

extensão da RC/ UFG

Como meio de divulgação das ações de Extensão e Cultura, deu-se a continuidade da

publicação do Boletim CEC (ano VIII, No 1 e ano IX, N° 1 e N° 2), em que Professores que

possuem ações extensionistas divulgam seus trabalhos, artigos de opinião, poesias, contos e

causos  e agenda de eventos. A outras formas de divulgação de nossos eventos atuais se dá por

redes sociais via internet, outdoors, e pela página da CEC da Regional Catalão. 

Em 2019 adquirimos 3 TVs a serem disponibilizadas em locais de grande fluxo de

estudantes em diversos locais dentro da Regional para a divulgação de eventos internos e

informações  de  cunho  acadêmico.  Implantamos  a  utilização  de  mídia  indoor em  vários

espaços externos à  Universidade para a divulgação de eventos institucionais e eventos da

extensão  e  cultura.  Além  disso,  participamos,  várias  vezes  em  programas  de  rádio,  na

divulgação das nossas ações extensionistas.

• Meta  6:  Construir  uma  política  de  expansão  da  Extensão  e  Cultura  para

atendimento das demandas político-sociais e culturais de Catalão e Região

É um trabalho a ser construído continuamente por meio de projetos e programas que

contemplem  essa  política.  Para  isso,  a  reativação  da  incubadora  INESSOL  está  sendo

discutida e replanejada a fim de colocá-la, de fato, em pleno funcionamento para fortalecer

projetos da comunidade interna e externa.

• Meta  7:  Viabilizar  um  Fórum  de  Extensão  e  Cultura  a  fim  de  fortalecer  a

construção democrática de políticas e parcerias na UFG-RC

Em um primeiro momento da nossa gestão participamos de Fóruns de Extensão e

Cultura  para  termos elementos  para  uma construção democrática  de  políticas  e  parcerias.

Assim, em 2018 participamos de dois fóruns nacionais de extensão e um fórum setorial de

cultura da cidade de Catalão.

A partir desses eventos promoveremos, neste ano, um fórum de extensão e cultura

para a contribuição do desenvolvimento de políticas extensionistas e culturais.
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• Meta  8:  Incentivar  a  realização  de  Festivais,  Mostras,  Exposições  e  outras

modalidades de Eventos de Extensão e Cultura

Como o evento 4o CONPEEX conseguimos realizar  nossa Mostra  de Extensão e

Cultura, bem como as Coordenações de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Coordenação

de Graduação e Estágio. Conseguimos, por meio dessas mostras, produzir anais do evento e

fornecer certificados para todos os participantes, como forma de incentivo à participação. Na

programação  desse  congresso  houve  exposições  artísticas  e  artesanais  variadas  e  outras

atividades culturais. 

A CEC, na medida do possível, confeccionou cinco mil pastas e quatro mil canetas

para  disponibilizar  aos  diversos  setores  da  Regional  como  forma  de  incentivo  para  a

realização de seus eventos. 

• Meta  9:  Valorizar  a  produção  e  o  acesso  às  manifestações  artístico-culturais

nacionais, regionais e locais

Esta  Coordenação  buscou  valorizar  as  manifestações  artístico-culturais  na

participação e/ou promoção de eventos como:

- Festival de arte e cultura (show com bandas na calourada cultural) 

-“Tango Goiano” realizado pela Fundação Cultural Maria das Dores Campos 

- Show Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld 

- Show Conexão Brasil Senegal 

- Show Banda Mr. Gyn 

- Apresentação teatral Mercúrio Retrógrado

- III FLICAT e I COLLIC. 

- 4º CONPEEX 

- 5° CONPEEX

- Show Trem das Gerais.

- Palestra Show de Philippe Seabra

- Palestra Panorama de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D – ANEEL.

- Espetáculo Deixa que eu conto - Cia Anapolina de Teatro
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8 Projeções para os próximos anos

• Meta 1: manter e ampliar as atividades que proporcionem a indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão.

Justificativa: essas atividades são fundamentais para contemplar o tripé ensino, pesquisa e

extensão de forma bilateral entre universidade e sociedade, pois respaldam a necessidade de

elaboração de projetos extensionistas e culturais significativos.

Ações a serem desenvolvidas: promoção e participação em eventos diversos (acolhimento de

discentes  ingressantes  na  UFCAT,  mostra  da  extensão,  fornecimentos  de  cursos  de

capacitação para avaliadores de propostas em editais e treinamento do SIGAA, participação

em  fóruns  e  seminários  nacionais  e  regionais,  etc)  que  garantam  as  atividades  de

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

Dificuldades:  com  o  corte  de  verbas  em  editais  de  fomento  dificulta  a  viabilidade  da

promoção de eventos.

Tempo estimado para alcançar a meta: anual.

• Meta 2: melhorar, em parceria com a ASCOM, a divulgação dos projetos de ex-

tensão e cultura, bem como, os institucionais na UFG-RC/UFCAT. 

Justificativa: ampliar a divulgação interna e externa das atividades de extensão e cultura, bem

como das ações institucionais para maior visibilidade da extensão e universidade.

Ações  a  serem  realizadas:  instalar  TVs  na  cantina  e  no  restaurante  universitário  para  a

divulgação  contínua  dos  eventos,  projetos  de  extensão  e  cultura,  assim  como  as  ações

institucionais; produção de conteúdo áudio visuais; implantação de uma rádio universitária.

Dificuldades: implantação de rádio universitária devido à escassez de verbas, espaço físico e

contratação de pessoal para o serviço durante a transição UFG/UFCAT.

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses a 1 ano (TV); 4 anos para rádio universitária.

• Meta 3: viabilizar um Fórum de Extensão e Cultura a fim de fortalecer a cons-

trução democrática de políticas e parcerias na UFG-RC

238



Justificativa: ampliar as parcerias entre UFCAT e outras instituições públicas e privadas para a

construção de políticas que garantam o fortalecimento da extensão e cultura.

Ações a serem realizadas:  programação um Fórum de Extensão e Cultura para o primeiro

semestre de 2020, em que se discutirá e lançará metas e propostas para nortear a Extensão e

Cultura  na  Regional,  bem como,  as  demandas  político-sociais  e  culturais  para  Catalão  e

região; dar prosseguimento ao projeto de parceria entre as Associações Atléticas Acadêmicas

e  Secretaria  de  Esportes  e  Lazer  da  Prefeitura  Municipal  de  Catalão;  garantirmos  a

participação  em dois  fóruns  de  Pró-Reitores  (Belo  Horizonte  e  Rio  de  Janeiro)  e  outros

eventos  similares;  darmos  continuidade  com  a  parceria  entre  UFCAT  e  SESI/SENAI;

conquistar novas parcerias.

Dificuldades:  participação  efetiva  de  professores  e  comunidade  externa  nos  eventos

promovidos.

Tempo estimado para alcançar a meta: 1 ano.

• Meta  4:  reconstrução  da  Incubadora  INESSOL,  para  o  fortalecimento  de

projetos sociais de Catalão e região.

Justificativa:  a  criação  de  incubadoras  de  economia  sociossolidárias  no  espaço  das

Universidades contribui para a construção de uma nova cultura do trabalho individual para o

trabalho  associativo.   Nessa  perspectiva,  as  incubadoras  sociais  contribuem  para  que  as

comunidades desenvolvam uma nova forma de gestão partilhada de bem comum pautada na

economia sustentável, junto com o Estado, aliando os conhecimentos acadêmico e social, bem

como  oxigenam  a  cultura  da  extensão  universitária.  É  processo  que  implica  no

reconhecimento da extensão em grau idêntico aos dos outros elementos que compõem o tripé

que sustenta  a  Universidade,  a  saber,  o  ensino e  a  pesquisa.  Assim,  a  INESSOL,  ao  ser

institucionalizada, poderá contribuir com o delineamento de um estilo de fazer a Universidade

contributivo para na implantação da UFCAT.

Ações a serem realizadas: realizar estudos, debates, palestras e visitas a universidades fortes

em projetos e programas de extensão e cultura (UFRN) que subsidiem a avaliação sobre a

viabilidade de se institucionalizar incubadoras de economia sociossolidárias e identificar as

demandas  e  os  encaminhamentos  para efetivar  a  institucionalização da  INESSOL junto à

PROEC/UFCAT.
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Dificuldades: pouca clareza sobre os prós e contras à institucionalização das incubadoras de

economia  sociossolidárias.  Isto  porque  as  ações  desenvolvidas  pelas  incubadoras

sociossolidárias ultrapassam os limites construídos entre o ensino, pesquisa e extensão, o que

reflete nas dificuldades  para a institucionalização das mesmas.  Embora as incubadoras de

empreendimentos sociossolidários se vinculem à extensão é preciso garantir sua relação com

o ensino e a pesquisa. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 02 anos.

• Meta  5:  estabelecer  uma  política  de  preservação  e  conservação  dos  espaços

administrados pela CEC (auditórios).

Justificativa: os espaços administrados pela CEC/PROEC possuem equipamentos e estruturas

que deterioram com o uso e, nem sempre, a verba da universidade é suficiente para reparos e

substituição, o que inviabiliza o uso pela comunidade interna e externa. Além disso, o mau

uso e desinformação dos usuários contribuem para a deterioração desses ambientes e equipa-

mentos.

Ações  a  serem  desenvolvidas:  promover  parcerias  com  instituições  privadas  para  o

recebimento de auxílio (via FUNAPE); instituir normas de uso dos equipamentos e espaços

dos auditórios e confeccioná-las para divulgação aos usuários.

Dificuldades: efetivar parcerias com instituições privadas.

Tempo estimado para alcançar a meta: 3 anos

• Meta 6: construção de uma política para financiamento e captação de recursos,

via editais e convênios para o financiamento de bolsas de Extensão e Cultura.

Justificativa:  o  número  de  bolsas  designadas  aos  editais  de  extensão  é  baixo  na  nossa

universidade  e,  por  isso,  atividades  extensionistas  são  pouco  valorizadas,  pois  o  seu

desenvolvimento pode ser dispendioso. Com isso, é necessária a construção de uma política

de fomento a bolsas externas para o fortalecimento das ações extensionistas na UFCAT.

Ações  a  serem desenvolvidas:  por  meio  de  fóruns,  buscar  uma política  de  realização  de

convênios e parcerias entre UFCAT e outras instituições; fazer busca a editais externos que

fomentem ações de extensão e cultura.

Dificuldades:  realizar  convênios  e  parcerias  com outras  instituições;  editais  de  fomento  à

extensão e cultura são mais raros e com divulgação diminuída ou restrita a certas localidades.
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Tempo estimado para alcançar a meta: 3 anos.

9 Considerações finais

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste setor, referente ao período de março de 2018 até dezembro de 2019 visou demonstrar

detalhadamente  como  os  recursos  públicos  foram  gerenciados  para  atendimento  à

comunidade. As mudanças organizacionais impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos

sistemas computacionais demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais. 

Ressaltamos  que  as  atividades  aqui  apresentadas  se  encontram  detalhadas  em

documentos específicos disponíveis aos interessados na página da CEC. Também, destacamos

que as algumas metas definidas pela CEC para o exercício de 2019 já foram atingidas com

êxito no primeiro ano, apesar de todos os desafios impostos e problemas enfrentados em

2018, o que traduz de certo modo o empenho, a dedicação do corpo funcional da CEC e o

esforço conjunto de todos para que pudéssemos responder às demandas da extensão e cultura

na UFG-RC/UFCAT e garantir atendimento de qualidade à comunidade interna e externa. 

A partir de janeiro de 2020 já somos Pró-Reitoria Pro Tempore de Extensão e Cultura

(PROEC) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).Almejamos para os próximos anos

atingir todas as metas listadas anteriormente a fim de termos uma UFCAT de qualidade e com

reconhecimento nacional.

Agradecemos a oportunidade de servir a UFG-RC/UFCAT e esperamos que o nosso

trabalho  à  frente  desta  Coordenação/Pró-Reitoria  Pro  Tempore,  nestes  dois  anos,  tenha

contribuído para que a Universidade cumpra os seus objetivos.

Em anexo, estão resumidas as atividades realizadas de março de 2018 a dezembro de

2019.
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10. Anexos

10.1 Demonstrativo do Quantitativo de Ações de Extensão e Cultura da RC/UFG Inscritas e Aprovadas nos Editais PROBEC/PROVEC

nos Períodos de 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020

Edital
Total de Ações de Extensão e

Cultura Inscritas

Total de Ações de Extensão

e Cultura Contempladas

com Bolsas PROBEC

Total de

Alunos

Bolsistas

Total de Alunos

Voluntários

Total de Ações de

Extensão e Cultura

Contempladas com

Voluntários PROVEC

(com indicação de alunos)

Total de Alunos

Voluntários

Edital 2017-2018 31 13 13 37 12 41
Edital 2018-2019 28 14 14 53 09 29
Edital 2019-2020 28 17 17 64 05 18

Fonte: SIGAA-UFG

10.2 Ações de Extensão e Cultura submetidas no SIGAA-Extensão por UAE / Coordenação em 2018

Unidade Acadêmica Especial / Coordenação TOTAL cadastradas 2018

FENG 35
CGEN 14
UAEE 14
IBIOTEC 81
UAEF 4
UAEQ 4
IGEO 3
UAELL 14
IMTEC 9
INHCS 7
COGRAD-CAT 0
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CPPGI-CAT 1
CDIRH-CAT 1
CCOM-CAT 2
CEC-CAT 4
TOTAL GERAL 193

Fonte: Analisa UFG - Plataforma de Análise de dados da UFG

10.3 Ações de Extensão e Cultura submetidas por Tipo de Atividade em 2018

Ações de Extensão e Cultura Submetidas em 2018 por Modalidade
Tipo Quantidade

Curso 20
Evento 88
Programa 0
Prestação de Serviço 4
Projeto 81
TOTAL GERAL 193

Fonte: Analisa UFG – Plataforma de Análise de dados da UFG
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10.4 Ações de Extensão e Cultura submetidas no SIGAA-Extensão por UAE / Coordenação em 2019

Unidade Acadêmica Especial / Coordenação TOTAL cadastradas 2019

FENG 29
CGEN 13
UAEE 15
IBIOTEC 68
UAEF 2
UAEQ 1
IGEO 9
UAELL 10
IMTEC 7
INHCS 6
COGRAD-CAT 3
CPPGI-CAT 1
CDIRH-CAT 0
CCOM-CAT 3
CEC-CAT 1
REGIONAL CATALÃO 7
TOTAL GERAL 175
Fonte: Analisa UFG - Plataforma de Análise de dados da UFG

10.5 Ações de Extensão e Cultura submetidas por Tipo de Atividade em 2019
Ações de Extensão e Cultura Submetidas em 2019 por Modalidade

Tipo Quantidade
Curso 11
Evento 87
Programa 0
Prestação de Serviço 1
Projeto 76
TOTAL GERAL 175

Fonte: Analisa UFG – Plataforma de Análise de dados da UFG
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10.6 Empréstimos de Materiais e Equipamentos (Quantidade de Uso)

2018-2019

Unidade Acadêmica Espe-
cial / Coordenação

Notebook Projetor Coletes Câmera Biombos
Tela de

Projeção Backdrop
Cadeiras/
Poltronas

Microfones
Lapela

COGRAD 3 15 2 _ _ _ _ _ -

UAELL 1 1 5 _ 1 _ _ _ -

IBIOTEC _ _ 2 1 1 1 _ _ -

FENG _ _ _ 1 3 _ _ _ -

CPPGI _ _ _ _ _ _ 1 1 -

CGEN _ 1 _ 1 _ 1 _ _ -

UAEQ _ _ 2 _ 1 _ _ _ -

IMTEC 1 2 _ _ 1 _ _ _ -

UAEE _ _ 3 _ 3 _ _ _ -

Direção _ 1 1 _ _ _ _ _ -

CAF _ 1 _ _ _ _ _ _ -

CCOM 1 2 _ _ _ _ _ _ -

Núcleo de Acessibilidade _ _ _ _ _ _ _ _ 1

IGEO _ _ 3 _ _ _ _ _ _

Total Geral 6 23 18 3 10 2 1 1 1
Fonte: CEC/RC-UFG

245



10.7 Quantidade de Materiais e Equipamentos emprestados pela CEC-RC/UFG

2018-2019

Cursos
Microfones La-

pela (10)*
Notebook

(4)*
Projetor

(2)*
Coletes (180)* Câmera (1)*

Biombos
(10)*

Outdoor
(2)*

Poltronas /
Cadeiras

Sala do Au-
ditório (2)*

Tela de Pro-
jeção (3)*

Backdrop (1)*

COGRAD - 1 1 30+160 - - - - - - -

UAELL - 1 1 100+10 - 10 - - - - -

IBIOTEC - 1 - 40 1 10 - - - 1 -

FENG - - - - 1 10 - - - - -

CPPGI - - - - - - - 12 cadeiras - - 1

CGEN - - 1 - 1 - - - - 1 -

UAEQ - - - 30+40 - 10 - - - - -

IMTEC - 2 2 - - 10 - - - - -

UAEE - - - 90+18 - 10+10 - - 1 - -

Direção - 1 - 20 - - - - - - -

CAF - 1 1 - - - - - - - -

CCOM - 1 1 - - - - - - - -

Núcleo de
Acessibilidade

1 - - - - - - - - - -

IGEO - - - 15+4+20 - - - - - - -

* Quantidade total de materiais e equipamentos disponíveis para empréstimo na CEC-RC/UFG.

Fonte: CEC/RC-UFG
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10.8 Utilização dos Auditórios da RC/UFG

AUDITÓRIOS

2018 2019

Interno Externo Interno Externo

Auditório  Profª.  Lívia

Abrahão  do  Nascimento

(Bloco Didático II)

73 _ 41 4

Auditório Profª. Sirlene Duarte

(Bloco Didático I)
27 _ 80 5

Auditório  Prof.  Paulo  de  Bas-

tos Perillo

55 21 31 9

Fonte: CEC/RC-UFG
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10.9 Materiais e Equipamentos Adquiridos pela CEC no ano de 2018

ITEM TIPO GRUPO DE MATERIAL DENOMINAÇÃO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL

1

SOLICITAÇÃO 
DE MATERIAL 

DE UM 
REGISTRO DE 

PREÇOS

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

ENERGETICOS

ESTABILIZADOR, TENSÃO 
ELÉTRICA, POTÊNCIA 

2.000VA/2.000W, TENSÃO DE 
ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO, 

FREQÜÊNCIA 60HZ 

R$ 448,50 4 R$ 1.794,00

2
REQUISIÇÃO DE 

MATERIAL
MATERIAL DE 
EXPEDIENTE 

CANETA, ESFEROGRÁFICA, 
ESCRITA COR AZUL, ESCRITA 

GROSSA,  INCLUSO GRAVAÇÃO 
EM UMA COR AO LONGO DO 

CORPO

R$ 1,79 4000 R$ 7.160,00

R$ 8.954,00

COMPRAS ANO 2018 - SIPAC

TOTAL GERAL

TOTAL

R$ 8.406,60

COMPRAS 2018 - CEGRAF/UFG
ITEM

1

QUANTIDADE

5000

DENOMINAÇÃO

PASTA 420X500MM, 5X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL 
KRAFT 300G. DOBRA.

Fonte: CEC/RC-UFG
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10.10 Materiais, Equipamentos e Serviços Adquiridos pela CEC no ano de 2019

COMPRAS ANO 2019

ITEM TIPO GRUPO DE MATERIAL DENOMINAÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
QUANTIDADE TOTAL

1

SOLICITAÇÃO  DE
MATERIAL  DE  UM
REGISTRO  DE
PREÇOS

MATERIAL  DE  TIC
(PERMANENTE)

COMPUTADOR,  MINI
DESKTOP, COM WINDOWS

R$ 3.800,00 2 R$ 7.600,00

2
REQUISIÇÃO  DE
MATERIAL

EQUIPAMENTOS  PARA
AUDIO, VIDEO E FOTO

TELEVISOR,  SMART  TV  LED
49",  RESOLUÇÃO  4K,  WIFI,
HDR  PREMIUM,
PROCESSADOR  QUAD-CORE,
3  ENTRADAS  HDMI,  2
ENTRADAS USB

R$2.060,00 3 R$ 6.180,00

3
REQUISIÇÃO  DE
MATERIAL

MOBILIARIO EM GERAL
SUPORTE,  ARTICULADO,
PARA  TV  SMART
LCD/LED/PLASMA 23" A 55"

R$ 112,96 3 R$ 338,89

4

SOLICITAÇÃO  DE
MATERIAL  DE  UM
REGISTRO  DE
PREÇOS

MATERIAL  DE  TIC  –
MATERIAL DE CONSUMO

DISCO, RÍGIDO (HARD DISK -
HD),  EXTERNO/  REMOVÍVEL,
CAPACIDADE  1TB
(TERABYTE),  VELOCIDADE
5.400  RPM  OU  SUPERIOR,
TAMANHO  2,5"  (ESTILO
BOLSO),  INTERFACE USB 2.0,
CABO USB

R$ 253,40 3 R$ 760,20

TOTAL: R$ 14.879,09
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SERVIÇOS ANO 2019
ITEM DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO VALOR

1

SERVIÇO DE MÍDIA INDOOR PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,
QUE TEM COMO OBJETIVO DIVULGAR NA REDE EXTERNA DE TV'S DA EMPRESA QUE
PRESTARÁ O SERVIÇO, EVENTOS, PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES EM GERAL DA
UNIVERSIDADE. 

SERVIÇOS  DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL

R$ 5.460,00

Fonte: CEC/RC-UFG

10.11 Diárias e Passagens ano 2018

Demonstrativo de Gastos da CEC com Diárias e Passagens no ano de 2018

IDENTIFICAÇÃO
SIAPE

NOME LOCAL TRANSPORTE
DATA DO
EVENTO

DIÁRIAS PASSAGENS
VALOR DAS

DIÁRIAS
MOTIVO

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 01/03/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

1355214
Maria  do  Carmo  Morales
Pinheiro

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 01/03/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

1676003 Ulysses Rocha Filho
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 01/03/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

201304460 Tiago Felipe Oliveira
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 01/03/2018 0,5 _ R$ 100,30
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 01/03/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

1024835 Renato de Paula Araújo
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo próprio 01/03/2018 0,5 _ R$ 86,96
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 
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1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 09/03/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  do
CEPEC/UFG.

2683641 (IESA) Denis Castilho
Goiânia  -  Catalão
Catalão - Goiânia 

Veículo oficial
21/03/2018 a
22/03/2018

1,5 _ R$ 223,86
Palestrante  na  Calourada
Cultural 2018.

301722 Rosamiro Almeida

Goiânia  -  Brasília
Brasília  -  Catalão
Catalão  -  Brasília
Brasília - Goiânia 

Veículo oficial
23/03/2018 a
24/03/2018

1,5 _ R$ 267,19

Conduzir  os  convidados  que
participaram  das  atividades
da  Calourada  Cultural  2018
no dia 23/03/2018.

1297609 João Donizete Lima
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 03/05/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 03/05/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

2077411
Paulo  Eduardo  Gonçalves
de Assis

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 03/05/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1676003 Ulysses Rocha Filho
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 03/05/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

Externo Idrissa Sissokho
Brasília  -  Catalão
Catalão - Brasília

Veículo oficial
03/05/2018 a
06/05/2018

3,5 _ R$ 619,50

Participação  em  evento  de
música  afro-mandinka  e
african  feeling  sound  -
Conexão Brasil-Segenal.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 11/05/2018 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  reunião
extraordinária  do
CEPEC/UFG.  Diária
solicitada  pelo  curso  de
Administração  Pública  EaD
da RC/UFG.

2298223 Jackeline  Jennifer  Esteva
Rezende

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 22/05/2018 0,5 _ R$ 75,68 Participação  na  Audiência
Pública  "Os  Desafios  da
Novas  Universidades
Federais em Goiás - Catalão
e  Jataí"  na  Assembléia
Legislativa  do  Estado  de
Goiás.  Diária  solicitada  pela
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RC/UFG. 

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 15/06/2018 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  reunião  do
CEPEC/UFG.  Diária
solicitada  pelo  curso  de
Administração  Pública  EaD
da RC/UFG.

2298223
Jackeline  Jennifer  Esteva
Rezende

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 25/06/2018 0,5 _ R$ 79,48

Responsável pela viagem que
levou os alunos da RC/UFG
beneficiados  com  vagas  no
ônibus  para  o  CBEU  2018
disponibilizado pela PROEC/
UFG.

1544880
Andreia  Cristina  Peixoto
Ferreira

Catalão  -  Uberlândia
Uberlândia  -  Natal
Natal  -  Uberlândia
Uberlândia - Catalão 

Veículo oficial e
Aéreo

24/06/2018 a
01/07/2018

7,5 R$ 1.828,33 R$ 1.495,40

Participação na 43ª edição do
Fórum  de  Pró-Reitores  de
Extensão  das  Instituições
Públicas  de  Educação
Superior  Brasileiras
(FORPROEX)  e  no  8º
Congresso  Brasileiro  de
Extensão  Universitária  -
CBEU 2018.

Servidora da Câmara
Municipal de Catalão

Magnólia  Bezerra  de
Medeiros 

Catalão  -  Uberlândia
Uberlândia - Natal 

Veículo oficial e
Aéreo

27/06/2018 a
30/06/2018

3,5 R$ 760,72 R$ 797,10
Participação no 8º Congresso
Brasileiro  de  Extensão
Universitária.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro

Catalão  -  Uberlândia
Uberlândia  -  Natal
Natal  -  Uberlândia
Uberlândia - Catalão 

Veículo oficial e
Aéreo

27/06/2018 a
01/07/2018

4,5 R$ 1.596,51 R$ 935,24
Participação no 8º Congresso
Brasileiro  de  Extensão
Universitária.

2298223
Jackeline  Jennifer  Esteva
Rezende

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 03/07/2018 0,5 _ R$ 79,48

Responsável pela viagem que
buscou os alunos da RC/UFG
beneficiados  com  vagas  no
ônibus  para  o  CBEU  2018
disponibilizado pela PROEC/
UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa Catalão  -  Goiânia Veículo oficial 11/07/2018 0,5 _ R$ 79,48 Participação  na  reunião  da
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Goiânia - Catalão
comissão  de  elaboração  do
Edital  PROBEC e PROVEC
2019/2020.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 23/08/2018 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  reunião  da
comissão  de  elaboração  do
Edital  PROBEC e PROVEC
2019/2020.

2106465
Antonio  Nilson  Zamunér
Filho

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo
próprio/Veículo

oficial
30/08/2018 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

2077411
Paulo  Eduardo  Gonçalves
de Assis

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 30/08/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1676003 Ulysses Rocha Filho
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 30/08/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1297609 João Donizete Lima
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo próprio 30/08/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1544880
Andreia  Cristina  Peixoto
Ferreira

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 30/08/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Buri
Buri - Catalão

Veículo oficial 04/09/2018 a
06/09/2018

2,5 _ R$ 380,04
Participação em visita técnica
à  UFSCar.  Diária  solicitada
pela Regional Catalão/UFG. 

1648845 José Carlos do Nascimento
Catalão  -  Brasília
Brasília - Catalão

Veículo oficial
09/09/2018 a
10/09/2018

1,5 _ R$ 315,48

Responsável pela viagem que
conduziu  estudantes  da
Regional Catalão/UFG para o
evento  cultural  "Rock  na
Ciclovia".
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1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 14/09/2018 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  reunião  do
CEPEC/UFG.  Diária
solicitada  pelo  curso  de
Administração  Pública  EaD
da RC/UFG.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro
Catalão  -  Brasília
Brasília - Catalão

Veículo próprio
14/09/2018 a
18/09/2018

1,5 _ R$ 294,66

Participação  na  Audiência
Pública sobre as Diretrizes ou
Referenciais regulatórios para
a  política  de  extensão  na
educação superior brasileira.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 27/09/2018 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  reunião  da
comissão  de  elaboração  do
Edital  PROBEC e PROVEC
2019/2020.

2424167 (UFSCAR) Luzmara Curcino Ferreira 
São  Carlos  -  Catalão
Catalão - São Carlos

Veículo próprio
25/09/2018 a
29/09/2018

4,5 _ R$ 713,22
Palestrante no III FLICAT e I
COLLIC.

1544880
Andreia  Cristina  Peixoto
Ferreira

Catalão  -  Araguari
Araguari - Catalão

Veículo oficial
24/10/2018 a
25/10/2018

1,5 _

223,86

Acompanhar  grupo  musical
que  participou  do  4º
CONPEEX.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Brasília
Brasília - Catalão

Veículo oficial 30/10/2018 0,5 _ R$ 91,28

Reunião  com  o  Senador
Wellington  Fagundes  para
tratativas  sobre  a  UFCAT.
Diária solicitada pela direção
da RC/UFG.

Externo (USP) José Tadeu Balbo 

Campinas  -  Uberlãndia
Uberlãndia  -  Catalão
Catalao  -  Uberlãndia
Uberlãndia - Campinas

Veiculo oficial e
Aéreo

09/11/2018 a
10/11/2018

1,5 _ R$ 227,77

Palestrante na IV Semana de
Engenharia  Civil  e  II
Encontro  de  Pesquisa  e
Extensão  de  Engenharia
Civil.  Passagens e transporte
pagos pelo evento. 

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/11/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura.

1024835 Renato de Paula Araújo Goiânia - Catalão Veículo próprio 29/11/2018 0,5 _ R$ 74,56 Participação  na  reunião  da
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Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

2077411
Paulo  Eduardo  Gonçalves
de Assis

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/11/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1355214
Maria  do  Carmo  Morales
Pinheiro

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/11/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1297609 João Donizete Lima
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/11/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1676003 Ulysses Rocha Filho
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/11/2018 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  reunião  da
Câmara Superior de Extensão
e Cultura. 

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro
São  Paulo  -  Vitória
Vitória  -  Uberlândia
Uberlândia- Catalão

Veículo oficial e
Aéreo

10/12/2018 a
14/12/2018

4,5 R$ 981,34 R$ 893,60

Participação  na  Reunião  da
Regional  Centro  -  Oeste  do
FORPROEX  e  no  44º
Encontro  Nacional  do
FORPROEX.

154488000
Andreia  Cristina  Peixoto
Ferreira

Catalão  -  Uberlândia
Uberlândia  -  Vitória
Vitória  -  Uberlândia
Uberlândia - Catalão

Veículo oficial e
Aéreo

10/12/2018 a
14/12/2018

4,5 R$ 967,94 R$ 893,60

Participação  na  Reunião  da
Regional  Centro  -  Oeste  do
FORPROEX  e  no  44º
Encontro  Nacional  do
FORPROEX.

TOTAL     55 R$ 6.134,84 R$ 10.069,82  
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10. 12 Transporte 2018

Demonstrativo de Gastos da CEC com Transporte no ano de 2018
Evento/Motivo Valor

Calourada Cultural 2018 R$ 1.866,00
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU 2018 R$ 1.647,00
Conduzir  estudantes  e  servidores  que  participaram  do  Evento
Cultural “Rock na ciclovia”, em Brasília – DF R$ 895,00
Conduzir  estudantes e servidores que participaram do IX Fórum
Internacional de Ginástica para Todos R$ 3.700,00
Levar e Buscar os integrantes da CIA Anapolina de Teatro que se
apresentaram na Regional Catalão/UFG R$ 1.420,00
Participação de servidores da CEC na Reunião da Regional Centro
–  Oeste  do  FORPROEX  e  no  44°  Encontro  Nacional  do
FORPROEX , em Vitória – ES R$ 470,00
TOTAL R$  9.998,00

10.13 Diárias e Passagens ano 2019

Demonstrativo de Gastos da CEC com Diárias e Passagens no ano de 2019

IDENTIFICAÇÃO
SIAPE

NOME LOCAL TRANSPORTE
DATA DO
EVENTO

DIÁRIAS PASSAGENS
VALOR DAS

DIÁRIAS
MOTIVO

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 07/02/2019 _ _ _
Reunião  com  a  Reitoria  da
UFG para tratar sobre assuntos
da transição UFG/UFCAT.

1676003 Ulysses Rocha Filho
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 21/03/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura/UFG.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial
21/3/2019 a
22/3/2019

1,5 _ R$ 259,26

Participação  nas  sessões  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura  e  do  Conselho  de
Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e

256



Cultura/UFG.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial
23/04/2019 a
24/04/2019

1,5 _ R$ 259,26

Acompanhar  discentes  e
servidores  da  RC/UFG  em
viagem  para  participação  em
evento do projeto de extensão e
cultura  “Música  no  Câmpus  -
realizado pela PROEC/UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 13/05/2019 _ _ _

Participação  na  Assembléia
Universitária  -  Análise  e
discussão  do  atual  contexto
político  e  econômico  e  a
situação  orçamentária  e
financeira  da  UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão - Pires do Rio
Pires do Rio - Catalão

Veículo oficial 15/05/2019 0,5 _ R$ 67,68

Divulgação  do  Espaço  das
Profissões e das Inscrições do
ENEM  para  estudantes  do
Ensino  Médio  das  escolas
públicas  de  Pires  do  Rio/GO.
Diária  solicitada  pela  Direção
da RC/UFG. 

2262590 Thiago de Lemos Santana
Goiânia  -  Catalão
Catalão - Goiânia

Veículo oficial
17/05/2019 a
18/05/2019

1,5 _ R$ 244,68

O  proposto  realizou  o
Workshop  Espaço  Cênico  e
Cenotecnia,  como  parte  da
programação  do  Projeto  de
Extensão  “Encenando  e
Ensinando  Teatro  na
Universidade”,  na  Regional
Catalão/UFG.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro
Catalão  -  Brasília
Brasília - Catalão

Veículo próprio
26/05/2019 a
29/05/2019

3,5 _ R$ 722,24

Participação  no  45°  Encontro
Nacional  do  Fórum  de  Pró-
Reitores  de  Extensão  das
Instituições  Públicas  de
Educação  Superior  Brasileiras
- FORPROEX em Brasília/DF

2298223
Jackeline  Jennifer  Esteva
Rezende

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial
4/6/2019 a
05/06/2019

1,5 _ R$ 251,98

Acompanhar  discentes  e
servidores  da  RC/UFG  em
viagem  para  participação  em
evento do projeto de extensão e
cultura  “Música  no  Câmpus  -
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realizado pela PROEC/UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 07/06/2019 0,5 _ R$ 79,48

Participação  na  sessão  do
Conselho de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura (CEPEC) -
UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 25/06/2019 0,5 _ R$ 79,48

Participação  no  1º  Seminário
de  Curricularização  da
Extensão na UFG, em Goiânia/
GO.

2262590 Thiago de Lemos Santana

Aparecida de Goiânia -
Catalão
Catalão - Aparecida de
Goiânia

Veículo próprio
23/08/2019 a
25/08/2019

2,5 _ R$ 408,84

O proposto realizou cursos de
formação  e  oficinas,  como
parte  da  programação  do
Projeto  de  Extensão
“Encenando  e  Ensinando
Teatro  na  Universidade”,  na
RC/UFG.

1355214
Maria  do  Carmo  Morales
Pinheiro

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/08/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura/UFG.

2106465
Antonio  Nilson  Zamunér
Filho

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/08/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura/UFG.

1676003 Ulysses Rocha Filho
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/08/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura/UFG.

1528482
Daniel  da  Silveira
Guimarães

Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/08/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura/UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/08/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  da
Câmara Superior de Extensão e
Cultura/UFG.

2262590 Thiago de Lemos Santana

Aparecida de Goiânia -
Catalão
Catalão - Aparecida de
Goiânia

Veículo próprio
13/09/2019 a
15/09/2019

2,5 _ R$ 408,84

O proposto realizou cursos de
formação  e  oficinas,  como
parte  da  programação  do
Projeto  de  Extensão
“Encenando  e  Ensinando
Teatro  na  Universidade”,  na
RC/UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 13/09/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  do
Conselho de Ensino, Pesquisa,
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Extensão e Cultura (CEPEC) -
UFG.

1748710 Cacildo Galdino Ribeiro

Catalão  -Uberlândia
Uberlândia  -  São  Luís
São  Luís  -  Uberlândia
Uberlândia - Catalão

Veículo oficial e
Aéreo

18/09/2019 a
22/09/2019

4,5 1.675,74 R$ 935,24

Participação  no  46º  Encontro
Nacional  do  Fórum  de  Pró-
reitoras  e  Pró-reitores  de
Extensão  das  Instituições
Públicas de Educação Superior
Brasileiras,  a  realizar-se  nos
dias 19, 20 e 21 de setembro de
2019,  nas  dependências  da
UFMA.

1678326 Neila Coelho de Sousa

Catalão  -Uberlândia
Uberlândia  -  São  Luís
São  Luís  -  Uberlãndia
Uberlãndia - Catalão

Veículo oficial e
Aéreo

18/09/2019 a
22/09/2019

4,5 1.675,74 R$ 935,24

Participação  no  46º  Encontro
Nacional  do  Fórum  de  Pró-
reitoras  e  Pró-reitores  de
Extensão  das  Instituições
Públicas de Educação Superior
Brasileiras,  a  realizar-se  nos
dias 19, 20 e 21 de setembro de
2019,  nas  dependências  da
UFMA.

1528482
Daniel  da  Silveira
Guimarães

Goiânia - Catalão Veículo próprio 10/10/2019 0,5 R$ 67,68

Participação  na  sessão
extraordinária  da  Câmara
Superior  de  Extensão  e
Cultura/UFG.

2262590 Thiago de Lemos Santana

Aparecida de Goiânia -
Catalão
Catalão - Aparecida de
Goiânia

Veículo próprio
25/10/2019 a
27/10/2019

2,5 _ R$ 408,84

O proposto realizou cursos de
formação  e  oficinas,  como
parte  da  programação  do
Projeto  de  Extensão
“Encenando  e  Ensinando
Teatro  na  Universidade”  ,  na
RC/UFG.

2262590 Thiago de Lemos Santana

Aparecida de Goiânia -
Catalão
Catalão - Aparecida de
Goiânia

Veículo próprio
30/10/2019 a
02/11/2019

3,5 _ R$ 518,52

O proposto realizou cursos de
formação,oficinas  e
apresentação teatral como parte
da programação do Projeto de
Extensão  “Encenando  e
Ensinando  Teatro  na
Universidade” , na RC/UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial 29/11/2019 0,5 _ R$ 79,48
Participação  na  sessão  do
Conselho de Ensino, Pesquisa,
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Extensão e Cultura (CEPEC) -
UFG.

1678326 Neila Coelho de Sousa
Catalão  -  Brasília
Brasília  -  Goiânia
Goiânia - Catalão

Veículo oficial
12/12/2019 a
13/12/2019

1,5 _ 282,86

Participação  na  cerimônia  da
posse da Reitora Pró-Tempore
da  UFCAT  no  MEC  em
Brasília/DF no dia 12/12/2019.
No  dia  13/12/2019,
participação  na  reunião  do
CONSUNI  UFG  em
Goiânia/GO.  Diária  solicitada
pela Direção da RC/UFG. 

TOTAL     35 R$ 3.351,48 R$ 6.215,42  

10.14 Transporte 2019

Demonstrativo de Gastos da CEC com Transporte no ano de 2019
Evento/Motivo Valor

Participação de estudantes e servidores no projeto de extensão e
cultura “Música no Campus”, em Goiânia-GO

R$ 845,00

Workshop  Espaço  Cênico  e  Cenotecnia  -  Projeto  de  Extensão:
"Encenando e Ensinando Teatro na Universidade"

R$ 1.020,00

Participação no 45° Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores
de  Extensão  das  Instituições  Públicas  de  Educação  Superior
Brasileiras – FORPROEX

R$ 271,00

Participação de estudantes e servidores no projeto de extensão e
cultura “Música no Campus”, em Goiânia-GO

R$ 846,00

Participação no 46º  Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores
de  Extensão  das  Instituições  Públicas  de  Educação  Superior
Brasileiras – FORPROEX

R$ 450,00

TOTAL R$ 3.432,00
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4.6 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Graduação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Graduação  e  setores  vinculados:  Centro  de

Gestão  Acadêmica,  Coordenação de  Estágio  e

Núcleo de Acessibilidade, do período de março

de 2018 a dezembro de  2019,  apresentado ao

Conselho Universitário da Universidade Federal

de Catalão em atendimento ao Regimento Geral

da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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a. Coordenação de Graduação – Geral

1) Apresentação 

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pela Coordenação de Graduação na Regional Catalão (RC) da Universidade

Federal de Goiás (UFG), durante o período março de 2018 a dezembro de 2019. As ações

desenvolvidas  por  esse  setor  sempre  procuraram  estar  de  acordo  com  a  missão  da

Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a  formação de  cidadãos  capazes  de promover  a

transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional  da UFG (PDI),  com o Plano de Gestão da Direção (2018-

2021) e legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos

da RC e da UFG.

Coordenador(a) atual: Fernanda Ferreira Belo

Responsáveis pela 
sistematização do relatório:

Francisco Vieira dos Santos
Carolina de Fátima Guimarães

Site: www.cograd.catalao.ufg.br

Telefone: (64) 3441-5346

2) Identificação da Equipe 

Nome do servidor Tipo 2018 2019

Carolina de Fátima Guimarães Federal X X

Dione Alvares de Moura Terceirizada X X

Fernanda Ferreira Belo Federal X X

Francisco Vieira dos Santos Federal X X

Jean Tomáz da Silva Federal - X

Patrycia Olivo Moreira Federal X X

Régia Pires de Oliveira Terceirizada X X

Thais Aparecida Santos Federal - X
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Detalhamento da equipe:

 Fernanda Ferreira Belo

o Cargo: Coordenadora de Graduação

o Titulação: Graduada em Pedagogia (UFG/RC), Mestre em Educação Brasileira

(UFG) e Doutora em Educação (UFG)

o Atividades que desempenha:

 Coordenação do setor e das atividades de graduação no âmbito da Regional

Catalão.

 Divulgação e  esclarecimento  sobre:  planejamento  estratégico  da  instituição,

Projetos  Pedagógicos  de  Curso  (PPC),  Regimento  Geral  dos  Cursos  de

Graduação,  Instrução  Normativa,  legislações  que  regem  o  ensino  superior,

outras legislações internas da instituição e demais legislações que se refiram à

educação nacional. 

 Atendimento  à  comunidade  acadêmica  e  externa  a  respeito  de  assuntos

pertinentes à graduação. 

 Presidência da Câmara de Graduação. 

 Membro do Conselho Gestor  da  Regional  Catalão,  da  Câmara  Superior  de

Graduação/UFG e do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura/UFG. 

 Participação dos processos decisórios na instituição por meio dos Colegiados

deliberativos.

 Supervisão das  atividades  da  Coordenação Geral  de Estágios,  Seccional  do

Centro de Gestão Acadêmica (CGA) e Núcleo de Acessibilidade (NA).

 Carolina de Fátima Guimarães

o Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais
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o Titulação:  Graduada  em  Psicologia  (UFG/RC),  Especialista  em  Gestão  de

Pessoas  e  Marketing  (UFG/RC)  e  Mestre  em  Gestão  Organizacional

(UFG/RC)

o Atividades que desempenha:

 Coordenadora  Administrativa  de  Graduação  da  Regional  Catalão,  com

gratificação (FG-1) e Portaria nº 2902/2019 (de 28/05/2019 – atual). 

 Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)

 Coordenadora de Monitoria da Regional, conforme Portaria n° 2072/2019 (de

15/04/2019 – atual).

 Representante  dos  técnicos-administrativos  na  Comissão  de  Avaliação

Institucional – CAVI da Regional Catalão, conforme Portaria n° 0816/2019 (de

13/02/2019 – atual);

 Orienta professores, estudantes e técnicos quanto aos regulamentos que tem

relação com a graduação;

 Assessoria na elaboração/realização de eventos. 

 Realização  de  ações  junto  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades

Acadêmicas (SIGAA).

 Assessoria aos coordenadores e secretários de curso.

 Apoio técnico aos chefes e subchefes de Unidades Acadêmicas Especiais no

que se refere à graduação.

 Recebimento/Encaminhamento  de  processos  acadêmicos  aos  setores

competentes (SIPAC/SEI).

 Secretaria da Câmara de Graduação da Regional Catalão.

 Elaboração  e  emissão  de  relatórios  e  realização  de  estudos  relativos  à

graduação.
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 Atendimento ao público presencial, por telefone e e-mail.

 Atualização/alimentação do site da COGRAD.

 Dione Alvares de Moura

o Cargo: Encarregada de Departamento

o Titulação:  Graduada  em  Ciências  Sociais  (UFG/RC),  Especialista  em

Sociologia (Estácio) e Mestre em História (UFG/RC)

 Atividades que desempenha:

 Secretaria do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)

 Orienta professores, estudantes e técnicos quanto aos regulamentos que tem

relação com a graduação;

 Assessoria na elaboração/realização de eventos. 

 Realização  de  ações  junto  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades

Acadêmicas (SIGAA).

 Atendimento ao público presencial, por telefone e e-mail.

 Atualização/alimentação do site da COGRAD.

 Francisco Vieira dos Santos

o Cargo: Secretário-Executivo

o Titulação:  Graduado  em  Letras  –  Português  (UFG/RC)  e  Especialista  em

Literatura Brasileira (Barão de Mauá)

o Atividades que desempenha:

265



 Função: Coordenador Administrativo de Graduação da Regional Catalão, com

gratificação (FG-1) e Portaria n° 4630/2018 (de 30/08/2018 a 15/04/2019). 

 Perfil de Gestor no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

(SIGAA) para atendimento às demandas relativas à graduação.

 Recebimento/Encaminhamento  de  processos  acadêmicos  aos  setores

competentes (SIPAC/SEI).

 Secretaria da Câmara de Graduação da Regional Catalão.

 Elaboração  e  emissão  de  relatórios  e  realização  de  estudos  relativos  à

graduação.

 Assessoria aos coordenadores e secretários de curso.

 Apoio técnico aos chefes e subchefes de Unidades Acadêmicas Especiais no

que se refere à graduação.

 Atendimento ao público presencial, por telefone e e-mail.

 Atualização/alimentação do site da COGRAD.

 Apoio técnico ao Módulo Monitoria.

 Removido para a Diretoria de Administração de Pessoas (UFG/Goiânia) em

09/10/2019, conforme Portaria n° 5624/2019.

 Jean Tomáz da Silva

o Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação

o Titulação:  Graduação  em  Sistema  de  Informação  (UNIMINAS-MG),

Especialista  em  Segurança  da  Informação  (UFG/RC)  e  Mestrando  em

Modelagem e Otimização (UFG/RC).

o Atividades que desempenha:

 Atendimento às demandas relativas ao módulo graduação no Sistema Integrado

de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
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 Assessoria aos coordenadores e secretários de curso.

 Apoio técnico aos chefes e subchefes de Unidades Acadêmicas Especiais em

relação às demandas da graduação.

 Agente de Comunicação

 Atualização/alimentação do site da COGRAD.

 Atualização/alimentação do site da Monitoria.

 Atendimento, ao público, presencial, por telefone e e-mail.

 Assessoria na elaboração/realização de eventos.

 Substituto  da  Coordenação  Administrativa  da  COGRAD  em  faltas  e

impedimentos,  conforme Portaria  n°  4074/2019 (de 18 de julho  de 2019 –

atual).

 Patrycia Olivo Moreira

o Cargo: Assistente em Administração

o Titulação:  Graduação  de  Ciências  Econômicas  (UFU)  e  Mestre  em

Administração (UFU).

o Atividades que desempenha:

 Responsável pelo gerenciamento da reserva de salas dos Blocos Didático I e II

da Regional Catalão;

 Responsável por diárias e passagens no setor;

 Assessoria na elaboração/realização de eventos. 

 Realização  de  ações  junto  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades

Acadêmicas (SIGAA).
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 Atendimento ao público presencial, por telefone e e-mail.

 Atualização/alimentação do site da COGRAD.

 Substituta  da  Coordenação  Administrativa  da  COGRAD  em  faltas  e

impedimentos, conforme Portaria nº 6889/2018 (de 10/12/2018 a 14/05/2019).

 Redistribuída  para  Universidade  Federal  de  Uberlândia  em 08  de  maio  de

2019, conforme Portaria n° 633/2019.

 Régia Pires de Oliveira

o Cargo: Encarregada de Departamento

o Titulação: Ensino Médio Completo

o Atividades que desempenha:

 Secretaria do Programa de Monitoria da Regional Catalão.

 Recebimento e registro da entrada de documentos.

 Atendimento ao público presencial, por telefone e e-mail.

 Realização  de  ações  junto  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades

Acadêmicas (SIGAA).

 Entrega  de  documentos  aos  setores  externos  à  COGRAD  no  âmbito  da

Regional Catalão.

 Assessoria na elaboração/realização de eventos.

 Atualização/alimentação do site da COGRAD.

 Thais Aparecida Santos

268



o Cargo: Assistente em Administração

o Titulação: Graduada em Letras (UFG/RC)

o Atividades que desempenha:

 Agente Patrimonial;

 Agente de Compras;

 Responsável pelo gerenciamento da reserva de salas dos Blocos Didático I e II

da Regional Catalão;

 Realização  de  ações  junto  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades

Acadêmicas (SIGAA);

 Assessoria aos coordenadores e secretários de curso;

 Apoio técnico aos chefes e subchefes de Unidades Acadêmicas Especiais no

que se refere à graduação;

 Atendimento ao público presencial, por telefone e e-mail;

 Assessoria na elaboração/realização de eventos.

3) Histórico 

A Coordenação  de  Graduação  (COGRAD)  é  um  dos  setores  administrativos  da

Regional  Catalão  da  UFG  e  é  responsável  por  gerir  demandas  tanto  acadêmicas  quanto

didático-pedagógicas dos cursos de graduação desta Regional. Foi criada pela Resolução nº

001/92-CD e  implantada  em 1995 como Coordenação Geral  de  Graduação.  Com o novo

Estatuto da UFG, a denominação passou a ser Coordenação de Graduação (Art. 55, Inciso I da

Resolução – CONSUNI/CEPEC/CC Nº 02/2013).

Dadas as suas atribuições, este setor se configura como peça fundamental na gestão

universitária, uma vez que é sua função coordenar e acompanhar as ações pedagógicas no

âmbito da graduação.
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A  Coordenação  de  Graduação  é  gerida  pelo  Coordenador  de  Graduação,

especialmente  um  docente,  com  formação  acadêmica  e  ampla  experiência  na  área  da

Educação Superior. O Coordenador deve ser um gestor de oportunidades e gerente do trabalho

pedagógico, trabalho este que deve ser realizado e avaliado continuamente na universidade,

associando os aspectos da administração aos aspectos pedagógicos e técnicos.

Desse modo, o Coordenador de Graduação precisa conhecer bem, no âmbito de sua

área de atuação, o planejamento estratégico da instituição, os PPCs dos cursos, a legislação

que rege o ensino superior, a legislação interna da instituição e demais legislações que se

refiram à  educação nacional,  e  participar  de forma sistêmica dos  processos  decisórios  na

instituição.

Até  o  ano  de  2013,  enquanto  Coordenação  Geral  de  Graduação,  funcionava

juntamente  com  a  Seccional  do  CGA,  na  mesma  sala,  e  suas  funções  se  restringiam

basicamente à coordenação das atividades daquela Seccional. Com o Novo Estatuto da UFG,

suas atribuições foram melhor delineadas e ampliadas e, devido a isso, houve a necessidade

de separação tanto física, quanto das atividades e atribuições. Nesse sentido, a partir de 2014

passou  a  ser  reconhecida  como Coordenação  de  Graduação,  com a  sigla  COGRAD, e  a

funcionar  em  um  espaço  próprio,  com  servidores  e  atribuições  específicas.  Tornou-se

efetivamente responsável por supervisionar e coordenar as atividades de ensino de graduação

na Regional Catalão em paridade com o que faz a Pró-Reitoria de Graduação/UFG e também

por estabelecer o canal entre os cursos de graduação e a referida Pró-Reitoria. Além disso, a

COGRAD também é responsável pela Câmara de Graduação da RC, instância de deliberação

sobre questões de cunho acadêmico-pedagógico.

Durante  o  período  de  2013  até  fevereiro  do  ano  de  2018  o  Coordenador  de

Graduação foi o professor Lincoln Lucilio Romualdo, da Unidade Acadêmica Especial de

Química. Em 2018, no mês de fevereiro, assumiu a Professora Fernanda Ferreira Belo da

Unidade Acadêmica Especial de Educação.

Em 2018, ocorreram algumas mudanças significativas na estrutura e funcionamento

do setor, devido a mudança de servidores e chegada de novos, que assumiram funções.

No início de fevereiro chegou um servidor que seria responsável pelo gerenciamento

do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), criando assim, o Setor

de Assessoria Técnica a Graduação. Também ocorreu a saída do servidor responsável pela
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Coordenação de Apoio a Licenciatura e Bacharelado, que era responsável pela emissão de

pareceres em projetos pedagógicos de curso, e com isso, essa coordenação foi extinta.

A partir de maio de 2018, a atribuição de alocação de salas do Bloco Didático I e II

da Regional Catalão, passou a ser de responsabilidade da COGRAD, criando assim, mas uma

atribuição do setor.

Ainda, sobre a estrutura da COGRAD, em julho de 2018 iniciou-se estudos para a

implantação do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), que seria responsável em assessorar os

cursos de graduação em situações que demandam ações no campo educacional. Também visa

orientar as práticas educativas dos docentes a partir de concepções pedagógicas e acompanhar

os discentes em suas diversas atividades acadêmicas, buscando contribuir para uma melhor

formação universitária.

A Coordenação de  Monitoria  da  Regional  Catalão  também é  vinculada  ao  setor,

tendo a servidora Carolina de Fátima Guimarães como atual coordenadora. 

Também ocorreu  a  mudança  no  Programa  Institucional  de  Iniciação  a  Docência

(PIBID), sendo este um programa da UFG e diante disso, sendo extinta essa coordenação da

Regional Catalão.

Atualmente,  a  Coordenação  de  Graduação  possui  como  órgãos  vinculados  a

Seccional do CGA, a Coordenação de Estágios e o Núcleo de Acessibilidade, cada um com

atribuições específicas e um (a) coordenador(a) responsável. Os quais apresentam relatórios

de atividades em separado detalhando o funcionamento e o que foi realizado entre março de

2018 a dezembro de 2019.

4) Estrutura de funcionamento e atribuições 

4.1 Espaço físico do setor

A  Coordenação  de  Graduação  está  localizada  nas  salas  16  e  17  do  Bloco

Administrativo, 1º piso. Há duas (2) salas, sendo a primeira (16) ocupada pelos servidores

técnicos administrativos federais (3) e pelos terceirizados (2). Nela constam cinco (5) mesas

de trabalho, equipadas com computadores e material de escritório. Há também mais uma (1)
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mesa ocupada por equipamentos, como impressora e outros, uma (1) longarina de 4 lugares,

uma mesa pequena e dois (2) escaninhos pequenos.

A segunda sala (17) é ocupada pelo Coordenador de Graduação. Nela há uma (1)

mesa estação de trabalho, duas (2) cadeiras, um (1) escaninho pequeno e um (1) sofá, dois (2)

armários. Não há outras divisões físicas no setor.

Ainda, ficam localizados na Sala 18 da Coordenação de Estágios três (3) armários

que pertencem a COGRAD.

4.2 Horário de atendimento

O horário de funcionamento da COGRAD é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Durante

todo esse período há o atendimento ao público. Não há atendimento noturno.

4.3 Clientela atendida

A  COGRAD  atende  à  comunidade  acadêmica,  incluindo  docentes,  discentes,

técnicos administrativos e terceirizados, e também à comunidade externa. Esta Coordenação

possui cinco servidores (três efetivos federais e duas terceirizadas),  e um Coordenador de

Graduação.  

Todos os servidores atendem ao público, principalmente aos coordenadores de curso

e técnicos administrativos. As demandas mais simples são atendidas pelas servidoras terceiras

(Apoio à Graduação), como diárias e passagens, monitoria, ações no SIGAA, entre outras, e

as  mais  complexas,  como  projetos  pedagógicos  de  curso,  ações  específicas  no  SIGAA,

emissão  de  documentos,  análise  de  processos,  elaboração  de  relatórios,  entre  outras,  são

encaminhadas aos servidores efetivos e, quando é o caso, são remetidas ao Coordenador de

Graduação.

4.4 Modos e meios de atendimento
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O atendimento ao público é feito por meio presencial, por e-mail ou por telefone. As

informações  sobre  editais,  calendário  acadêmico,  atas  de  reuniões,  e  outras  relativas  à

graduação são expostas no site cograd.catalao.ufg.br e também no site catalão.ufg.br. Detalhar

os endereços de e-mail e telefones de cada serviço oferecido.

Pelo  telefone  (64)3441-5346  (ou  ramal  5346)  ou  pelo  e-mail

cograd.catalao@ufg.com são oferecidas informações sobre questões concernentes ao setor e

resolvidas questões que cabem ser veiculadas por meio deste suporte.

A seguir, são apresentados os endereços de e-mail dos serviços oferecidos:

Coordenação de Graduação: cograd.catalao@ufg.com

Núcleo de Apoio Pedagógico: nap.catalao@ufg.com

Reserva de Salas: catg.catalao@ufg.br

Coordenação de Monitoria: monitoria.catalao@ufg.br

Não são usados mais os e-mails pessoais dos servidores para atenderem as demandas da CO-

GRAD.

4.5 Sistemas computacionais institucionais utilizados: 

 

A COGRAD trabalha, principalmente, com os Sistemas SIG: Sistema Integrado de

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), Sistema Integrado de Patrimônio, Administração

e Contratos (SIPAC) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e o Sistema de Distribuição de

Salas (SIDs).

5) Eventos realizados

5.1 Nome: 5º CONPEEX – Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura

Período: 29 de outubro a 01 de novembro de 2019

Descrição: O CONPEEX em 2019 foi realizado pela Coordenação de Graduação e equipe

técnica  e  teve  a  seguinte  temática:  Bioeconomia:  diversidade  e  riqueza  para  o

desenvolvimento sustentável e objetivou identificar a biodiversidade e riquezas ambientais,

discutir  o  desenvolvimento  sustentável  para  o  país  e,  principalmente,  colaborar  com  o

desenvolvimento bioeconômico em nossa região. É um evento anual que envolve desde a
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educação básica  até  a  pós-graduação,  por  meio de  atividades  como palestras,  minicursos,

oficinas,  mostras  de  trabalhos  científicos,  exibição  de  vídeos,  exposição  de  trabalhos

artesanais e artísticos da região.

O  evento  teve  cerca  de  1000  participantes  inscritos,  houve  a  realização  de  palestras,

minicursos, oficinas e apresentações culturais.

Sobre as apresentações de trabalhos, o evento contou com as seguintes mostras: I Mostra de

Residência  Pedagógica;  II  Mostra  de  Trabalhos  de  Estágios  Curriculares;  III  Mostra  do

Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  à  Docência  -  PIBID  e  do  Programa  de

Monitoria; II Mostra de Graduação (TCC e outros); V Mostra do Programa de Licenciatura –

PROLICEN; VI Mostra de Extensão e Cultura e alunos PROBEC/PROVEC. Os trabalhos

foram  publicados  em  anais,  o  qual  foi  elaborado  pela  equipe  técnica  da  COGRAD  em

conjunto com o professor André Galdino.

5.2 Nome: Se liga nas regras: Explicação sobre o regulamento e o sistema de graduação

Período: 01 a 05 de abril de 2019

Descrição: O Se liga nas regras objetiva apresentar aos discentes de graduação, especialmente

os ingressantes, os principais pontos do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação e as

principais ferramentas e utilidades do Portal UFGNET e do Portal Discente. A apresentação

ocorre por meio de palestras todos os dias, durante uma semana, em diferentes horários para

que os alunos ingressantes consigam participar em um dia. O evento é aberto à comunidade

externa, sobretudo àqueles estudantes de outras instituições de ensino que desejam conhecer o

funcionamento e as regras dos cursos de graduação. 

Resultados  alcançados:  Com o  evento,  percebe-se  que  os  alunos  têm a  oportunidade  de

conhecer  melhor  seus direitos e deveres enquanto universitários.  Eles também conseguem

entender melhor o funcionamento do Portal do discente, que é uma ferramenta utilizada por

todos alunos durante o período da graduação.

5.3 Nome: Espaço das Profissões

Período: o evento foi realizado anualmente no período em questão.

Descrição:  O  Espaço  das  Profissões  objetiva  abrir  as  portas  da  Regional  Catalão  para

estudantes do ensino médio de Catalão e das cidades circunvizinhas e comunidade em geral

para  conhecerem de  perto  a  instituição,  os  cursos  oferecidos,  as  formas  de  ingresso,  as
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políticas de assistência estudantil e oportunidades para uma futura carreira profissional.  O

evento conta com palestras, espaços interativos para visitação e apresentações culturais que

movimentam o ambiente universitário. São esclarecidas dúvidas dos alunos sobre formas de

ingresso na UFG e sobre políticas de assistência estudantil.

Resultados  alcançados:  Os  visitantes  tiveram  a  oportunidade  de  conhecer  o  espaço  da

Regional Catalão, participar de palestras sobre as formas de ingresso na UFG e as políticas de

assistência  estudantil.  Além  disso,  visitaram  os  espaços  interativos,  que  são  salas

especialmente preparadas para receberem os visitantes. Nestas, os convidados participaram de

aulas  práticas,  conheceram equipamentos,  observaram experimentos,  conversaram com os

responsáveis  pelas  salas,  tiraram  dúvidas.  O  objetivo  foi  instigar  a  curiosidade,  o

questionamento e promover a interação, de modo que os convidados aproveitassem a ocasião

para terem contato direto com a profissão que pretendem escolher.

5.4 Nome: Abertura oficial Projetos Residência Pedagógica e PIBID

Período: 24 de agosto de 2018.

Descrição:  O objetivo  do  evento  era  apresentar  os  programas  aos  participantes,  para  que

pudessem o entender o funcionamento dos mesmos.

Resultados alcançados: A abertura oficial  Projetos Residência Pedagógica e PIBID contou

com a participação dos estudantes bolsistas, professores preceptores, além dos coordenadores

das escolas. Presidido pelas Coordenadoras do Programa na UFG, Janice Lopes e Moema

Gomes, contou com a participação de cerca de 300 pessoas.

6) Atividades realizadas 

6.1 Atividades de rotina

A Coordenação de Graduação possui uma rotina de atividades predeterminadas, mas

seu trabalho ultrapassa essa rotina, haja vista que se baseia nas designações apresentadas pela

Pró-reitora  de  Graduação  e  no  atendimento  às  demandas  de  graduação  apresentadas  pela

comunidade acadêmica cotidianamente. 

Ressalte-se, ainda, que, além das atividades comumente realizadas no setor, a cada

dia surgem novas demandas que são estudadas pela equipe a partir das legislações vigentes e
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de outros fatores para que possam ser atendidas. Diante disso, seguem as principais atividades

realizadas pelo setor.

1. Estabelecimento do canal entre os cursos de graduação da Regional Catalão e a Pró-reitora

de Graduação. 

 2.  Recebimento  e  emissão  de  documentos  relativos  à  graduação:  memorandos,  ofícios,

relatórios, declarações, planilhas, entre outros.

Quadro 01 – Número de Memorandos Expedidos e Recebidos pela COGRAD 

Ano Expedidos Recebidos
2018 93 162
2019 05 06

                      Fonte: Período de 01/03/2018 a 31/03/2019

Quadro 02 – Número de Declarações Expedidas pela COGRAD

Ano Expedidos
2018 08
2019 04

                     Fonte: Período de 01/03/2018 a 31/12/2019

Quadro 03 – Número de Ofícios Expedidos e Recebidos pela COGRAD

Ano Expedidos Recebidos
2018 05 06
2019 98 95

                      Fonte: Período de 01/03/2018 a 31/12/2019

3. Atendimento às demandas relativas ao SIGAA por meio de formulários específicos: os

procedimentos de oferta de disciplinas/componente curricular; vinculação/Desvinculação de

docentes  em disciplinas/componentes  curriculares;  Inclusão/cancelamento  de  disciplinas;  -

Inclusão de disciplinas, nota e frequência; alteração/inclusão de nota e frequência: não mais

estão sendo feitos pelo COGRAD, visto o trabalho de orientação realizado pelo setor de apoio

técnico.

4. Atendimento a outras solicitações junto ao SIGAA:

- Emissão de relatórios relativos a alunos, docentes, estruturas curriculares, curso. 
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- Emissão de histórico acadêmico e extrato acadêmico do aluno.

- Consultas de matrículas em geral.

- Alteração de calendário.

- Alteração/substituição de coordenador de curso, vice-coordenador e secretário de curso.

- Consulta de docentes externos e alteração de dados. 

- Criação de novas disciplinas de Núcleo Livre. 

 

5. Encaminhamento das demandas relativas ao SIGAA que não podem ser realizadas pela

COGRAD à Coordenação de Apoio Técnico à Graduação (CATG/PROGRAD). 

6. Interlocução com a Pró-reitora de Graduação para atendimento a demandas específicas de

graduação. 

7. Coordenação de Monitoria da Regional Catalão e atividades de secretaria relativas ao Pro-

grama:

O Programa de Monitoria dos Cursos de Graduação tem como objetivo ampliar a participação

dos discentes nas atividades de ensino e de aprendizagem, despertar o interesse pela docência,

aprofundar conhecimentos teóricos e contribuir para a melhoria dos cursos de graduação. Para

isto, conta com a participação de alunos e docentes de todas as unidades acadêmicas especiais

da Regional Catalão. 

Em 2018, o programa contou com 38 monitores com uma bolsa mensal e 44 monitores volun-

tários no 1° semestre e 34 monitores bolsistas e 56 voluntários no 2° semestre. Por sua vez, no

1° semestre de 2019 tiveram 45 monitores com uma bolsa mensal e 64 voluntários. Já no 2°

semestre de 2019, foram 45 bolsistas e 62 monitores voluntários. Tais monitores eram de dife-

rentes cursos, como: Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Enfermagem, Pe-

dagogia, Psicologia, Ciências Sociais, Matemática, Letras, Química, Física, Geografia, Ciên-

cias da Computação, História, dentre outros.

8. Durante o ano, a coordenação e a secretaria de Monitoria da Regional, desenvolvem as se-

guintes atividades: 
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- Elaboração de editais para preenchimento das bolsas de monitoria da Regional Catalão e re-

cebimento das normas complementares das Unidades Acadêmicas Especiais.

- Recebimento e arquivamento de documentação dos alunos.

- Recebimento do Boletim mensal de frequência individual dos alunos.

- Encaminhamento da folha de pagamento das bolsas ao setor responsável.

- Acompanhamento do pagamento das bolsas mensalmente.

- Resolução de questões relativas a pagamento das bolsas.

- Orientação aos alunos, coordenadores de monitoria e orientadores quanto aos assuntos refe-

rentes à monitoria no âmbito da Regional Catalão.

- Emissão de certificados para orientadores e monitores. 

 

9. Atendimento à comunidade acadêmica: presencial, por telefone ou e-mail. 

 

10. Entrega de documentos emitidos pela COGRAD pessoalmente aos setores ou por e-mail. 

 

11. Atualização/alimentação do site da COGRAD. 

 

12. Assessoria aos coordenadores e secretários de curso. 

 

13. Apoio técnico aos chefes e subchefes de Unidades Acadêmicas Especiais no que se refere

à graduação. 

 

14. Emissão de relatórios relativos à graduação, conforme solicitados. 

 

15. Recebimento e tramitação de processos pelo Sistema Eletrônico de Graduação (SEI) e

pelo Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). 

 

Quadro 08 - Nº total de processos tramitados pela COGRAD no período selecionado no SEI e

SIPAC

Tipo Quantidade
Administração Geral: Comunicação Oficial 263
Administração Geral: Convênios 99
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Administração Geral: Normas 2
Administração Geral: Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) 3
Assistência Estudantil: Projetos. Normas. Regulamentos 1
Documentação e informação: Informática: habilitação/alteração/exclusão de 
acesso ao SIASG

7

Graduação: Acréscimo de Componentes Curriculares 6
Graduação: Colação de Grau 2
Graduação: Criação de Cursos (Inclusive PPC) 10
Graduação: Dispensa e Aproveitamento de Disciplinas 5
Graduação: Mobilidade Acadêmica Interna à UFG (PMI) 2
Graduação: Mobilidade Acadêmica Internacional 2
Graduação: Mobilidade Acadêmica Nacional Externa à UFG - PME e PMI-
PES

4

Graduação: Opção de Grau Acadêmico 2
Graduação: Projeto de Ensino 2
Graduação: Projeto Pedagógico de Curso 8
Graduação: Quantitativo de Vagas 1
Graduação: Quebra de Requisitos e Recurso de Inscrição em Disciplina 236
Graduação: Recurso Contra Exclusão (Inclusive Prorrogação de Prazo) 21
Graduação: Revisão de Notas e Frequência 4
Graduação: Trancamento de Matrícula 12
Graduação: Transferência 1
Graduação: Unificação de Componentes Curriculares 1
Material: Aquisição por Compra de Material Permanente (Inclusive Licitação) 1
Material: Requisição e Contratação de Serviços (Inclusive Licitações) 1
Orçamento e Finanças: Empenho Estimativo 1
Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Física 2
Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica 10
Orçamento e Finanças: Pagamento de Bolsas 58
Orçamento e Finanças: Reembolso de Servidor 1
Orçamento e Finanças: Ressarcimento de Despesas 6
Organização e Funcionamento: Comissões. Conselhos. Grupos de Trabalho. 
Comitês

1

Organização e Funcionamento: Criação de Unidades e Órgãos 1
Organização e Funcionamento: Regulamentação 1
Pesquisa: Bolsas 1
Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Mestrado 1
Pessoal: Ajuda de Custo 1
Pessoal: Auxílio para Eventos (servidores) 1
Pessoal: Avaliação de Servidor em Estágio Probatório - Técnico-Administrati-
vo

5

Pessoal: Averbação de Tempo de Contribuição 1
Pessoal: Concessão de Horário Especial para Servidor Estudante 1
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Pessoal: Controle de Frequência 14
Pessoal: Designa/Dispensa de Cargo de Direção/Função Gratificada//Coorde-
nação/Vice de curso

10

Pessoal: Designação de Substituto 5
Pessoal: Estágio não obrigatório promovido pela instituição: Controle de Fre-
quência

13

Pessoal: Estágio não obrigatório promovido pela instituição: Pagamento de 
Bolsas

20

Pessoal: Incentivo à Qualificação 10
Pessoal: Licença para Capacitação Profissional 3
Pessoal: Pagamento de Exercícios Anteriores 1
Pessoal: Pagamento de servidor 10
Pessoal: Progressão por Avaliação de Desempenho 2
Pessoal: Progressão por Capacitação 7
Pessoal: Redistribuição de Servidor 2
Pessoal: Remoção 7
Pessoal: Vacância de Servidor 1
Regional Catalão: Graduação: Aproveitamento de Componentes Curriculares 2
Regional Catalão: Graduação: Liberação de pré-requisitos e có-requisitos 20
Regional Catalão: Graduação: Recurso Contra Exclusão (Inclusive Prorroga-
ção de Prazo)

35

Regional Catalão: Graduação: Revisão de Frequência (recurso ao Conselho 
Diretor)

1

Regional Catalão: Graduação: Revisão de Notas (recurso ao Conselho Diretor) 1
Regional Goiânia: Graduação: Recurso Contra Exclusão (Inclusive Prorroga-
ção de Prazo)

1

Regional Goiânia: Graduação: Revisão de Frequência (recurso ao Conselho 
Diretor)

1

TOTAL 954
 Fonte: Sistema Eletrônico de Informações – SEI/COGRAD-RC no período de 01/03/2018 a

31/12/2019

16. Análise e elaboração de pareceres em processos de competência do Coordenador de Gra-

duação. 

 

17. Presidência das reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara de Graduação da Regio-

nal Catalão. 

 

18. Secretaria da Câmara de Graduação para as reuniões ordinárias (mensais) e extraordiná-

rias:
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 Levantamento dos pontos de pauta para a reunião.

 Organização e registro dos pontos de pauta na convocação.

 Elaboração da convocação para a reunião e envio do material à Secretaria dos Órgãos

Colegiados.

 Redação da ata, quando necessário.

 Emissão de Certidão de Ata, quando necessário.

 Emissão de Certidão de Ata de aprovação ad referendum.

 Recebimento e análise de processos acadêmicos para apreciação na Câmara de Gradu-

ação.

 Encaminhamento dos processos para relatores ou comissões específicas pertencentes à

Câmara de Graduação.

 Recebimento dos processos já com pareceres, com certidões de ata, e encaminhamento

para os setores específicos para continuação da tramitação. 

 

Quadro 09 – Número de reuniões da Câmara de Graduação da Regional Catalão 

Ano Reuniões ordinárias Reuniões extraordinárias
2018 11 1
2019 11 2

19. Participação em reuniões junto à Direção da RC, PROGRAD, CEPEC e outros setores.

20. Reuniões com a comunidade acadêmica para tratar de assuntos relativos à graduação ou

aos próprios cursos, com emissão de memórias de reunião, quando necessário. 

 

21. Participação nas tramitações oficiais para implantação do curso de Medicina na Regional

Catalão.
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22. Atualização da listagem de Chefes, Subchefes, Coordenadores, Subcoordenadores e Se-

cretários de cursos das Unidades Acadêmicas Especiais da Regional Catalão. 

 23. Assessoria à Seccional do Centro de Gestão Acadêmica em questões relativas à gradua-

ção. 

 24. Solicitação de diárias e passagens para o setor e para os membros da Câmara Superior de

Graduação e Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura para as reuniões periódicas

em Goiânia. 

6.2 Atividades específicas

1. Participação nas atividades de matrícula dos ingressantes de 2019.

A equipe da COGRAD contribuiu com o trabalho técnico durante o processo de ma-

trícula dos calouros. Foram desenvolvidas atividades tais como recepção dos alunos, confe-

rência de documentos e registros no SIGAA.

2. Participação no projeto de extensão Comissão do Enem

Projeto desenvolvido pela Coordenação de Extensão e Cultura e que contou com a

colaboração da COGRAD durante as atividades que envolveram viagens e visitas de divulga-

ção da Universidade e cursos em escolas de Catalão e de toda a região. Junto a essas ações de

divulgação do ENEM foram feitas ações de divulgação do evento Espaço das profissões.

3. Realização de reuniões e comissão dos cursos de licenciatura da Regional Catalão.

Ação realizada pela coordenação de Graduação para uma política de fortalecimento

das licenciaturas. Reuniões, debates e propostas de atividades com docentes realizadas nos

meses de maio, junho, setembro e novembro de 2019.

4. Participação da comissão de transição e implementação da Universidade Federal de Catalão

– UFCAT.
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5. Realização de reuniões de discussão sobre a criação de Políticas de atendimento da comuni-

dade universitária. 

Com o objetivo de criar e organizar uma política e fluxo de atendimento na Universi-

dade, as reuniões realizadas no segundo semestre de 2019 contaram com a participação dos

seguintes setores: Coordenação de Graduação (COGRAD), Coordenação de Desenvolvimento

Institucional e Recursos Humanos (CDIRH), Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do

Servidor (SIASS), PROAPOIO e Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). As discussões se de-

ram no sentido de indicar as formas de encaminhamento diante de demandas relacionadas às

questões pedagógicas e de saúde mental, bem como os modos e responsáveis pelos atendi-

mentos a essas demandas. A proposta está em processo de construção.

6.3 Atividades e projetos de destaque

6.3.1 Nome: Núcleo de Apoio Pedagógico

No ano de 2018 foi criado o Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP. Tal núcleo está

localizado  na  sala  da  Coordenação  de  Graduação  -  COGRAD, por  se  tratar  de  uma das

atividades correspondentes à função deste setor. 

A criação  do  NAP ocorreu  diante  de  diversas  demandas  com  teor  pedagógico

apresentadas  pela  comunidade  acadêmica  à  COGRAD,  como  índices  de  evasão,  grande

quantidade  de  processos  de  quebra  de  pré-requisito,  elevado  número  de  reprovações  em

determinados componentes curriculares, questões referentes à relação professor-aluno, dentro

outros.

Desse modo, o NAP foi desenvolvido com vistas a assessorar os cursos de graduação

em situações que demandam ações no campo educacional. Também visa orientar as práticas

educativas dos docentes a partir de concepções pedagógicas e acompanhar os discentes em

suas  diversas  atividades  acadêmicas,  buscando  contribuir  para  uma  melhor  formação

universitária.

Para a criação do NAP foram realizadas reuniões para discutir as funções do núcleo.

Participaram das reuniões os servidores da COGRAD e em alguns momentos o Coordenador

de  gestão  com  pessoas  e  desenvolvimento  institucional.  Em  seguida,  foi  elaborado  um
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regimento  interno  do  NAP,  o  qual  contém  a  natureza,  finalidade,  objetivos,  atribuições,

constituição e funcionamento. Tal regimento, bem como a proposta do NAP foi apresentada

na Reunião da Câmara Regional de Graduação, para que os presentes pudessem contribuir

com o desenvolvimento do NAP, ter conhecimento do núcleo e apresentar demandas de ações.

Houve  também  ações  que  visaram  a  qualificação  e  atualização  das  servidoras

responsáveis pelo NAP, por meio de estudo de publicações científicas e participações nos

seguintes eventos com temáticas relacionadas às questões pedagógicas no ensino superior:

 I Seminário de Permanência e Êxito das IPES de Goiás (agosto/2018 em Goiânia/

GO): Participaram representantes de todas as instituições públicas de ensino superior

do estado de Goiás; foram discutidas questões referentes aos desafios da evasão e per-

manência na educação, metodologias de ensino, ações de acompanhamento pedagógi-

co e o papel dos gestores na promoção da permanência e êxito;

 V Congresso Nacional de Educação (outubro/2018 em Recife/PE): O evento teve

como tema Experiências educadoras: sujeitos, formações e práticas. Participou-se de

palestras e mesas redondas que discutiram os seguintes temas: Inovação pedagógica,

didática e formação de professores, educação indígena e a formação nas universidades,

docência e processos de inclusão. Foi apresentado um trabalho (comunicação oral) so-

bre docência universitária.

 Simpósio do Ensino Criativo, Colaborativo e Inovador (novembro/2018 em Goiâ-

nia/GO): O evento teve como tema Valorização do ensino na UFG. Foram discutidas

questões sobre metodologias de ensino, os desafios da docência e a necessidade em se

pensar em um ensino criativo, colaborativo e inovador. Houve um momento de grupos

de trabalho entre os participantes destinado a discutir o que tem sido feito no sentido

de promover e aplicar os conceitos de inovação pedagógica.

 IV Congresso de Inovação e Metodologias  no Ensino Superior (abril/2019 em

Belo Horizonte/MG): O evento teve como tema Ensino-aprendizagem em tempos di-

gitais. Durante as diversas atividades foram discutidas questões sobre os processos

educativos em tempos digitais, educação inclusiva, aprendizagem ativa e colaborativa

para além do conteúdo, metodologia ativa – PBL.
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 CICLO DE PALESTRAS DECCI - Reflexões e Planejamento: Da Metodologia

Ativa à Metodologia Participativa (maio, outubro e novembro/2019 em Goiânia/

GO): Evento destinado a discutir aspectos relacionados às metodologias ativas e parti-

cipativas. Discutiu-se, sobretudo, as possibilidades e limitações da PBL.

Ressalta-se ainda que a equipe do NAP realizou encontros nos cursos de graduação

para discutir demandas pedagógicas e um levantamento de dados referentes aos processos de

quebra de pré-requisitos e apresentou aos coordenadores de curso com o intuito de suscitar

discussões sobre possibilidades de ações que visem a melhoria do ensino. Outra atividade

desenvolvida pelo NAP foi o atendimento contínuo a alunos,  professores e  secretários  no

sentido de orientar quanto às regras da Universidade no âmbito da graduação e também diante

de situações de dificuldades enfrentadas pelos alunos no que se refere a questões pedagógicas.

Além  disso,  o  NAP,  representa  a  Universidade  como  membro  da  comissão

organizadora  do  V CIM – Congresso  de  Inovação  e  Metodologias  no  Ensino Superior  e

Tecnológica.  O evento  tem uma proposta  interinstitucional  e  está  sendo organizado pelas

seguintes instituições: UFMG, UFLA, UFOP, IFNMG, UFVJM, UFG – Regional Catalão,

IFMG – Ouro Preto. O evento ocorrerá na Universidade Federal de Lavras, no período de 28 a

30 de abril de 2020 e terá como tema “Inclusão, permanência e sucesso: como inovar para

alcançar  cada  estudante?”.  As  atividades  de  organização  do  evento  envolveram  reuniões

online, divulgação do evento nas instituições e nas mídias sociais, decisões quanto as regras

de submissão de trabalhos e propostas de oficinas e minicursos, convite para pareceristas,

acompanhamento das submissões e avaliações, definição da programação, dentre outros.

Cabe  destacar  que  foi  realizado  um  estudo  sobre  a  viabilidade  e  condições  da

realização  de  um  Encontro  Pedagógico  voltado  para  os  docentes  do  curso  de  Letras

Português/Inglês durante a semana de planejamento pedagógico de 2019/1 e um de Programa

de  Nivelamento  em matemática  para  os  alunos  do  curso  de  Engenharia  de  Minas,  tanto

aqueles  já  matriculados  quanto  os  ingressantes  de  2019/1.  Ainda,  há  um estudo  sobre  a

possibilidade  de  criação  de  projetos  ou  programas  de  tutoria,  visando  oferecer  novas

ferramentas de aprendizagem aos alunos, a elaboração de uma pesquisa sobre evasão, em

parceria  com o CGA e  a  proposta  de um levantamento  sobre reprovações  nos  cursos  de

graduação. 
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7) Prestação de  Contas  sobre  as  metas  previstas  no Plano de Gestão e  que tem
atuação direta do setor em pauta

7.1 Meta: Apoiar as atividades de avaliação interna e externa dos cursos de graduação em

consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior;

Ações: A COGRAD/RC/UFG apoiou os cursos da RC durante o processo de avaliação dos

mesmos, estando presente durante a visita in loco dos avaliadores do MEC.

Resultados Alcançados: Os cursos foram devidamente apoiados.

7.2 Meta: Atuar em prol da reposição das vagas de servidores lotados na Coordenação Geral

de Graduação que se aposentarem;

Ações: em processo, visto que nenhum servidor da COGRAD se aposentou em 2018/2019.

7.3 Meta: Atuar para fortalecimento do campo de estágio como prática de aprendizagem e

formação do discente;

Ações: Em parceria com Coordenação de Estágios, durante os anos de 2018 e 2019 o estágio

foi fortalecido, celebrando novos convênios e melhorando o estágio não obrigatório na RC. 

7.4 Meta: Criar espaços de reflexão com os docentes sobre o ensino de graduação em parceria

com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) pautando o perfil acadêmico dos discentes, os

projetos pedagógicos, as políticas de permanência etc.;

Ações: Foi instituído o Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP que atuará junto aos cursos nesse

sentido.

7.5 Meta: Criar o Fórum de Graduação;

Ações: em processo

7.6  Meta:  Elaborar  um plano de  formação  continuada dos  docentes  em parceria  com as

Unidades Acadêmicas Especiais;

Ações: Em processo.
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7.7 Meta: Estimular e apoiar a continuidade da realização do Espaço das Profissões e da Feira

de Ciências;

Ações: O Espaço das  Profissões  teve  total  apoio da COGRAD, desde seu início até  o  a

realização. 

7.8 Meta: Fomentar a criação de uma rede de laboratórios de informática, visando ampliar a

inclusão digital dos discentes;

Ações: em processo

7.9 Meta: Fomentar o Programa de Monitoria buscando ampliação das vagas atuais;

Ações: A COGRAD conseguiu o aumento do quantitativo das bolsas, de 40 para 47.

7.10 Meta: Fortalecer a realização do Fórum das Licenciaturas;

Ações: em processo.

7.11 Meta:  Fortalecer  a  implementação das  ações  do Núcleo de Acessibilidade,  frente  às

necessidades  sociais  observadas  em situações  de  acesso,  participação  e  aprendizagem de

estudantes com “deficiência, transtornos globais de desenvolvimento”;

Ações: em processo.

7.12 Meta: Promover  ações  que  visem fortalecer  e  ampliar  os  programas  de  mobilidade

acadêmica (nacional e internacional);

Ações: em processo.

7.13  Meta: Promover  melhorias  no  processo  de  informação  aos  discentes  sobre  as

modalidades de bolsas disponíveis para a graduação;

Ações: em processo

7.14 Meta: Realizar estudos e propor medidas para minimizar os altos índices de evasão em

parceria com as Unidades Acadêmicas Especiais;

Ações: O NAP está realizando o levantamento e propondo ações.
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7.15 Meta: Reativar a comissão de divulgação dos cursos de graduação para atuar junto às

escolas de ensino médio de Catalão e Região;

Ações: Proposta encaminhada a Direção.

7.16 Meta: Viabilizar debates e propostas para o fortalecimento dos bacharelados na área de

humanidades.

Ações: em processo.

8) Considerações finais

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste setor, referente ao período de março de 2018 até dezembro de 2019 visou demonstrar

detalhadamente  como  os  recursos  públicos  foram  gerenciados  para  atendimento  à

comunidade. As mudanças organizacionais impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos

sistemas computacionais demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais.

Os anos de 2018/2019 foram de grandes mudanças para a COGRAD/RC/UFG, visto

a mudanças de servidores e a criação de novos setores, além da vinda de novas atribuições.

No entanto, a coordenação conseguiu, com muito êxito, atender todas as demandas, conflitos

e solicitações encaminhadas. A previsão para 2020 é de contínuo trabalho, visto a implantação

da UFCAT, uma vez que a Graduação tem papel fundamental na universidade.
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b. Centro de Gestão Acadêmica – CGA

1 Apresentação

Este relatório reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades desen-

volvidas pela Seccional do Centro de Gestão Acadêmica, na Regional Catalão (RC), da

Universidade Federal de Goiás (UFG), durante o período março de 2018 a dezembro de

2019. As ações desenvolvidas por esse setor sempre procuraram estar de acordo com a mis-

são da Universidade, que é contribuir para a formação de cidadãos capazes de promover a

transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os trabalhos desenvolvidos foram realizados em consonância com o Plano de De-

senvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da

RC e da UFG.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir.

Coordenador(a) atual: Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho

Responsáveis pela sistematização
do relatório:

Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho 
Mônica Luiz de Lima Ribeiro
Tércio William Pereira Rocha

Telefone: (64) 3441-5312

2 Identificação da Equipe

Nome do servidor Tipo 2018 2019

Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho Federal X X
Andreia Pires Rodrigues Terceirizado X X
Érica de Amorim Bernardo Terceirizado X X
Keila Eva Marques Municipal X X
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Leidiana Miguel de Rezende Terceirizado X X
Lígia Ribeiro Santana Municipal X X
Maria Glória de Santana Stacciarini Federal X X
Maria Luiza Gonçalves Terceirizado X X
Mônica Luiz de Lima Ribeiro Federal X X
Tércio William Pereira Rocha Federal X X

Detalhamento da equipe:

 Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho

o Cargo: Técnica em Assuntos Educacionais

o Titulação: Mestre

o Atividades  que  desempenha:  coordena  as  atividades  desenvolvidas  pelo  órgão;

representa o CGA-Catalão nas reuniões da Câmara Regional de Graduação, com direito a

voz e voto; compõe o Conselho Consultivo do CGA; colabora com a elaboração de editais

e  demais  instrumentos  normativos;  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência  eletrônica;  assessora  os  órgãos  superiores  nos  assuntos  atinentes  à

competência do órgão; orienta a comunidade interna e externa quanto aos procedimentos e

normativas  acadêmicas;  colabora  com estudos  e  pesquisas  relacionadas  às  políticas  de

graduação na Regional Catalão.

 Andreia Pires Rodrigues

o Cargo: Encarregada de Departamento

o Titulação: Graduada

o Atividades  que  desempenha:  atendimento  ao  público,  via  guichê,  telefone  e

correspondência  eletrônica;  presta  apoio  administrativo  nas  atividades  relacionadas  aos

processos de ingresso de estudantes nos cursos de graduação da Regional Catalão; efetiva

cadastros e atualiza dados dos estudantes no sistema; colabora com os procedimentos de

atualização  e  arquivamento/desarquivamento  de  documentos  acadêmicos  (processos

acadêmicos,  dossiês acadêmicos,  termos e atas  de colação de grau,  diplomas);  efetua o

controle de entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu.

 Érica de Amorim Bernardo

o Cargo: Encarregada de Departamento

o Titulação: Graduanda
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o Atividades  que  desempenha:  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência  eletrônica;  presta  apoio  administrativo  nas  atividades  relacionadas  aos

controle e registro acadêmico dos estudantes dos cursos de graduação da Regional Catalão;

atualiza os trâmites dos processos físicos em sistema específico; colabora com a emissão e

os procedimentos de controle e entrega de documentos acadêmicos (atestados, históricos

acadêmicos);  colabora  com a  atualização  mensal  de  relatórios  estatísticos  referentes  ao

quantitativo de estudantes ativos (matriculados e trancados).

 Keila Eva Marques

o Cargo: Escriturária

o Titulação: Ensino Médio

o Atividades  que  desempenha:  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência  eletrônica;  atua  efetivamente  nas  atividades  relacionadas  ao  controle  e

registro acadêmico dos estudantes dos cursos de graduação da Regional Catalão; colabora

com  a  emissão  e  os  procedimentos  de  controle  e  entrega  de  documentos  acadêmicos

(atestados, históricos acadêmicos).

 Leidiana Miguel de Rezende

o Cargo: Encarregada de Departamento

o Titulação: Graduada

o Atividades  que  desempenha:  atendimento  ao  público,  via  guichê,  telefone  e

correspondência  eletrônica;  presta  apoio  administrativo  nas  atividades  relacionadas  aos

processos de ingresso de estudantes nos cursos de graduação da Regional Catalão; efetiva

cadastros e atualiza dados dos estudantes no sistema; colabora com os procedimentos de

atualização  e  arquivamento/desarquivamento  de  documentos  acadêmicos  (processos

acadêmicos,  dossiês acadêmicos,  termos e atas  de colação de grau,  diplomas);  efetua o

controle de entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu.

 Lígia Ribeiro Santana

o Cargo: Escriturária

o Titulação: Ensino Médio

o Atividades  que  desempenha:  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência eletrônica; atua efetivamente nas atividades relacionadas ao controle
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e registro acadêmico dos estudantes dos cursos de graduação da Regional Catalão;

colabora  com a emissão e os procedimentos  de controle  e  entrega de documentos

acadêmicos (atestados, históricos acadêmicos).

 Maria Glória de Santana Stacciarini

o Cargo: Assistente em Administração

o Titulação: Especialista

o Atividades  que  desempenha:  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência eletrônica;  atua efetivamente nas atividades  relacionadas aos controle e

registro acadêmico dos estudantes dos cursos de graduação da Regional Catalão; colabora

com  a  emissão  e  os  procedimentos  de  controle  e  entrega  de  documentos  acadêmicos

(atestados,  históricos  acadêmicos);  orienta  a  comunidade  interna  e  externa  quanto  aos

procedimentos e normativas acadêmicas.

 Mônica Luiz de Lima Ribeiro

o Cargo: Pedagoga

o Titulação: Mestre

o Atividades  que  desempenha:  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência eletrônica;  atua efetivamente nas atividades  relacionadas aos controle e

registro acadêmico dos estudantes dos cursos de graduação da Regional Catalão; colabora

com  a  emissão  e  os  procedimentos  de  controle  e  entrega  de  documentos  acadêmicos

(atestados,  históricos  acadêmicos);  colabora  com  a  elaboração  de  editais  e  demais

instrumentos normativos; orienta a comunidade interna e externa quanto aos procedimentos

e  normativas  acadêmicas;  compõe  comissões  de  avaliação  de  estudantes  optantes  pela

reserva de vagas para ingresso nos cursos de graduação; colabora com estudos e pesquisas

relacionadas às políticas de graduação na Regional Catalão.

 Tércio William Pereira Rocha

o Cargo: Assistente em Administração

o Titulação: Mestre

o Atividades  que  desempenha:  atende  ao  público,  presencialmente,  via  telefone  e

correspondência  eletrônica;  coordena  as  atividades  relacionadas  aos  processos  de

ingresso de estudantes nos cursos de graduação da Regional Catalão; efetiva cadastros
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e  atualiza  dados  dos  estudantes  no  sistema;  coordena  as  atividades  referentes  à

atualização e arquivamento/desarquivamento de documentos acadêmicos (processos

acadêmicos, dossiês acadêmicos, termos e atas de colação de grau, diplomas); efetua o

controle de entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu; colabora

com a elaboração de editais e demais instrumentos normativos; orienta a comunidade

interna  e  externa  quanto  aos  procedimentos  e  normativas  acadêmicas;  compõe

comissões de avaliação de estudantes optantes pela reserva de vagas para ingresso nos

cursos de graduação; colabora com estudos e pesquisas relacionadas às políticas de

graduação na Regional Catalão.

3 Histórico

A Seccional do Centro de Gestão Acadêmica (doravante Seccional do CGA) inici-

ou suas atividades na Regional Catalão a partir do 1º semestre de 2007, dentro de um con-

junto de ações da Reitoria que visavam descentralizar atividades que eram executadas ex-

clusivamente na sede, para os então campi do interior. Com isso, a Secretaria Acadêmica do

Campus Catalão ampliou suas atividades, tornando-se uma filial do Centro de Gestão Aca-

dêmica, passando a executar tarefas mais complexas, como emissão de históricos acadêmi-

cos; a gerência e o arquivamento de dossiês acadêmicos e processos de natureza acadêmica;

a coordenação do processo de matrícula de estudantes; o acesso os sistemas acadêmicos de

forma mais ampla, com maior autonomia. Além disso, passou a ser coordenada por um ser-

vidor técnico-administrativo e a colaborar com a elaboração de editais, de calendários aca-

dêmicos e de algumas normativas que regem o funcionamento acadêmico dos cursos de

graduação, na UFG.

Foi nesse levante que foi instalado, também, o setor de Protocolo na Regional Ca-

talão que, inicialmente, funcionava nas dependências da Seccional do CGA, utilizando, não

só a estrutura física, como também os recursos humanos da Seccional.

No momento inicial das atividades da Seccional do CGA, o setor utilizava parte

das instalações onde atualmente funciona a coordenação do curso de Geografia. Contava,

nessa ocasião, com 06 (seis) servidores do quadro efetivo federal, 02 (duas) servidoras do

quadro efetivo municipal cedidas à UFG e 01 (uma) servidora do quadro comissionado mu-

nicipal.  Tais servidores executavam atividades inerentes à gestão acadêmica,  bem como
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atendiam toda a parte técnica administrativa referente à Coordenação de Graduação, que

também se instalava no mesmo espaço físico da Seccional do CGA, como também executa-

va todas as atividades do protocolo (quais sejam: autuação de processos acadêmicos e ad-

ministrativos, recebimento e entrega de correspondências, entre outras).

Com a transformação da Secretaria Acadêmica em Seccional do CGA, inclusive

com a transferência dos documentos arquivados (todos os dossiês e processos acadêmicos)

no CGA- Goiânia para o CGA-Catalão, o espaço físico disponível na Seccional ficou insu-

ficiente. Sendo assim, a partir de 2009, foi construído o Bloco A e, então, a Seccional pas-

sou a utilizar esse espaço, até setembro de 2014, quando finalmente mudou-se para o Cen-

tro Administrativo, ocupando as salas 04, 13 e 14, do piso térreo.

A partir de 2010, o setor de Protocolo foi removido da Seccional do CGA, por en-

tender que as atividades ganharam outros contornos, extrapolando os limites do acadêmico.

Com isso, a Seccional perdeu 02 (dois) servidores, sendo 01 (um) efetivo e 01 (um) comis-

sionado.

A partir de 2011, devido à quantidade de demandas e a especificidade das mesmas,

a Seccional do CGA houve por bem criar uma coordenação para tratar dos assuntos referen-

tes aos processos de matrícula de ingressantes; do controle e arquivamento de processos e

dossiês acadêmicos; das atividades referentes à guarda e controle dos documentos dos estu-

dantes formados, quais sejam: termos e atas de colação de grau, emissão de certidões de co-

lação de grau, entrega de diplomas. A essa sub-coordenação, deu-se o nome de “Coordena-

ção de Matrícula e Arquivo Acadêmico” e designou-se um dos servidores para coordená-la.

Da mesma forma, criou-se uma coordenação para lidar com o registro e controle acadêmico

dos cursos do então Campus Catalão, hoje Regional Catalão. No entanto, devido à insufi-

ciência de servidores, não foi possível designar um coordenador para essa segunda coorde-

nação, até hoje.

A partir de 2012, a Coordenação de Graduação (hoje COGRAD) iniciou um pro-

cesso de ressignificação de suas funções, que até então eram atividades técnicas operacio-

nais determinadas pela Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Esse processo deu à COGRAD

maior visibilidade das ações e fez aparecer, inclusive, a necessidade de mais 01 (um) servi-

dor do quadro efetivo federal e, posteriormente, culminou com a separação de espaço físi-

co, ocorrida na mudança para o Centro Administrativo.
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No entanto, com a separação de espaço físico, a Seccional do CGA foi novamente

penalizada com a perda de mais 02 (dois) servidores do quadro federal. Agravando-se ainda

mais o cenário, uma das servidoras da Seccional cumpriu o tempo de serviço e solicitou o

benefício da aposentadoria, o qual foi concedido a partir de janeiro de 2015. É importante

acrescentar que não houve reposição dessa vaga para a Seccional, pois a mesma foi desvia-

da para outro setor, a revelia desta Seccional.

Atualmente,  a Seccional  do CGA desempenha praticamente todas as atividades

que são desenvolvidas pelo CGA sede. Apenas a expedição e o registro dos diplomas ainda

não são realizados na Seccional, bem como alguns editais ainda são publicados pelo Centro

de Seleção (porém, todas as informações desses editais são levantadas e fornecidas pela

Seccional). Acrescente-se que, em 01/05/2018, o Protocolo Geral/CIDARQ-RC transferiu a

tarefa de autuação dos processos acadêmicos para o CGA.

4 Estrutura de funcionamento e atribuições

4.1 Espaço físico do setor

O setor está localizado no Centro Administrativo da Regional Catalão, piso térreo,

salas 04, 13 e 14. Na sala 04, localiza-se a coordenação de Controle e Registro Acadêmi-

co. É nessa sala também que fica a coordenação geral da Seccional. Já na sala 13 e 14,

está a coordenação de Matrícula e Arquivo Acadêmico.

4.2 Horário de atendimento

A Seccional do CGA atende ao público de segunda a sexta-feira, nos seguintes ho-

rários: de 08h às 12h e de 13h às 17h.

4.3 Clientela atendida

A clientela atendida pela Seccional do CGA é constituída de estudantes de cursos

de graduação e pós-graduação (somente para entrega dos títulos de pós-graduação stricto

sensu), estudantes egressos e candidatos a vagas em cursos de graduação; professores e

coordenadores de curso de graduação; pesquisadores, cujo objeto de pesquisa esteja rela-

cionado a questões acadêmicas dos cursos de graduação da Regional Catalão.
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4.4 Modos e meios de atendimento

O atendimento ao público é realizado presencialmente, através de correspondên-

cias  eletrônicas,  do  canal  “Fale  Conosco”  disponibilizado  nas  páginas  eletrônicas  da

UFG, como também por telefone. São evitados os atendimentos por redes sociais, haja

vista que a Seccional do CGA não dispõe, institucionalmente, dessa modalidade de co-

municação.

Os endereços de e-mail da Seccional do CGA são: cga.catalao@gmail.com e ma-

tricula.catalao@gmail.com. Os ramais para atendimento são: 5312 e 5375.

São oferecidos ao público os seguintes serviços:

• emissão de documentos acadêmicos: históricos acadêmicos, certidões de colação de

grau,  atestados  de  vínculo,  atestados  de  integralização  curricular,  atestados  de

provável formando, certidão de estudos, etc.

• cópia  de  documentos  arquivados:  documentos  integrantes  de  processos  e/ou  de

dossiês acadêmicos.

• entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu.

• orientações a respeito das legislações acadêmicas de um modo geral, incluindo as

opções de ingresso aos cursos ministrados na UFG.

• relatórios  estatísticos  referentes  aos  estudantes  e  aos  cursos  de  graduação  da

Regional Catalão.

4.5 Sistemas computacionais institucionais utilizados

São utilizados os seguintes sistemas computacionais:

Sistema de Administração Acadêmica (SAA): para acesso a informações de estudantes

egressos de cursos do regime anual (regime que a partir de 2003 foi sendo substituído pelo

regime semestral).

Sistema Acadêmico de Graduação (SAG): para acesso a informações de estudantes do

regime semestral (regime iniciado a partir de 2003).

Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGA-A): para acesso a infor-

mações de estudantes do regime semestral.  Esse sistema recebeu os dados migrados do

SAG e entrou em funcionamento a partir de novembro de 2014. Desse sistema, a Seccional
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do CGA tem acesso ao módulo Graduação e ao módulo Processo Seletivo.

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC): para acesso e

registro de trâmite de processos acadêmicos que foram gerados em meio físico (papel), bem

como para gerência de patrimônio e material de almoxarifado.

Sistema Eletrônico de Informações (SEI):  para acesso,  registro,  instrução,  despachos,

encaminhamentos, análise (quando é o caso) e finalização de processos gerados em meio

eletrônico.

5 Atividades realizadas

Dentre as atividades realizadas pela Seccional do CGA, no período de março de

2018 a dezembro de 2019, destaca-se:

5.1 Processo de Matrícula de Ingressantes

O número de matrículas realizadas, no período de 2018 a 2019, incluindo todos os

editais relacionados à entrada de ingressantes, quais sejam: Sistema de Seleção Unificada

(SISU), processo seletivo, processo seletivo para preenchimento de vaga disponíveis/rema-

nescentes, UFGInclui, PEC-G, bem como a forma de preenchimento das mesmas, nos cur-

sos de graduação presencial e à distância, considerando as diferentes modalidades de ba-

charelado, licenciatura e habilitações está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 01 – Matrículas de ingressantes realizadas nos cursos de graduação da
RC, no período de 2018 a 2019

MATRÍCULAS REALIZADAS

ANO

SISU PROCESSO

SELETIVO

PREENCHIMENTO  DE  VAGAS

DISPONÍVEIS/REMANESCENTES

UFGInclui PEC-G OUTROS

TOTAL

2018 765 24 85 9 0 0 883

2019 876 13 90 8 0 0 987

Fonte:  Seccional  do  Centro  de  Gestão  Acadêmica-RC e  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades
Acadêmicas (SIGAA). Dados atualizados em 10/04/2019.

5.2 Trancamentos de matrícula realizados

O número de trancamentos de matrícula realizados, no período de 2018 a 2019,

está apresentado na tabela a seguir:
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Tabela 02 – Trancamentos de matrícula realizados nos cursos de graduação da
RC, no período de 2018-2019

Ano 1º semester 2º semestre Total por ano
2018 454 451 905
2019 142 - 142
Fonte: Seccional do Centro de Gestão Acadêmica-RC. Dados atualizados em 10/04/2019.

5.3 Processos eletrônicos gerados, tramitados, com tramitação aberta, encerrados

e tempo médio de tramitação no período

O número de processos gerados na unidade CGA-RC e tramitados na mesma unida-

de, através do SEI, no período de março de 2018 a março de 2019, está apresentado na tabela

a seguir:

Tabela 03 – Processos eletrônicos gerados, tramitados, com tramitação aberta,
encerrados e tempo médio de tramitação no período de março de 2018 a março de

2019
                              Tipo Quantitativo de processos

Gerados 791
Tramitados 1502

Com tramitação aberta 246
Encerrados 1395

Tempo médio de tramitação no período 11 dias, 21 horas, 15 minutos e 10segundos
Fonte: Seccional do Centro de Gestão Acadêmica-RC e Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Dados
atualizados em 10/04/2019.

Obs.: A unidade CGA-RC gerou todos os processos eletrônicos acadêmicos no período

de 01/05 a 12/08/2018. Até 30/04/2018, o Protocolo-RC era responsável pela geração

desses  processos  e,  após  13/08/2018,  alguns processos  passaram a  ser  gerados  pelos

próprios estudantes, através do módulo Peticionamento Eletrônico do SEI, implantado a

partir dessa data.

5.4 Processos acadêmicos físicos arquivados

O número de processos acadêmicos físicos arquivados, no período de 2018 a 2019,

está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 04 – Processos acadêmicos físicos arquivados, no período de março de 2018
a março de 2019

Ano Quantitativo de processos
2018 180
2019 19

Fonte: Seccional do Centro de Gestão Acadêmica-RC e Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC). Dados atualizados em 10/04/2019.
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5.5 Prováveis formandos e concluintes:

O número de prováveis formandos e concluintes, contabilizados na Regional Cata-

lão, no ano letivo de 2018, incluindo as modalidades de ensino presencial e à distância, os

diferentes graus acadêmicos (bacharelado, licenciatura e bacharelado e licenciatura) e habi-

litações, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 05 – Estudantes prováveis formandos e concluintes nos cursos de graduação da RC,
no ano letivo de 2018

Ano Prováveis Formandos Concluintes
2018 (1º semestre) 230 150
2018 (2º semestre) 405 326

Fonte:  Seccional  do  Centro  de  Gestão  Acadêmica-RC  e  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades
Acadêmicas (SIGAA). Dados atualizados em 10/04/2019.

5.6 Emissão de documentos acadêmicos:

O número de documentos acadêmicos emitidos, no período de março de 2018 a

março de 2019, incluindo os diferentes tipos, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 06 – Documentos acadêmicos emitidos pela Seccional do CGA/RC, no período de
março de 2018 a março de 2019

Tipo do Documento Quantitativo
Históricos Acadêmicos 626

Atestado de Vínculo 29
Atestado de Desvínculo 20

Atestado de Provável Formando 40
Atestado de Integralização Curricular 69

Certidão de Colação de Grau 162
Fonte: Seccional do Centro de Gestão Acadêmica-. Dados atualizados em 10/04/2019.

5.7 Entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu:

O número de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu entregues, no

período de 2018 a 2019, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 07 – Entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu, no período de
março de 2018 a março de 2019

Tipo Quantitativo
Diploma de Graduação 196

Diploma de Pós Stricto Sensu 157
Fonte: Seccional do Centro de Gestão Acadêmica-RC. Dados atualizados em 10/04/2019.
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Acrescente-se que os diplomas de graduação dos formandos que colam grau na ce-

rimônia oficial são entregues aos respectivos portadores no ato da cerimônia. Portanto, não

estão contabilizados na tabela acima.

5.8 Atividades de rotina

● atender  ao  público  docente  e  discente  através  do  telefone,  e-mail  e

pessoalmente,  prestando  informações,  sanando  dúvidas,  auxiliando  nos

procedimentos  administrativos  com base nas  legislações  em vigor,  e,  conforme o

caso,  executando  nos  sistemas  acadêmicos  de  graduação  tarefas  referentes  ao:

registro e alteração de notas e frequência dos discentes; acréscimo e cancelamento de

disciplinas;  aproveitamento  de  disciplinas;  destrancamento  de  matrícula;

extraordinário  domínio  de  conteúdo;  integralização  curricular;  liberação  de  pré-

requisito ou co-requisito; recurso contra exclusão; revisão de frequência; revisão de

nota  de  avaliação;  segunda  chamada  de  avaliação;  trancamento  de  matrícula,

extemporâneo ou no semestre de ingresso; tratamento excepcional;

● expedir  atestados  de  vínculo,  desvínculo,  prováveis  formandos,

integralização  curricular,  bem  como  certidões  de  colação  de  grau,  históricos

acadêmicos e outros documentos;

● gerar e/ou instruir e/ou analisar processos de natureza acadêmica, com base

nas normativas que sustentam os pedidos;

● prestar  informações,  sanar  dúvidas  e  auxiliar  as  coordenadorias  de  curso

quanto às atividades acadêmicas realizadas nas coordenações/secretarias de curso;

● prestar  informações,  sanar  dúvidas  e  auxiliar  as  coordenadorias  de  curso

quanto aos procedimentos referentes ao ENADE para integralização curricular;

● controlar  as  listas  de  prováveis  formandos  encaminhadas  pelas

coordenadorias de curso;

● encaminhar ao CERD/UFG as listas de prováveis formandos encaminhadas

pelas coordenadorias de curso;

● instruir  os processos de colação de grau,  após  o recebimento  da lista  de

prováveis  formandos,  e  encaminhar  às  coordenadorias  de  curso  para  análise  da

integralização curricular;
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● elaborar  e  encaminhar  à  ASCOM/CAC  a  lista  de  prováveis  formandos

constando as informações:  “aprovados”,  “reprovados”,  “estudante com colação de

grau especial” e outras situações;

● receber,  deliberar  e  encaminhar  à  diretoria  da  Regional  Catalão  as

solicitações de colação de grau especial;

● encaminhar os processos dos formandos à Coordenadoria de Expedição e

Registro  de  Diplomas  para  as  providências  visando a  expedição  e  o  registro  dos

diplomas;

● elaborar, semestralmente, relatório dos prováveis formandos e informar ao

CGA/UFG  a  situação  final  desses  estudantes:  aprovado,  reprovado,  pendente  no

ENADE, débito de documentação, colação de grau especial, e outras;

● receber,  da  direção  da  Regional  Catalão,  conferir  e  encaminhar  ao

CERD/UFG duas vias da lista recibo e o termo de colação de grau dos formandos que

compareceram na solenidade de colação de grau;

● controlar  e  arquivar  os  termos de  colação de grau e  as  listas  oficiais  de

colação de assinaturas dos formandos que compareceram na solenidade de colação de

grau;

● receber e organizar os processos de colação de grau especial para fins de

anotações da respectiva data de colação;

● controlar e arquivar o termo de colação de grau em época especial;

● receber  da  CERD/UFG  e  os  diplomas  de  graduação  a  serem  retirados

diretamente na Seccional do CGA/CAC;

● receber  e  encaminhar  à  CERD/UFG  as  solicitações  de  diplomas  de

graduação;

● anotar e controlar a entrega dos diplomas de graduação e mestrado;

● receber solicitações, controlar e emitir certidão de colação de grau especial;

● manter  atualizado  os  dados  referentes  ao  reconhecimento  dos  cursos  de

graduação da UFG;

● efetivar nos sistemas acadêmicos de graduação as mudanças de curso, turno

e  habilitação  deferidas  por  meio  dos  processos  seletivos  para  preenchimentos  de

vagas disponíveis nos cursos de graduação da UFG;
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● reunir com os setores envolvidos na realização da matrícula afim de definir

as atribuições, de acordo com o planejamento realizado pela PROGRAD e o CGA;

● assessorar as coordenadorias de curso na realização do cadastro e matrícula

dos calouros convocados em 1ª chamada de processo seletivo, quanto à conferência

da documentação pessoal e acadêmica;

● preparar  material  de  matrícula  dos  calouros  dos  cursos  presenciais  e  à

distância;

● separar  as  capas  dos  dossiês  acadêmicos  em  quantidade  equivalente  ao

número de candidatos convocados para cada curso de graduação e colocar em um

envelope com o curso identificado;

● entregar às coordenadorias de curso o material da matrícula dos candidatos

de processos seletivos, convocados em 1ª chamada;

● separar em cada envelope,  o relatório  de comparecimento dos estudantes

matriculados, identificados por curso de graduação;

● informar  ao  Centro  de  Seleção  o  número  de  convocados  que  não

compareceram para efetuar matrícula, para a realização das chamadas subsequentes;

● receber a solicitação do estudante, verificar se a mesma atende às exigências

para o trancamento, conforme legislação vigente e, com o atendimento das condições,

efetivar trancamento no sistema acadêmico;

● efetuar  o  cadastro  e  matrícula  dos  estudantes  convocados  em chamadas

subsequentes do processo seletivo vestibular e de estudantes ingressantes por outras

formas de ingresso;

● receber atestado de vagas de outras IES e repassá-lo ao CGA/UFG, após

desativar  o dossiê,  efetivar  a baixa no sistema e anexando duas vias do histórico

escolar atualizado, com vistas ao encaminhamento da documentação acadêmica para

fins de transferência;

● apurar  quantidade  de  vagas  disponíveis  para  a  realização  de  edital  de

preenchimento de vagas, conforme legislação específica;

● receber e controlar as inscrições dos candidatos participantes do edital  de

preenchimento de vagas disponíveis (1º semestre);

● cadastrar no Sistema Acadêmico de Graduação, os candidatos aprovados nos
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Processos Seletivos que compareceram para efetuar matrícula, processo seletivo para

preenchimento  de  vagas;  convênios;  transferência  ex-officio;  mandado  judicial  e

outros, no âmbito de sua competência;

● comunicar  à  IES  de  origem  do  estudante  a  admissão  do  mesmo  via

transferência externa, conforme Portaria 230/2007;

● emitir documentos de natureza acadêmica, no âmbito de sua competência,

tais  como:  certidão  de  estudos,  declarações  de  matrícula,  de  trancamento  e  de

desligamento, dentre outras;

● conferir documentação dos ingressantes após realização da matrícula;

● conferir nos Sistemas Acadêmicos os dados constantes na documentação dos

estudantes ingressantes, bem como efetuar as alterações necessárias;

● guardar em caixas-arquivo, devidamente etiquetadas e organizadas por curso

e  ano  de  ingresso,  os  documentos  dos  estudantes  ingressantes  nos  cursos  de

graduação da UFG, acondicionados nas capas, formando os dossiês acadêmicos;

● controlar o arquivamento dos dossiês acadêmicos;

● controlar  o  arquivamento  de processos  de  natureza  acadêmica,  prestando

informações quando solicitado pela administração superior;

● classificar,  organizar,  controlar  e  zelar  pela  conservação  e  sigilo  da

documentação recebida;

● remanejar anualmente a documentação arquivada;

● desativar  e  encaminhar  ao  Controle  Acadêmico/Seccional  do  CGA  os

dossiês  para  fins  de  instrução  de  processos  de  colação  de  grau  dos  prováveis

formandos;

● realizar as baixas de cadastros dos estudantes desistentes;

● participar  da  elaboração  do  edital  do  processo  seletivo  de  disciplinas

isoladas, após o envio pelas coordenadorias de curso das vagas a serem ofertadas;

● receber  as  inscrições  dos  candidatos  às  disciplinas  isoladas  e  analisar

atendimento das condições especificadas no edital e homologar as inscrições;

● encaminhar as inscrições que forem homologadas à coordenadoria do curso

que ofertou a disciplina, para análise;

● elaborar e informar ao CGA/UFG a lista de aprovados do processo seletivo
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de disciplinas isoladas;

● entregar as declarações de aprovação aos candidatos às disciplinas isoladas;

● emitir  certificado,  mediante a solicitação do estudante,  após o mesmo ter

concluído as disciplinas isoladas cursadas;

● realizar  levantamentos  estatísticos  quando  solicitado  pela  administração

superior;

● colaborar com comissões que participam de diversos estudos no âmbito da

Instituição, como por exemplo: a elaboração de proposta do calendário acadêmico,

elaboração  de  proposta  de  reformulação  do  Regulamento  Geral  dos  Cursos  de

Graduação,  elaboração  de  proposta  de  reformulação  da  Instruções

Normativas/PROGRAD e resoluções acadêmicas;

● colaborar com estudos e pesquisas relacionadas às políticas de graduação na

Regional Catalão.

5.9 Atividades e projetos de destaque

5.9.1  Nome:  Programa  de  Capacitação  Interna  de

Servidores Período: 2º semestre de 2018

Descrição: O projeto teve por objetivo promover a atualização e a capacitação interna dos

servidores da Seccional do CGA, quanto às alterações nos procedimentos, proporciona-

das pelas mudanças nos instrumentos normativos (Resolução CEPEC nº 1557/2017, que

aprovou o novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação – RGCG e Instrução Nor-

mativa PROGRAD nº 01/2018) e pela migração dos sistemas SAG para o SIGA-A e im-

plantação dos processos eletrônicos via SEI.

Resultados alcançados: Atualização e capacitação dos servidores da Seccional do CGA

quanto às alterações nos procedimentos, proporcionadas pelas mudanças nos instrumen-

tos normativos e pela migração do sistema SAG para o SIGA-A e implantação dos pro-

cessos eletrônicos via SEI.

5.9.2  Nome:  Rotinas  Acadêmicas  –  Calourada

2018 Período: março/2018
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Descrição: A atividade teve por objetivo apresentar, aos ingressantes, o setor Seccional

do Centro de Gestão Acadêmica, com foco nas atividades desempenhadas e nas normati-

vas que embasam a parte acadêmica dos cursos de graduação (RGCG, Instrução Norma-

tiva PROGRAD).

Resultados alcançados: Apresentação, aos ingressantes, do setor Seccional do Centro de

Gestão Acadêmica, das atividades desempenhadas pelo mesmo e das normativas que em-

basam a parte acadêmica dos cursos de graduação (RGCG, Instrução Normativa PRO-

GRAD).

6 Projeções para os próximos anos

Indicamos sugestões de metas de trabalho a serem realizadas futuramente, a saber:

6.1 Meta: Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao fortaleci-

mento da Graduação

Justificativa: Diante dos números que revelam o baixo índice de ingresso e baixo índice

de conclusão dos alunos nos cursos de graduação da Regional Catalão, a pesquisa torna-

se urgente e necessária para o entendimento das causas desses índices e, a partir disso,

propor ações que visem elevar o nº de ingressantes e o nº de concluintes nos cursos.

Ações a serem realizadas: emissão de relatórios via sistema acadêmico; estudo dos dados

apontados nos relatórios; aplicação de questionários ao público da pesquisa (estudantes,

servidores, etc.); reuniões com os coordenadores de curso e a administração superior; ou-

tras ações que se fizerem necessárias.

Dificuldades: gerar e analisar os relatórios, uma vez que, costumeiramente, há uma diver-

gência de dados nos documentos fornecidos via sistema; encaixar as atividades da pro-

posta entre as tarefas do setor, pois o volume de demandas do CGA e o número reduzido

de servidores para executá-las consomem bastante tempo do servidor;

Tempo estimado para alcançar a meta: 03 (três) anos.

6.2 Meta: Aprimorar a publicização das ações da Seccional do CGA

Justificativa: Considera-se relevante na medida em que a publicidade é um dos princípios

da administração pública.
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Ações a serem realizadas: criação de um website da Seccional do CGA.

Dificuldades: dificuldade de ordem técnica operacional para o trabalho com o website;

encaixar as atividades da proposta entre as tarefas do setor, pois o volume de demandas

do CGA e o número reduzido de servidores para executá-las consomem bastante tempo

do servidor;

Tempo estimado para alcançar a meta: 06 (seis) meses.

6.3 Meta:  Fortalecer  a  divulgação,  à  comunidade  universitária,  das  normas  e

regulamentos que embasam as questões acadêmicas dos cursos de graduação 

Justificativa: Considera-se relevante na medida em que possibilita à comunidade 

universitária o conhecimento das normas e dos regulamentos que embasam as questões 

acadêmicas dos cursos de graduação da Regional Catalão, através do projeto “Se Liga 

nas Regras”, do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP).

Ações a serem realizadas: palestras com estudantes ingressantes, dentro da programação

da Calourada; visitas às unidades acadêmicas especiais com o objetivo de esclarecimento

e orientação.

Dificuldades: encaixar as atividades da proposta entre as tarefas do setor, pois o volume

de demandas do CGA e o número reduzido de servidores para executá-las consomem

bastante tempo do servidor;

Tempo estimado para alcançar a meta: indeterminado.

7 Relatório Estatístico das Atividades Realizadas pelo CGA, no período de 01 janeiro de
2019 a 31 dezembro de 2019

Dentre as atividades realizadas pela Seccional do CGA, no período de 01/01/2019 a

31/12/2019, destacam-se:

7.1 Processo de Matrícula de Ingressantes

O número de matrículas realizadas, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, incluindo

todos  os  editais  relacionados  à  entrada  de  ingressantes,  quais  sejam:  Sistema de  Seleção

Unificada  (SISU),  processo  seletivo,  processo  seletivo  para  preenchimento  de  vaga

disponíveis/remanescentes,  UFGInclui,  PEC-G, bem como a forma de  preenchimento  das
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mesmas,  nos  cursos  de  graduação  presencial  e  à  distância,  considerando  as  diferentes

modalidades de bacharelado, licenciatura e habilitações está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 01 – Matrículas de ingressantes realizadas nos cursos de graduação da RC, no
período de 01/01/2019 a 31/12/2019

AN
O

MATRÍCULAS REALIZADAS T
O
T
A
L

SIS
U

PROCESS
O

SELETIVO

PREENCHIMENTO
DE VAGAS

DISPONÍVEIS /
REMANESCENTES

UFGInclu
i

PEC-G OUTROS

2019
87
6

13 90 8 0 0
9
8
7

Fonte: Centro de Gestão Acadêmica e Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

7.2 Trancamentos de matrícula realizados

O  número  de  trancamentos  de  matrícula  realizados,  no  período  de  01/01/2019  a

31/12/2019, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 02 – Trancamentos de matrícula realizados nos cursos de graduação da RC, no
período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano 1º semestre 2º semestre Total por ano
2019 333 433 766

Fonte: Centro de Gestão Acadêmica e Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

7.3  Processos  eletrônicos  gerados,  tramitados,  com  tramitação  aberta,  encerrados  e

tempo médio de tramitação no período

O  número  de  processos  gerados  na  unidade  CGA-RC  e  tramitados  na  mesma

unidade, através do SEI, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, está apresentado na tabela a

seguir:

Tabela 03 – Processos eletrônicos gerados, tramitados, com tramitação aberta,
encerrados e tempo médio de tramitação, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Tipo Quantitativo de processos
Gerados 962

Tramitados 1363
Com tramitação aberta 105

Encerrados 1258
Tempo médio de tramitação no período 22 dias, 9 horas, 25 minutos e 16 segundos

Fonte: Centro de Gestão Acadêmica e Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
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7.4 Processos acadêmicos físicos arquivados

O número de processos acadêmicos físicos arquivados, no período de 01/01/2019 a

31/12/2019, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 04 – Processos acadêmicos físicos arquivados, no período de 01/01/2019 a
31/12/2019

Ano Quantitativo de processos
2019 30

Fonte: Centro de Gestão Acadêmica e Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
(SIPAC).

7.5 Prováveis formandos e concluintes

O  número  de  prováveis  formandos  e  concluintes,  contabilizados  na  Regional

Catalão, no ano letivo de 2019, incluindo as modalidades de ensino presencial e à distância,

os  diferentes  graus  acadêmicos  (bacharelado,  licenciatura  e  bacharelado  e  licenciatura)  e

habilitações, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 05 – Estudantes prováveis formandos e concluintes nos cursos de graduação da
RC, no ano letivo de 2019

Semestre Prováveis Formandos Concluintes
1º semestre 230 150
2º semestre 406 327

Fonte:  Centro  de  Gestão  Acadêmica  e  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas
(SIGAA).

7.6 Emissão de documentos acadêmicos

O  número  de  documentos  acadêmicos  emitidos,  no  período  de  01/01/2019  a

31/12/2019, incluindo os diferentes tipos, está apresentado na tabela a seguir:
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Tabela 06 – Documentos acadêmicos emitidos pela Seccional do CGA/RC, de 01/01/2019
a 31/12/2019

Tipo do Documento Quantitativo
Históricos Acadêmicos Avulsos* 76

Atestado de Vínculo 20
Atestado de Desvínculo 9

Atestado de Provável Formando 40
Atestado de Integralização Curricular 43

Certidão de Colação de Grau 102
* Não estão contabilizados nesse número os históricos acadêmicos emitidos para colação de grau, seja especial
ou  em  cerimônia  oficial,  bem  como  os  históricos  acadêmicos  emitidos  por  força  dos  procedimentos  de
transferência facultativa dos estudantes para outra IES.
Fonte: Centro de Gestão Acadêmica

7.7 Entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu

O número de diplomas de graduação e pós-graduação  stricto sensu entregues,  no

período de 2019, está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 07 – Entrega de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu, de
01/01/2019 a 31/12/2019

Tipo Quantitativo
Diploma de Graduação* 113

Diploma de Pós Stricto Sensu 124
*Os diplomas de graduação dos formandos que colam grau na cerimônia oficial são entregues aos respectivos
portadores no ato da cerimônia. Portanto, não estão contabilizados na tabela acima.
Fonte: Centro de Gestão Acadêmica

8 Considerações finais

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste setor, referente ao período de março de 2018 a dezembro de 2019, visou demonstrar

detalhadamente como os recursos públicos foram gerenciados para atendimento à comuni-

dade. As mudanças organizacionais impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos siste-

mas computacionais demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais.
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c. Coordenação Geral de Estágios – CGE

1 Apresentação 

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pela Coordenação Geral de Estágios na Regional Catalão (RC) da Universidade

Federal de Goiás (UFG), durante o período março de 2018 a dezembro de 2019. As ações

desenvolvidas  por  esse  setor  sempre  procuraram  estar  de  acordo  com  a  missão  da

Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a  formação de  cidadãos  capazes  de promover  a

transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional  da UFG (PDI),  com o Plano de Gestão da Direção (2018-

2022) e legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos

da RC e da UFG.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir.

Coordenadora atual: Ivânia Vera
Responsável pela sistematização do relatório: Ivânia Vera e Samuel Henrique
Site: https://estagio.catalao.ufg.br/

Telefone:
(64) 3441-5354
(64) 3441-5359

2 Identificação da Equipe 

Nome do servidor Tipo 2018 2019
Ivânia Vera Federal x x
Samuel  Henrique  França
Leite

Estagiário / Encarregado de Departamento
x x

OBS:

 A TAE Simonne Ribeiro, entrou de licença capacitação logo após assumirmos

a pasta e quando retornou foi alocada em outro setor, a pedido da Direção da RC.

 O colaborador  Samuel  Henrique  França  Leite  era  estagiário  no  setor  e  foi

contratado por empresa terceirizada como Encarregado de Departamento.
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Detalhamento da equipe:

 Ivânia Vera

o Cargo: Docente

o Titulação: Doutorado

o Atividades que desempenha: Coordenação Geral de Estágios (CGE)

 Samuel Henrique França Leite

o Cargo: Estagiário

o Titulação: Graduando em Ciência da Computação

o Atividades que desempenha: atendimento ao público, manutenção da página da

CGE, operação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), planilhas, entre outras descritas

no plano de atividades.

*Maiores informações em relação as atividades desempenhadas, estão dispostas no

quadro de atividades executadas pela Equipe CGE.

3 Histórico 

A  Coordenação  Geral  de  Estágios  (CGE)  está  vinculada  à  Coordenação  de

Graduação da Regional Catalão (COGRAD/UFG/RC). Tem como função o que está disposto

no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação – Seção Estágios, que aprova o Regulamento

Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) da Universidade Federal de Goiás (RESOLUÇÃO -

CEPEC Nº 1557/2017), sobretudo nos artigos: 

Art.  17.  Estágio  curricular  obrigatório  e  estágio  curricular  não  obrigatório  são

componentes  da  formação  acadêmica,  de  caráter  teórico-prático,  que  têm  como  objetivo

principal proporcionar aos estudantes a aproximação com a realidade profissional, com vistas

ao desenvolvimento de sua formação técnica, cultural, científica e pedagógica, com vistas ao

exercício da profissão e da cidadania.

Art. 23.  A PROGRAD será responsável pela Coordenação Geral dos Estágios dos

cursos.
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§ 1º  O coordenador geral de estágios da UFG, lotado na Prograd, terá as seguintes

atribuições: 

I. coordenar e avaliar a política de estágios da UFG; 

II.  supervisionar  o  cumprimento  das  normas  estabelecidas  pelas  instâncias

competentes; 

III.  apoiar  os  coordenadores  de  estágios  dos  cursos  em  assuntos  referentes  à

realização de estágios e garantia de sua qualidade; 

IV. promover a troca de experiências e incentivar atividades integradas; 

V. divulgar experiências de estágio na comunidade universitária e para o público em

geral; 

VI. analisar propostas de convênio e de termos aditivos; 

VII. manter arquivos atualizados sobre legislação, convênios e outros documentos

relativos a estágios na UFG; 

VIII.  coordenar,  em  conjunto  com  a  Pró-reitoria  de  Administração  e  Finanças

(PROAD)  e  o  Departamento  de  Pessoal,  o  processo  de  seleção,  por  meio  de  edital,  de

candidatos a estágio não obrigatório na UFG; 

Art.  24.  Caberá  ao  conselho  diretor  da  unidade  ou  ao  colegiado  da  unidade

acadêmica especial a designação de um coordenador de estágio por curso.

Art. 25. O coordenador de estágio de cada curso terá as seguintes atribuições: 

I- articular a elaboração de regulamento que atenda à especificidade de cada curso

para  o  desenvolvimento  do  estágio,  a  ser  aprovado  pelo  conselho  diretor  da  unidade

acadêmica  ou  colegiado  da  unidade  acadêmica  especial,  respeitando-se  o  Estatuto  e

Regimento da UFG, resolução específica e a legislação vigente; 

II- coordenar e acompanhar os estágios curriculares; 

III- buscar, avaliar e definir os locais de estágio e solicitar a assinatura de convênios; 

IV-  apoiar  o  planejamento,  o  acompanhamento  e  a  avaliação  das  atividades  de

estágio; 

V- promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de

estágio; 
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VI- manter documentos atualizados e arquivados relativos aos estágios no respectivo

curso, por período não inferior a cinco anos; 

VII- manter atualizada a lista de estagiários com respectivos campos de estágio; 

VIII- indicar o professor orientador para o estagiário; 

IX- assinar e carimbar o termo de compromisso do estudante, atribuição que, na sua

ausência,  ficará  a  cargo do vice-coordenador  de  estágio  do  curso,  quando houver,  ou  do

coordenador de curso. 

A Profª Drª. Ivânia Vera foi nomeada como responsável pela Coordenação Geral de

Estágios (CGE) - RC, por meio da Portaria 1815/2018 [03/04/2018].

A partir de 03 de abril de 2018, essa Coordenação implementou algumas alterações, a

saber:

1- Diagnóstico situacional, nos primeiros meses e tratativa das rotinas do local;

2- Execução das rotinas diárias/semanais/mensais;

3- Solicitação de separação [CIDARQ] de documentos passíveis de arquivamen-

to. Há ainda necessidade de averiguação de outros arquivos, para solicitar novos encaminha-

mentos de documentos;

4- Busca ativa de todas as resoluções em formato PDF e em formato de Resolu-

ção CEPEC. Enviada por e-mail a COGRAD e no dia da reunião com os Coordenadores de

Estágio, a solicitação que o PPC de seu referido Curso fosse alocado na página em formato de

Resolução CEPEC;

5- Realização do Controle/conferência dos mobiliários, lotados na CGE (2018/1-

2018/2);

6- Lançamento e condução do Edital 01/2018 e Edital 02/2018;
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7- Acréscimo de mais duas bolsas de ECNO/RC, de 42 para 44 vagas, conduzidas

por Editais;

8- Principais comunicações e Solicitação aos Coordenadores de Estágio:

a. Memo 47/2018 – solicita justificativa sobre o retorno do seguro de aulas práti-

cas;

b. Memo 49/2018 – solicita relação dos estagiários Não Obrigatórios, com preen-

chimento de planilha específica para lançar no SIGAA essa atividade;

c. Memorando 51/2018 - encaminhado a PROGRAD, com as respostas das Coor-

denações de Estágio de cada UAE sobre a demanda de retorno do Seguro de Aulas Práticas;

d. Informações por e-mail sobre as modificações ocorridas nas rotinas dos Está-

gios;

e. Divulgação das listas cobradas ao agente de integração IEL dos estudantes em

estágio intermediados por eles. Faz parte do convênio o encaminhamento dessa listagem, mas

não tem sido rotina o recebimento da mesma na CGE, de forma espontânea, apenas quando é

solicitado, ato previsto nas Resoluções abaixo:

RGCG 1557/2017-  Art. 18.  Para a realização do estágio curricular obrigatório ou

não obrigatório, será necessária a celebração de termo de convênio entre a UFG e o campo de

estágio, quando este for externo à UFG, termo de compromisso firmado pelo educando, pela

parte concedente e pela UFG, bem como a análise da compatibilidade entre as atividades

desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. 

§  2º  O  estágio  pode  ser  intermediado  por  agentes  de  integração  devidamente

conveniados com a UFG, mediante condições e critérios estabelecidos no regulamento de

estágio do curso, os quais devem estar em consonância com a política de estágio da UFG.

Resolução CEPEC 1538/2017, que Disciplina os estágios curriculares obrigatórios e

não obrigatórios dos cursos de bacharelado da Universidade Federal de Goiás, e revoga as

resoluções CEPEC nº 766/2005 e nº 880/2008. Art. 5º A UFG poderá firmar convênios com

agentes de integração públicos ou privados, para a contratação de seus estudantes de ensino

médio e de graduação como estagiários, em vagas cadastradas por essas instituições, na forma

da legislação vigente. 
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§ 1º A intermediação da contratação de estagiários por agentes de integração deverá

ocorrer, preferencialmente, para o estágio curricular não obrigatório. 

§ 2º  Ao final de cada ano, o agente externo de integração encaminhará relatório à

UFG, informando os estágios intermediados e as suas condições, bem como os valores das

bolsas pagas, no caso dos estágios remunerados.

RESOLUÇÃO CEPEC Nº 1539/2047 que define a política de estágios dos cursos

de Licenciatura da Universidade Federal de Goiás - UFG e revoga a Resolução CEPEC nº

731/2005.  Art.  4º  O estágio  curricular  obrigatório  ocorrerá  preferencialmente  em escolas

públicas, mediante convênio institucional entre as redes de ensino e a UFG. 

Parágrafo único. No estágio curricular não obrigatório, o estágio pode ser mediado

por agentes integradores ou instituições conveniadas.

9- Atualização do site da CGE: https://estagio.catalao.ufg.br/

 Atualização da Planilha de estagiários; 

(https://estagio.catalao.ufg.br/p/25753-estagiarios 

 Atualização da planilha dos Coordenadores de Estágio da RC: https://estagio.-

catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-de-estagio

 Alterações das informações contidas nos Formulários de Estágio de modo a fa-

cilitar o reconhecimento do estagiário na RC; 

 Atualização das vagas de estágios recebidas para ampla divulgação, seja por

empresas conveniadas com a UFG ou de vagas ofertadas por agentes de integração: https://es-

tagio.catalao.ufg.br/ 

 Atualização na página referente a Legislação sobre os Estágios: a última atuali-

zação era datada de 30/06/2016 e em 20/03/2018 ainda estava desatualizada. Inserido para

consulta, outros documentos pertinentes, como o calendário acadêmico, LDB, etc; https://es-

tagio.catalao.ufg.br/p/5914-legislacao 

 Inovador: Deixar mais evidente no site sobre o seguro, com link direto para

seguradora: https://prograd.ufg.br/p/14133-seguro-contra-acidentes-pessoais 

 Inovador: Chamada para imunização dos estudantes, na página da CGE;
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 Inovador: inserção dos nomes e links direcionados aos Cursos oferecidos pela

RC;

 Inovador: Participação junto a Gestão de reuniões semanais, com encaminha-

mento das tratativas da CGE; 

 Inovador: Consulta por meio da ferramenta do Google, sobre a descritiva dos

estagiários não obrigatórios, mediados por essa Coordenação. A partir da finalização das res-

postas dos estudantes, a mesma foi apresentada aos Coordenadores de Estágio, na 2ª reunião: 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeKeRrsw2WBnEJ_CvYK_lTZjmPTJdK-CUyscHn8KryW0uGegA/viewform?

usp=sf_link

 Inovador: inserção das principais dúvidas recebidas pela CGE por estagiários:

https://estagio.catalao.ufg.br/p/28001-duvidas-frequentes 

Orientações para a entrega da Folha de Frequência

Orientações para a entrega dos Relatórios

Orientações para a Renovação de Contrato

 Inovador: disponibilização no sitio da CGE as memórias das reuniões realiza-

das com os Coordenadores de Estágios e dos Estagiários que entraram via Edital 01/2018 e

Edital 02/2018;

https://estagio.catalao.ufg.br/n/107534-reuniao-do-dia-08-06-2018-primeira-reuniao-

com-os-coordenadores-de-curso-e-coordenadores-de-estagio-da-rc-ufg

https://estagio.catalao.ufg.br/n/111990-reuniao-do-dia-23-11-2018-primeira-reuniao-

com-os-estagiarios-aprovados-na-1-chamada-no-edital-02-2018 

https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/14_09_2018_-_Mem%C3%B3ria_2_reun

%C3%A3o_coord_de_est%C3%A1gios_RC_10-12-2018.pdf 

https://estagio.catalao.ufg.br/n/106434-reuniao-do-dia-18-05-2018-primeira-reuniao-

com-os-estagiarios-aprovados-na-1-chamada-no-edital-01-2018 
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 Inovador: Divulgação da CGE: inserção após criação do Banner e do Folder

com orientações acerca dos Estágios Curriculares: https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/Fol-

der_da_CGE.pdf

https://estagio.catalao.ufg.br/up/610/o/Poster_da_CGE_%282%29.pdf 

 Inovador: Inserção do formulário de solicitação de transporte para realização

de visitas aos cenários de prática, pelos coordenadores de estagio, por meio de demandas en-

caminhadas  à  CAF/RC  Setor  de  Transporte  https://caf.catalao.ufg.br/up/747/o/DTL-RC_-

_SOLICITA%C3%87%C3%83O_DE_TRANSPORTE.pdf 

A partir  de  abril  de  2019,  essa  Coordenação implementou algumas  alterações,  a

saber:

1- Atualização das rotinas diárias/semanais/mensais

a. Necessário, principalmente pela utilização do Sistema Eletrônico de Informa-

ções (SEI!), no qual alterou o modo como as rotinas anteriores eram conduzidas.

2- Realização do controle/conferência dos mobiliários, lotados na CGE (2019);

a. Vale ressaltar que o levantamento patrimonial foi feito via aplicativo desenvol-

vido pelo CERCOMP/DMP, conforme solicitação sendo executado pelo TAE da COGRAD.

3- Lançamento e condução do Edital 01/2019 = 14 vagas, por desistência e inte-

gralização do Curso. Balanço Geral: 89 (oitenta e nove) inscritos, 80 (oitenta) homologadas,

09 (nove) indeferidas, 14 (quatorze) vagas preenchidas.

4- Edital 02/2019 não estava previsto no Calendário Acadêmico/ano letivo 2019.

O mesmo foi inserido como previsto para acontecer em agosto de 2019. Contudo, foi cancela-

do devido ao impacto orçamentário ocorrido na UFG/RC, advindo do Decreto nº 9.711, de 15

de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o

cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019 e dá
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outras providências. Esse cancelamento foi comunicado na Reunião do Conselho Gestor no

dia 28/08/2019. 

5- Principais comunicações aos Coordenadores de Estágio:

a. Ofício Circular nº 3/2019/DFP/UFG – informa que a partir do mês de JU-

NHO/2019, o envio do boletim de frequência pelas Unidades Organizacionais da UFG a Dire-

toria Financeira de Pessoas (DFP) via SEI, se aplicará também aos estagiários vinculados ao

programa de estágio não obrigatório da PROGRAD;

b. Mudança no e-mail da CGE – informa que o e-mail da CGE mudou devido

resolução CONSUNI Nº 10/2019, que estabelece a Política de Comunicação da Universidade

Federal de Goiás (UFG): estagio.catalao@ufg.br 

c. Ofício Circular nº 20/2019/PROGRAD/UFG – informa sobre o fluxo para

tramitação  dos  processos  de  aproveitamento  de  competências  profissionais  como  Estágio

obrigatório;

d. Ofício Circular nº 25/2019/PROGRAD/UFG – informa dados da nova segu-

radora.

6- Atualização do site da CGE: https://estagio.catalao.ufg.br/

 Junção (na mesma página do site) da planilha de estagiários e planilha dos Co-

ordenadores de Estágio da RC:  https://estagio.catalao.ufg.br/p/16042-coordenadores-de-esta-

gio

i. A junção foi necessária para diminuir a quantidade de itens no Menu do site,

melhorando, assim, a visualização.

 Atualização das vagas de estágios recebidas para ampla divulgação, seja por

empresas conveniadas com a UFG ou de vagas ofertadas por agentes de integração: https://es-

tagio.catalao.ufg.br/n/69501-mural-de-estagios 

 Atualização na página referente a Legislação sobre os Estágios: necessário de-

vido a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 213, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, que estabe-

lece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal

direta, autárquica e fundacional: https://estagio.catalao.ufg.br/p/5914-legislacao 

 Atualização na chamada para imunização dos estudantes, na página da CGE;
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 Reordenação do Menu em ordem alfabética para melhorar a navegação pelo

site;

 Atualização das principais dúvidas recebidas pela CGE por estagiários: neces-

sário, principalmente, pela mudança no envio do boletim de frequência (agora pelas Unidades

Organizacionais da UFG)  https://estagio.catalao.ufg.br/p/28001-duvidas-frequentes 

Orientações para a entrega da Folha de Frequência

Orientações para a entrega dos Relatórios

Orientações para a Renovação de Contrato

 Inovador: disponibilização no sitio da CGE de declarações das reuniões reali-

zadas com os Coordenadores de Estágios e Estagiários;

https://estagio.catalao.ufg.br/p/31226-declaracoes-de-participacao-da-1-reuniao-com-

os-coordenadores-de-estagio-da-rc-ufg-estagiarios-do-ecno-da-rc-ufg-e-representante-do-

agente-de-integracao-iel-go-realizada-no-dia-14-05-2019

https://estagio.catalao.ufg.br/p/31287-declaracoes-de-participacao-da-2-reuniao-com-

os-coordenadores-de-estagio-da-rc-ufg-e-representante-do-agente-de-integracao-iel-go-

realizada-no-dia-03-12-2019

 Inovador: Inserção de informações acerca de aproveitamento de competências

profissionais como Estágio obrigatório https://estagio.catalao.ufg.br/p/31079-aproveitamento-

de-competencias-profissionais-como-estagio-obrigatorio

DESAFIOS

 Que as solicitações enviadas as Coordenações de Estágio do Curso, sejam res-

pondidas no tempo das solicitações. Muitas vezes há demora nessas respostas o que gera atra-

so nas atualizações no site e/ou outros encaminhamentos;

 Política educacional no sentido de que os interessados em realizar estágio em

locais não conveniados que nos procure para iniciarmos as tratativas de convênio entre a parte

interessada e a UFG, dentro do prazo estipulados por Lei.
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 Aumentar o número de estagiários mediados pela CGE/RC.

 Implantação da Central de Estágios (demanda espaço físico, servidores, mobi-

liário e equipamentos)

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ESTÁGIO POR MEIO DA

CGE

 Inovador: Elaboração e envio de Carta Convite a diversos setores, para estabe-

lecimento de convênios de Estágios Curriculares e renovação de cenários de práticas;

 Inovador:  Elaboração  dos  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP).  Não

havia no setor, um descritivo passo a passo das atividades que são executadas no setor. Nesse

momento contou-se com a ajuda do Estagiário Samuel Henrique, foi necessário atualizar os

POP devido, principalmente, a alteração de algumas rotinas para o SEI!. 

 Visita ao Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) da cidade de

Catalão para realizar a divulgação dos cursos de graduação, programas de assistência estudan-

tis, projetos de extensão e outras tantas atividades disponíveis à ingressantes na universidade.

 https://www.catalao.ufg.br/n/109378-professoras-da-rc-ufcat-participam-de-  

evento-de-integracao-no-ccpa 

 Inovador:  Visita  aos  cenários  de estágios,  dentro da RC. Observou-se que

muitos estagiários não têm deixado o cronograma semanal disposto na porta/mural de estágio/

horário de atividades. Fato registrado durante as visitas aos locais.

 Inovador: Visita aos Cenários de Prática em atendimento ao disposto nos Des-

pachos da Procuradoria da UFG, antecedendo a formalização dos ajustes, visitou-se os locais

que solicitaram Convênios com a Universidade para realização de estágios dos estudantes de
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Graduação vinculados à UFG, com vistas a verificação das instalações profissionais da conce-

dente, se estas estão adequadas à formação cultural e profissional dos estudantes:

 https://estagio.catalao.ufg.br/n/113179-cge-e-cograd-visitam-interessados-em-  

estabelecer-convenios-com-a-ufg 

 https://www.catalao.ufg.br/n/113426-cge-e-cograd-visitam-centro-de-educa  -  

cao-infantil-interessado-em-realizar-convenio-com-ufg 

 https://estagio.catalao.ufg.br/n/113889-cge-e-cograd-visitam-academia-interes  -  

sada-em-realizar-convenio-com-ufg 

4 Estrutura de funcionamento e atribuições

4.1 Espaço físico do setor

O setor está localizado no Centro Administrativo, salas 18/19, piso térreo.

4.2 Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: 8h:00min – 12h:00min. Averiguar na porta da CGE a rotina

semanal  do  estagiário  e  da  Coordenadora,  uma  vez  a  mesma  participa  de  outras

representações dentro da Instituição e possui carga horária de ensino de graduação e pós-

graduação, além de atividades de pesquisa e extensão.

4.3 Clientela atendida

Comunidade universitária (docentes, estudantes) e comunidade externa, com vistas

ao esclarecimento de dúvidas, interessados em formalizar convênios de estágio/aulas práticas

entre UFG e partes concedentes, conforme Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que

dispõe sobre o estágio de estudantes: 

Artigo  9º  As  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  e  os  órgãos  da  administração

pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  bem  como  profissionais  liberais  de  nível  superior
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devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem

oferecer estágio [...] 

A partir  do envio da Carta Convite,  uma inovação por parte  da CGE, houve um

acréscimo de novos locais para estágios/aulas práticas. A consulta da planilha atualizada de

Convênio  é  gerida  pelo  Gabinete  da  Reitoria-Setor  Convênios,  disponível  em:

https://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas 

De 35 convites para novos convênios, 15 se efetivaram com convênio, dentre eles,

convênio com pessoas físicas. Destacam-se: 

Nº Convênio Concedente CNPJ
210/2018 F. J Academia Ltda 21.543.651/0001-06
211/2018 Neto Alves Academia Ltda 29.276.213/0001-22
268/2018 Nutrir Refeições Coletivas Ltda 15.072.666/0001-22
328/2018 Passeio das Águas Incorporações SPE Ltda 26.650.647/0001-52
398/2018 Copebras Indústria Ltda 46.567.202/0002-00
401/2018 Niobras Mineração Ltda 97.171.562/0003-09
015/2019 Nex Info Consultoria e Tecnologia Ltda 24.536.550/0001-98
029/2019 Ricardo Bertoldo de Mello Duarte 16.456.563/0001-29
034/2019 Centro de Educação Infantil Casinha Feliz 18.681.322/0001-09
048/2019 Associação Pestalozzi de Catalão 00.146.373/0001-75
062/2019 Clínica Salute Ltda 10.722.969/0001-20
066/2019 Flávia Mendes Freire 13.575.317/0001-06

.

4.4 Modos e meios de atendimento

-Atendimento  ao  público,  presencial  ou  por  e-mail:  cge.cac.ufg@gmail.com ou

estagio.ufg.rc@gmail.com 

-Sitio oficial da CGE: https://estagio.catalao.ufg.br/ 

-Telefones: (64) 3441-5354/3441-5359

-Sistema Eletrônico de Informações (SEI-UFG)

-Sistema Integrado de Gestão e Atividades Acadêmicas- UFG (SIGAA-UFG)

-Sistemas próprios da UFG: www.ufg.br 

5 Eventos realizados

 5.1.1 em 2018: I  Mostra de Trabalhos  de Estágios  Curriculares (http://

eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=13681),  no  IV

Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CONPEEX) da Universi-
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dade Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG/RC), que aconteceu de 22 a

25 de Outubro de 2018. Houve apresentação de trabalhos modalidade oral, de

relato de experiência dos estagiários vinculados a UFG-RC. Disponível em:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/111209-participacao-da-cge-no-4-conpeex-da-

regional 

 5.1.2 em 2018: Participação do Espaço das Profissões No dia 24/10/2018,

durante o Evento 4º Conpeex da Regional Catalão, a Coordenação Geral de Es-

tágios fez divulgação das atividades desenvolvidas no Setor, com entrega de

folders de divulgação sobre os Estágios Curriculares não obrigatório e esclare-

cimentos de dúvidas. Foi um momento ímpar de interação entre os estudantes,

comunidade externa e grupos profissionais. Disponível em: https://estagio.cata-

lao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes 

 5.1.3  em 2019:  I  Fórum de Estágios  da Regional  Catalão,  ocorrido  em

22/03/2019, evento com grande interatividade entre a Comissão Organizadora

e a plateia, que compareceu em ótimo número no auditório. Houve a partici-

pação de muitos estudantes de graduação, nível técnico e ensino médio, Coor-

denadores de Estágio e docentes. Disponível em: https://www.catalao.ufg.br/

n/115094-cge-realiza-com-sucesso-o-1-forum-de-estagio-da-regional-cata-

lao 

 5.1.4 em 2019: I Oficina de Escrita de Relato de Experiência, ocorrido no

dia 16/08/2019, a iniciativa aconteceu a partir da experiência da 1ª Mostra de Estágios Curric-

ulares,  promovida pela  Coordenação Geral de Estágios (CGE) durante o 4º Congresso de

Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da Regional Catalão (Conpeex - RC/UFG), no ano de

2018. O objetivo do evento foi orientar  aos estudantes como se dá a escrita  científica na

modalidade Relato de Experiência. Disponível em: https://estagio.catalao.ufg.br/n/119463-

cge-realiza-com-sucesso-a-i-oficina-de-escrita-de-relato-de-experiencia;
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 5.1.5 em 2019: 1º Dia da Saúde na Universidade (1º DSU) , ocorrido no dia

12/09/2019, o evento objetivou apoiar o movimento “setembro amarelo”, trazendo a atenção à

saúde aos nossos estudantes e comunidade universitária, além de estreitar os laços com a co-

munidade catalana. Disponível em:  https://estagio.catalao.ufg.br/n/121147-cge-na-organiza-

cao-do-1-dia-da-saude-na-universidade-1-dsu;

 5.1.6 em 2019:  2ª Mostra de Trabalhos de Estágios Curriculares, ocorrido

em 30/10/2019, durante o 5º CONPEEX - Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desen-

volvimento sustentável da Regional Catalão.

  5.1.7 em 2019: 1ª Mostra de Trabalhos de Residência Pedagógica, ocorrido

em 30/10/2019, durante o 5º CONPEEX - Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desen-

volvimento sustentável da Regional Catalão.

 5.2  Previsão para 2020

• 5.2.1  II Fórum de Estágios da Regional Catalão;

• 5.2.2  II Oficina de Escrita de Relato de Experiência;

• 5.2.3  2º Dia da Saúde na Universidade;

• 5.2.4  3ª Mostra de Trabalhos de Estágios Curriculares;

• 5.2.5 1ª Mostra de Trabalhos de Residência Pedagógica.

6 Atividades realizadas 

São desempenhadas, muitas vezes em paralelo e de forma continuada e flexibilizada.

Dentre  as  dispostas  nas  atividades  do Coordenador  Geral  de  Estágio previstas  no RGCG

11557/2017, destacam-se: 

6.1 Atividades de rotina

Atividades da Coordenação Geral de Estágios
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6.1.1 Rotinas Diárias

 Acompanhar a ação de coordenadores de estágios dos cursos na busca de con-

vênios (campo de estágio);

 Atualizar na planilha disponível no sítio da CGE. Manter o padrão estabeleci-

do: Curso de Graduação; Coordenador de Estágio do Curso; Mandato; Portaria; Telefone (da

universidade); e-mail para contato.

 Acompanhar a nomeação dos Coordenadores de Estágio (atualizar arquivo);

 Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos Coordenadores de Estágio;

 Acompanhar os estágios curriculares não-obrigatórios da Regional Catalão:

 Seleção - edital, conforme datas previstas no calendário acadêmico e regulari-

dade quanto aos relatórios das vagas provindas de substituição;

 Receber contratos de novos estagiários (TCE, Plano de atividades e compro-

vante de matrícula) e arquivá-los;

 Pagamento - Ofício de autorização de pagamento PROAD/SEI (assinatura de

Coordenação Geral de Estágios)

 Fazer inclusão e exclusão de alunos da planilha de Declaração de frequência e

do seguro (formulário de desistência, integralização de contrato, integralização de créditos) e

enviar por e-mail à PROGRAD em tempo real;

 Encaminhar ficha de cadastros de novos estagiários ao DP (Cristiane Dares e/

ou substituto); formulário de período de férias, controle de frequência e desligamentos (for-

mulário no site);

 Fazer renovação de contratos, quando solicitado formalmente (ofício) pelo ór-

gão/departamento (conferir relatórios - enviar ao DP a cópia do Termo Aditivo de Contrato

com a autorização (carimbo e assinatura do Coordenador Geral de Estágios da RC);

 Fazer controle e arquivamento dos relatórios semestrais;

 Fazer certificados dos estagiários curriculares não-obrigatórios da Regional e

controle de entrega (assinam: Coordenador Geral de Estágios da RC e Diretora da RC/UFG);

 Arquivar documentos em suas respectivas pastas;

Atender empresas para conveniar;

Atender a demanda espontânea ou por agendamento.
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6.1.2. Rotinas Semestrais

 Elaborar e executar, via SEI!, o Edital de Seleção de Estagiários não-obrigató-

rios da UFG (conforme calendário acadêmico, geralmente dois anuais);

 Reuniões  semestrais  com os  Coordenadores  de Estágio de cada Curso e/ou

caso tenha demanda;

 Desenvolver junto às Coordenações de Estágios dos Cursos de licenciatura e

bacharelado (separadamente) o acompanhamento dos Estágios obrigatórios;

Realizar visitas aos campos de Estágio Curricular não Obrigatório, nas dependên-

cias da UFG/RC, e juntamente com o Coordenador de Estágio Curricular Obrigatório de cada

Curso, as dependências de empresas concedentes;

 Certificar se todos os Estagiários afixaram no local de estágio (laboratórios,

sala, etc) a rotina semanal, bem como a divisão de Carga Horária (CH) distribuídas durante a

semana. O total da CH deve estar de acordo com o contratado/Edital (20/30 horas semanais).

6.1.3. Atividades do Estagiário/Encarregado de Departamento da Coordenação

Geral de Estágios

 Auxílio nas atividades administrativas:

 Auxílio na escrita de Ofícios;

Auxílio na elaboração de documentos da CGE;

 Digitalização de documentos;

Auxílio para a equipe da CGE no que for possível ajudar.

 Atendimento a professores e alunos:

 Atendimento por meio dos telefones da CGE - ramais 5359 (sala 19) e 5354

(sala 18).

 Atendimento as demandas feitas diretamente na CGE (sala 18 – Centro Admi-

nistrativo).

 Atendimento via e-mail da CGE (cge.cac.ufg@gmail.com) e e-mail do setor

(estagio.catalao@ufg.br).

 Encaminhamento de documentos:

Ofícios e Solicitações para outros Setores da Regional;

Certificados de Estágio para assinatura do(a) Diretor(a) da Regional;
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Via SEI! para o DFP em Goiânia:

a) Cadastro de novos Estagiários;

b) Escala de Recesso dos Estagiários;

c) Remarcação de Férias;

d) Termo Aditivo dos Estagiários que renovaram o contrato;

e)Declaração de Frequência de cada mês;

f)Qualquer demanda que envolva comunicação oficial.

 Elaboração de documentos:

Certificado de Estágio (quando solicitado);

Declaração de Supervisão/Orientação (quando solicitado);

Ofícios/Declarações/envio de e-mails.

 Manutenção do sítio da Coordenação Geral de Estágios:

 Atualização da(o):

a)Tabela dos Estagiários atuantes da Regional;

b)Tabela dos Coordenadores de Estágio da Regional;

c)Mural de Estágios (divulgação de vagas de ESTÁGIO que recebemos);

d)Página das Legislações;

e)Página da Equipe;

f)Página do Horário de Atendimento;

g)Lista dos Cursos da Regional;

h)Link do Calendário Acadêmico;

i)Link das Reuniões realizadas pela CGE.

 Inserção dos(as):

a)Novos Editais e todas as divulgações referentes a cada Edital;

b)Reportagens da CGE;

c)Notícias publicadas no site da Regional;

d)Divulgações importantes.

 Criação de:

a)Banners para Editais e notícias;

b)Miniaturas para Editais e notícias (se necessário);

 Vinculação do link da página de Goiânia dos:
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a)Formulários de Estágio;

b)Documentos necessários para realizar convênio e da Tabela de Empresas convenia-

das;

c)Dados da Seguradora vigente.

Atualização constante dos documentos da CGE:

 Eletronicamente:

a)Lista de estagiários ativos;

b)Lista de estagiários que terminaram o estágio;

c)Relação dos relatórios entregues;

d)Lista de Supervisores e Orientadores;

e)Lista de Coordenadores de Estágio.

 Fisicamente:

a)Pastas dos Estagiários da Regional.

Arquivamento de documentos:

Documentos de alunos que finalizaram o estágio (geralmente de 6 em 6 meses);

Editais e todos os documentos provenientes do mesmo (e.g. Ficha de Inscrição, Re-

cursos, Resultados etc);

 Declarações de Frequência;

 Convites de Convênios;

 Convênios efetivados;

 Ofícios emitidos;

 Ofícios recebidos;

 Memórias de reunião;

Outros documentos que precisem ser arquivados.

 Participação em eventos da CGE ou parceiros:

 Fazer o formulário de inscrição do evento,  usualmente utilizando o  Google

Forms;

 Imprimir a folha de inscritos (1 dia antes ou no mesmo dia do evento), com

nome + campo de assinatura, para ser preenchida no dia do evento;
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 Imprimir a folha para ser preenchida por participantes que não fizeram a inscri-

ção pelo site;

 Atender as demandas que surgirem no dia do evento;

 Confeccionar,  em parceria com a CEC, os certificados para os participantes

(mais informações em: https://cec.catalao.ufg.br/p/5594-certificacao ).

 Auxiliar na inserção de convênios no sistema SEI!.

7 Prestação de Contas sobre as metas previstas no plano de gestão da Direção e que tem

atuação direta do setor em pauta

A Coordenação Geral de Estágios não possui Centro de Custo (CC). A mesma está

vinculada a Coordenação Geral de Graduação, quando na solicitação de material e/ou custeio,

isso se dá pelo CC da COGRAD.

Quanto as bolsas dos Estagiários, por ser um Projeto Institucional, as mesmas saem

do CC da Direção da Regional Catalão.

8 Projeções para os próximos anos

Indicamos sugestões de metas de trabalho a serem realizadas futuramente, a saber:

Meta: Central de Estágios

Justificativa:  uma  necessidade  para  quando  se  tornar  Universidade  Federal  de

Catalão (UFCAT)

Ações a serem realizadas: ainda devem ser previstas.

Tempo  estimado  para  alcançar  a  meta:  indefinido.  Depende  de  muitas  outras

demandas e setores as quais estão envolvidos.
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9 Considerações finais

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste setor, referente ao período de 2018 até 2019 visou demonstrar detalhadamente como os

recursos  públicos  foram  gerenciados  para  atendimento  à  comunidade.  As  mudanças

organizacionais impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos sistemas computacionais

demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais. 

10 ANEXOS

REPORTAGENS ASSERTIVAS, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO GERAL DE

ESTÁGIOS

 Atualizem vosso cartão de vacinas!

Os Calendários e as Campanhas Nacionais de Vacinação objetivam o controle, a eliminação e

a  erradicação  de  doenças  imunopreveníveis  (BRASIL,  2017).  

Procurem a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa para atualizar o cartão de vacinas,

antes de iniciarem as atividades/aulas práticas (de campo, unidades de saúde, visitas técnicas,

etc) e estágios curriculares obrigatório e não obrigatório. Para maiores informações acessem

os documentos na íntegra, nos links abaixo:

PORTARIA Nº 1498/13 - Redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o Calendário Nacio-

nal de Vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no âmbito do

Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional.

PORTARIA     Nº 5/17 -     Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sis  -  

tema Único de Saúde.
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Fonte: Ministério da Saúde 

Pessoas adultas até 29 anos devem tomar 2 doses da vacina contra sarampo (tríplice viral)

mesmo que vacinado na infância, tendo cartão de vacina ou não.

30 anos até 49 devem tomar 1 dose da vacina.

Acima de 50 não precisam porque provavelmente tiveram contato com a doença.

Os postos de saúde já estão vacinando. Vacine-se e avise a sua família.

 Professoras da RC/UFCAT participam de evento de integração no CCPA

(Disponível  em:  https://www.catalao.ufg.br/n/109378-professoras-da-rc-ufcat-participam-de-

evento-de-integracao-no-ccpa)

Centro  de  Convivência  do  Pequeno  Aprendiz  realizou  evento  para  apresentação  das

oportunidades de cursos de nível superior da RC/UFCAT aos seus alunos. Veja!

Atendendo ao convite do Centro de Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) da cidade de

Catalão, na manhã de hoje (06) as professoras Fernanda Belo, Coordenadora de Graduação e,

na oportunidade, Diretora em exercício, e Ivania Vera, Coordenadora Geral de Estágios e pro-

fessora do curso Enfermagem, representaram a Regional Catalão/UFCAT em um evento do

referido Centro para realizar a divulgação dos cursos de graduação, programas de assistência

estudantis, projetos de extensão e outras tantas atividades disponíveis à ingressantes na uni-

versidade.
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Alunos do CCPA foram apresentados aos cursos de graduação ofertados pela RC/UFCAT

Professoras da RC/UFCAT visitando o espaço do curso de costura no CCPA

O evento, que inclusive está vinculado a um projeto de extensão da RC intitulado "Integra

Universidade", visou a apresentação dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de

ensino superior locais aos alunos do CCPA, com o intuito de incentiva-los à busca pela forma-

ção de nível superior.
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Após o momento com os alunos, as professoras da RC/UFCAT também conheceram os espa-

ços do Centro de Convivência e algumas das atividades lá desenvolvidas.

 Trabalhos e salas de apresentação da I Mostra de Trabalhos de Estágios Curricu-

lares

(Disponível em:  https://estagio.catalao.ufg.br/n/110988-trabalhos-e-salas-de-apresentacao-da-

i-mostra-de-trabalhos-de-estagios-curriculares)

Informações serão publicadas no site do 4º Conpeex da Regional Catalão.

Os trabalhos e salas de apresentação dos trabalhos submetidos na I Mostra de Estágios Curri-

culares do CONPEEX da UFG/RC serão publicados no site do evento. 

 Participação da CGE no Espaço das Profissões

(Disponível em: https://estagio.catalao.ufg.br/n/111163-participacao-da-cge-no-espaco-das-
profissoes)
No dia 24/10/2018, durante o Evento 4º Conpeex da Regional Catalão, a Coordenação Geral

de Estágios fez divulgação das atividades desenvolvidas no Setor, com entrega de folders de

divulgação sobre os Estágios Curriculares não obrigatório e esclarecimentos de dúvidas.

Foi um momento ímpar de interação entre os estudantes, comunidade externa e grupos profis-

sionais.
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Pôster utilizado durante o Evento, impresso e disposto na sala da CGE
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Participação da CGE no 4º CONPEEX da Regional

(Disponível em: https://estagio.catalao.ufg.br/n/111209-participacao-da-cge-no-4-conpeex-da-

regional)

No dia 25/10/2018, nas salas 103 e 105, Bloco Didático I da UFG/RC, aconteceram

as apresentações dos trabalhos inscritos na I Mostra de Trabalhos de Estágios Curriculares,

promovido pela Coordenação Geral de Estágios da Regional Catalão (CGE/RC) em parceria
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com a Coordenação de Graduação (COGRAD) e Coordenação de Extensão e Cultura da Regi-

onal Catalão (CEC/RC).

Os estudantes estagiários apresentaram as Bancas Avaliadoras, composta por profes-

sores da RC. Vossos sinceros agradecimentos às Bancas, na presença da Profª. Drª. Viviane

Cabral Bengezen, Prof. Dr. Emerson Gervásio de Almeida, Profª. Ms. Naiara Faiad Sebba Ca-

life, Profª. Drª. Graciele Cristina Silva, Profª. Drª. Tharine Louise Gonçalves Caires e Profª.

Esp. Renata Silva Lopes, além de todos que aceitaram ser pareceristas.

Muitos foram os esforços da equipe gestora na condução dessa 1ª atividade, voltada

exclusivamente para os Estágios Curriculares, ao qual vislumbrou atender ao disposto nas Re-

soluções CEPEC 1538/2017 (art. 6º, inciso VI) e CEPEC 1539/2017 (art. 10) quanto ao pro-

duto final dos Estágios, além de promover o compartilhamento das experiências e vivências

do estágio curricular dos acadêmicos de graduação da RC, estimulando a produção e apresen-

tação de trabalhos científicos e dos produtos oriundos do Estágio Curricular.
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 CGE e COGRAD visitam interessados em estabelecer convênios com a UFG

(Disponível  em:  https://estagio.catalao.ufg.br/n/113179-cge-e-cograd-visitam-interessados-

em-estabelecer-convenios-com-a-ufg)

No dia 21 de janeiro de 2019, antecedendo a formalização dos ajustes, visitamos os

locais que solicitaram Convênios com a Universidade para realização de estágios dos estudan-

tes de Graduação vinculados à UFG, com vistas a verificação das instalações profissionais do

concedente, se estas estão adequadas à formação cultural e profissional dos estudantes. Na

ocasião, visitou-se as instalações da Integrar – RH e ADISGO, ambas no Município de Cata-

lão.

Estiveram presentes representantes dos cursos de Enfermagem, Profª. Nunila Ferreira, e Psi-

cologia, Prof. Tiago Nunes, acompanhados pela Coordenadora Geral de Estágios, Profª. Ivâ-

nia Vera e pela Coordenadora de Graduação, Profª. Fernanda Belo.
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 CGE e COGRAD visitam Centro de Educação Infantil interessado em realizar

convênio com UFG

(Disponível  em:  https://www.catalao.ufg.br/n/113426-cge-e-cograd-visitam-centro-de-educa-

cao-infantil-interessado-em-realizar-convenio-com-ufg)

Após efetivação do convênio, os cursos de graduação da UFG poderão utilizar o espaço

como estágio. Saiba!

Texto: Ivânia Vera - Foto: Ivânia Vera
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A Coordenação Geral de Estágio realizou visita a um Centro de Educação Infantil in-

teressado em firmar convênio com a UFG para realização de estágio de graduação. A visita foi

solicitada no Parecer da Procuradoria da UFG e tinha como objetivo verificar se as instalações

profissionais da empresa são adequadas à formação cultural e profissional dos estudantes.

A visita aconteceu no dia 29 de janeiro de 2019. Na ocasião, estiveram presentes a

Prof.ª Ivânia Vera, Coordenadora Geral de Estágio, a Prof.ª Fernanda Belo, Coordenadora de

Graduação e o Prof. Bruno Oliveira, Coordenador de Estágio de Administração.

Representantes da Regional Catalão/UFG e membros da instituição visitada

As responsáveis pela empresa apresentaram as dependências da instituição, o tipo de

atividade que prestam à comunidade externa, bem como o público alvo. Os pareceres estão

sendo preparados e após efetivação do convênio, os Cursos de Graduação da UFG poderão

utilizar o espaço como estágio.

 CGE e COGRAD visitam Academia interessada em realizar convênio com UFG

(Disponível  em:  https://estagio.catalao.ufg.br/n/113889-cge-e-cograd-visitam-academia-

interessada-em-realizar-convenio-com-ufg)

Após efetivação do convênio, os Cursos de Graduação da UFG poderão utilizar o espaço

com atividades de Aulas Práticas e Estágio.

Texto: Samuel Henrique França Leite

No dia 14 de fevereiro de 2019, a Coordenação Geral de Estágios realizou visita a

uma Academia interessada em firmar convênio com a UFG para realização de Estágio e Aulas
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Práticas de Graduação. Na ocasião, estiveram presentes a Profª. Ivânia Vera, Coordenadora

Geral de Estágios, a Profª. Fernanda Belo, Coordenadora de Graduação, o Prof. Rodrigo Pas-

choal Prado, Coordenador do curso de Medicina e o Prof. Jean Carlos Nunes, Coordenador de

Estágio da Educação Física.

A visita foi solicitada no Parecer da Procuradoria da UFG e tinha como objetivo veri-

ficar se as instalações profissionais da empresa são adequadas à formação cultural e profissio-

nal dos estudantes. Posteriormente, os Coordenadores emitirão um Parecer ao qual será reme-

tido a Procuradoria da UFG para análise.

 

Representantes da Regional Catalão/UFG e membros da instituição visitada

 CGE realiza com sucesso o 1º Fórum de Estágio da Regional Catalão

(Disponível  em:  https://estagio.catalao.ufg.br/n/115127-cge-realiza-com-sucesso-o-1-forum-

de-estagio-da-regional-catalao e  https://www.ufg.br/n/115184-regional-catalao-realiza-forum-

de-estagio)
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Evento apresentou uma programação que buscou ampliar os conhecimentos da comunidade 

acadêmica acerca do funcionamento do processo de estágio tanto na universidade 

quanto em empresas.

A partir da 1ª Mostra de Estágios Curriculares, promovida pela Coordenação Geral

de Estágios (CGE) durante o 4º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da Regio-

nal Catalão (Conpeex - RC/UFG), a comissão organizadora do referido evento verificou a ne-

cessidade de estimular os estagiários a manifestarem suas experiências de estágio, fugindo

apenas do relatório formal entregue ao final do período de estágio.

Nesta perspectiva de acompanhar de forma mais próxima a realização do estágio e

também mostrar a importância do mesmo na trajetória do universitário, foi que a CGE reali-

zou no último dia 22 de março de 2019 o 1º Fórum de Estágio da Regional Catalão, evento

que apresentou uma programação que buscou ampliar os conhecimentos da comunidade aca-

dêmica acerca do funcionamento do processo de estágio tanto na universidade quanto em em-

presas. Equipe de gestão da RC deu as boas vindas ao público do evento 

Foi um evento inovador na instituição que trouxe ao público presente vários tópicos

pertinentes a respeito da temática, dentre eles os aspectos legais que fundamentam a prática de

estágios em Universidades/Empresas/autarquias/ONgs além da introdução de informações aos

estudantes que ainda farão estágios, como: “O papel do agente de integração na interface Uni-

versidade x Empresas x Entidades”, a “Segurança no local de estágio”, como se preparar para

“Processos seletivos e quais as competências exigidas no mercado hoje”, “Acolhimento ao/a

estagiário/a e a construção do Plano de Atividades”, “A importância do Comitê de Ética den-

tro da perspectiva da integridade acadêmica e as interfaces da integridade no processo de está-

gio”, “Redação científica na construção do relato de experiência do relatório final de Estágio”,

“Relato de vivência do estagiário”, “Relato de vivência de um Gestor que iniciou sua carreira

como estagiário” e muitas oportunidades de estágio via balcão de estágios organizado por par-

ceiros do evento.

Com a realização deste tipo de atividade a CGE busca impulsionar os estagiários à

produção científica dentro das atividades desenvolvidas nos estágios, transformando o relató-

rio final em um formato que possa ser publicizado em eventos científicos e assim divulgar o

estágio e as experiências por ele vivenciadas.
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Dessa forma, o 1º Fórum de Estágio foi um evento com grande interatividade entre a Comis-

são Organizadora e a plateia, que compareceu em ótimo número no auditório. Houve a parti-

cipação de muitos estudantes de graduação, nível técnico e ensino médio, Coordenadores de

Estágio e docentes. “Nossos sinceros agradecimentos a todos que participaram desse ‘I FÓ-

RUM DE ESTÁGIO’, sobretudo, aos estudantes, parceiros/apoiadores, a Comissão Organi-

zadora, na pessoa da TAE Denísia Netto ao qual soube, magistralmente fazer uma teia de re-

lações composta por servidores, terceirizados e estagiários”, agradeceu a Coordenadora Ge-

ral de Estágios da RC, Profª Ivânia Vera.

.

Equipe  de  gestão  da  Regional  Catalão  deu  as  boas  vindas  ao  público  do  evento
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Fórum ocorreu no Auditório Professora Sirlene Duarte, na Regional Catalão 

Em balanço feito pela CGE após o evento verificou-se que, atualmente, há na RC

724 estudantes matriculados em disciplina obrigatória de Estágio - nível graduação, de acordo

com informações da Coordenação de Graduação. Dos 261 participantes que fizeram a pré-ins-

crição no 1º Fórum de Estágio, 120 não estão estagiando e portanto foram em busca de infor-

mações acerca de como funciona o estágio. Como público geral, compareceram ao evento/as-

sinaram a lista de presença, 258 participantes, além dos representantes dos diversos setores,

agentes de integração e mesa diretiva.

Auditório Prof.ª Sirlene Duarte recebeu ótimo público no 1º Fórum de Estágio da RC 

 CGE e COGRAD visitam locais de estágios de universitários conveniados com a

UFG (disponível  em:  https://www.catalao.ufg.br/n/116370-cge-e-cograd-visitam-locais-

de-estagios-de-universitarios-conveniados-com-a-ufg)

No  dia  02  de  maio  de  2019,  as  professoras  Ivânia  Vera  e  Fernanda  Belo,

respectivamente  coordenadoras  das  coordenações  Geral  de  Estágios  e  de  Graduação  da

Regional  Catalão/UFG, realizaram uma visita  técnica na Santa Casa de Misericórdia  e na
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Prefeitura Municipal de Catalão, juntamente do coordenador de estágio do curso de Educação

Física, Prof. Jean Nunes.

A Prefeitura Municipal é um dos locais de estágio de estudantes da Regional Catalão

As visitações  tiveram por  finalidade  a  renovação  do convênio  entre  os  referidos

locais e a UFG para fins de estágios de estudantes universitários. De acordo com parecer do

Procurador da UFG é recomendado aos coordenadores de estágio de curso  “[...] visitar e

conhecer o local em que será realizado o estágio, verificando as instalações profissionais da

concedente,  e  se  estas  são adequadas à formação cultural  e  profissional  dos  estudantes,

atestando tais condições por escrito nestes autos [...]”.

Dessa forma, para dar seguimento ao processo de renovações há necessidade de que

os  professores  coordenadores  de  estágio  visitem os  locais  e  emitam um parecer  em que

constem  as  informações  sobre  as  instalações  profissionais  e  se  estas  estão  adequadas  à

formação cultural e profissional dos estudantes. Segundo a Coordenadora Geral de Estágios,

Ivânia Vera, isso acontecendo, dar-se-á o andamento do processo com envio da minuta para

que as partes interessadas possam assinar, com vistas a efetivação do convênio.
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•  CGE realiza 1ª reunião com estagiários aprovados no Edital 01/2019 (disponível em:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/116466-cge-realiza-1-reuniao-com-estagiarios-aprovados-no-

edital-01-2019)

Aos três dias do mês de maio de 2019, no Centro de Informática e Apoio Didático

(CIAD)  da  Universidade  Federal  de  Goiás  –  Regional  Catalão  reuniu-se  juntamente  à

Coordenação Geral de Estágios da UFG – RC, na pessoa da Profª.  Drª.  Ivânia Vera e do

terceirizado Samuel  Henrique  França  Leite,  nove dos  catorze  discentes  selecionados para

preenchimento das vagas de estágio referentes ao edital nº 01/2019 de seleção de estagiários

da Regional Catalão.

Na ocasião foi apresentado aos novos estagiários as normas referentes ao estágio não

obrigatório  realizado  nas  dependências  da  UFG.  Além  disso,  foi  explanado  todo  o

procedimento a ser adotado por parte dos selecionados para a efetivação e permanência dos

mesmos como estagiários.

Foi  apresentado  todos  os  procedimentos  para  o  preenchimento  da  documentação

necessária para a contratação, entrega da folha de frequência, bem como os relatórios parciais

e finais a serem entregues pelos estagiários. A Coordenadora de Estágios sanou dúvidas dos

discentes,  usando como subsídio a legislação vigente sobre a política de estágios.  Toda a

apresentação foi disponibilizada no site da Coordenação Geral de Estágios para servir como

auxílio no preenchimento da documentação dos novos estagiários.

Todos os estagiários aprovados na 1ª chamada pleitearam a vaga e já iniciaram as

atividades no dia 09 de maio de 2019.

Diferentemente dos editais anteriores, a validade do edital 01/2019 foi estendida para

um ano após a data de publicação. Sendo assim, vencerá somente em 03 de abril de 2020.

Caso haja desistências, os candidatos que estão na lista de espera poderão ser convocados para

pleitear a vaga em aberto até o vencimento do edital.
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•  Participação  da  CGE  no  Espaço  das  Profissões (disponível  em:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/117349-participacao-da-cge-no-espaco-das-profissoes)

No dia 05 de junho de 2019, a Coordenação Geral de Estágios fez divulgação das

atividades desenvolvidas no Setor, com a exposição de pôster sobre os Estágios Curriculares
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não obrigatório, tanto dentro da Universidade, quanto em escolas, empresas, ONGs e pessoas

físicas.

Foi um momento ímpar de interação entre os estudantes e comunidade externa.

Pôster utilizado durante o Evento
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• CGE participa de atividade na Rádio Cultura 101.1 em Catalão – Goiás (disponível em:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/118030-cge-participa-de-atividade-na-radio-cultura-101-1-em-

catalao-goias)

No  dia  28  de  junho  de  2019,  a  CGE,  na  pessoa  da  Profª.  Drª.  Ivânia  Vera  e  do

Encarregado  de  Departamento  Samuel  Henrique  França  Leite,  participou  do  programa

UFCAT na Cultura FM 101.1 (Catalão) das 17h às 18h.

Durante o programa, a entrevistada (Ivânia Vera), informou aos ouvintes sobre a Lei

que rege o Estágio (seja ele obrigatório ou não obrigatório). Além disso, respondeu a questões
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relativas as vagas de Estágio Curricular não Obrigatório (ECNO) da Regional, como também

as  mediadas  por  agente  de  integração.  Esclarecimentos  acerca  de  como  devem  ser  os

convênios para Estágio com a Universidade também foram pontuadas.

Profª. Drª. Ivânia Vera durante a entrevista na Cultura FM 101.1

Fachada da Cultura FM 101.1 em Catalão – GO

• CGE realiza com sucesso a I Oficina de Escrita de Relato de Experiência (disponível

em:  https://estagio.catalao.ufg.br/n/119463-cge-realiza-com-sucesso-a-i-oficina-de-escrita-de-

relato-de-experiencia)

No dia 16 de agosto de 2019, no período da manhã, no Auditório Sirlene Duarte –

UFG/RC, aconteceu a 1ª Oficina de Escrita de Relato de Experiência. A iniciativa ocorreu a

partir  da experiência da 1ª  Mostra de Estágios Curriculares,  promovida pela Coordenação
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Geral de Estágios (CGE) durante o 4º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da

Regional  Catalão (Conpeex -  RC/UFG), no ano de 2018.  Momento em que a Comissão

Organizadora  do  referido  evento  e  professores  que  fizeram leituras  prévias  dos  trabalhos

submetidos,  bem  como  os  que  assistiram  e  avaliaram  a  apresentação  desses  trabalhos,

modalidade oral, verificaram a necessidade de estimular os estagiários/estudantes divulgarem

suas  experiências  de  estágio,  além do relatório  final  de semestre,  mas como um produto

acadêmico com divulgação em âmbito institucional, em eventos científicos.

Assim,  estariam  cumprindo  ao  disposto  nas  Resoluções  do  Conselho  de  Ensino,

Pesquisa, Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás (CEPEC/UFG) Nº 1538/2017,

que  Disciplina  os  estágios  curriculares  obrigatórios  e  não  obrigatórios  dos  cursos  de

bacharelado da Universidade Federal de Goiás e revoga as resoluções CEPEC nº 766/2005 e

nº 880/2008, em seu Artigo 6, inciso VI: os resultados das atividades de estágios curriculares

poderão ser objeto de apresentação em eventos acadêmicos e científicos (UFG, 2017a) e a

Resolução CEPEC nº 1539/2017 que  Define a política de estágios dos cursos de Licenciatura

da Universidade Federal de Goiás - UFG em seu Art. 10. O resultado das atividades de estágio

deverá ser objeto de debate com os professores da instituição-campo e de apresentação em

eventos acadêmicos e científicos (UFG, 2017b).

Nesse  sentido,  elaborou-se  um  evento,  de  modo  que  estes  estudantes  pudessem

conhecer a escrita científica na modalidade Relato de Experiência, uma vez que, em muitos

dos espaços aos quais estão inseridos, não há vínculo de pesquisas com parecer do Comitê de

Ética em Pesquisa (CEP), de forma que pudessem redigir um texto respeitando-se os preceitos

éticos previstos nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Resolução 466/2012

(BRASIL,  2012),  Resolução  510/2016  (BRASIL,  2016)  e  Resolução  580/2018(BRASIL,

2018).

O evento  foi  desenvolvido  pela  CGE/RC/UFG e  faz  parte  de  um Projeto  Matriz,

desenvolvido  pela  atual  Gestão,  intitulado:  Análise  de  desenvolvimento  institucional  da

Regional  Catalão/UFG:  enfrentamento  de  mudanças  políticas,  administrativa  e  financeira,

Gestão 2018-2021.

Com a mesa diretiva composta pela Prof.ª Fernanda Ferreira Belo, Coordenadora de

Graduação  e  neste  dia  representando  a  diretora  da  Regional  Catalão,  Prof.ª  Roselma

Lucchese, pela Prof.ª Neila Coelho, Coordenadora de Extensão e Cultura, pelo Prof. Emerson
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Gervásio, Coordenador da Editora Letras do Cerrado, pela Prof.ª Ivânia Vera, Coordenadora

Geral de Estágios e pelo estudante de graduação e estagiário não-obrigatório, Tiago Mesquita

Vieira, foram dadas boas-vindas ao público presente e início às atividades da programação da

oficina.

Mesa diretiva da I Oficina de Escrita de Relato de Experiência

A CGE/RC acredita ter alcançado os objetivos propostos no Evento, momento em que

a Equipe Organizadora e Palestrantes orientaram os estudantes de Graduação e Pós-graduação

quanto a escrita do Relato de experiência,  com vistas à interação ensino-serviço,  além de

estimular que os estagiários apresentem seu relatório final de estágio em formato publicável

em eventos científicos.

Nesse sentido, houve uma elaboração contextualizada da escrita baseado em Template

com informações sobre a construção da Introdução, trajetória metodológica da experiência,

resultados, discussão e considerações finais com a Profª Révora Silvério (Curso de Medicina-

UFG/RC).

Prosseguiram-se as apresentações com os Aspectos legais que normatizam a escrita

cientifica ABNT (6023/2018) com a Profª Graciele Cristina Silva (Docente no PPG Gestão

Organizacional-UFG/RC e responsável pelo Serviço de Nutrição/CCOM/UFG/RC);
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Orientações acerca da Importância da integridade acadêmica na escrita científica com

a Prof.ª Adriana Freitas Neves – Coordenadora do CEP/UFF/RC.

Instruções  sobre  a  Construção  dos  slides  para  apresentação  Oral  frente  a  banca

examinadora com o Doutorando Marcos Faleiros do PPG em Química/UFG/RC.

E  finalizamos  brilhantemente  com  dicas  sobre  a  Oratória  para  apresentação  do

trabalho Oral com o Jornalista e Repórter Leandro Fernandes Simões.

Por  fim,  os  estudantes  presentes  concorreram  ao  sorteio  de  brindes,  doados  pela

Editora Letras do Cerrado e CGE/RC.

Enfim,  foi  um Evento  muito  produtivo,  uma  vez  que  os  estudantes  ali  presentes

puderam construir  o  esboço  do  Relato  de  Experiência  com esclarecimentos  das  dúvidas,

diretamente com o palestrante.

Auditório Prof.ª Sirlene Duarte recebeu ótimo público na I Oficina de Escrita de Relato de

Experiência

Houve  118  inscrições  no  formulário  digital,  29  inscrições  presenciais  totalizando

presencialmente 147 participantes.
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•  CGE na organização do 1º Dia da Saúde na Universidade (1º DSU) (disponível em:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/121147-cge-na-organizacao-do-1-dia-da-saude-na-

universidade-1-dsu)

Na  manhã  do  dia  12  de  setembro  de  2019,  no  Auditório  Sirlene  Duarte,  Bloco

Didático I da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG/RC), aconteceu o 1º

Dia da Saúde na Universidade (1º DSU) da REGIONAL CATALÃO.

Os  objetivos  do  evento  foram  apoiar  o  movimento  “setembro  amarelo”,  trazer  a

atenção à saúde aos nossos estudantes e comunidade universitária, e estreitar laços com a

comunidade catalana.

A mesa  de  abertura  foi  composta  pela  Diretora  da  Regional  Catalão,  Profa.  Dra.

Roselma  Lucchese;  Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Catalão,  Velomar  Gonçalves  Rios;

Coordenador de Assuntos da Comunidade Universitária da RC (CCOM-RC) e organizador do

Evento,  Prof.  Dr.  Emerson  Gervásio  de  Almeida;  Membro  da  equipe  CCOM-RC  e

organizadora do evento, nutricionista Drª Graciele Cristina Silva; representante do Diretório

Central  dos  Estudantes  (DCE-RC)  Raphael  Vinicius  Almeida  Escritório;  representante  do

SINT-IFESGO  e  vice-presidente  da  comissão  interna  de  saúde  do  Servidor  Público/RC,

secretário executivo Francisco Vieira dos Santos. A Coordenadora Geral de Estágios-RC e

organizadora do evento, Profª Dra. Ivânia Vera não pode comparecer à mesa de abertura.

Mesa de abertura do 1º Dia da Saúde na Universidade
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A mesa redonda de Abertura intitulada “Saúde Mental na comunidade universitária

– SETEMBRO AMARELO”, foi mediada pela Dra. Graciele Cristina Silva. Discursaram

Profª Roselma Lucchese, Enfermeira Psiquiatra – Curso de Enfermagem/Diretora - UFG/RC,

Psicóloga Pollyane Lisita da Silva (SIASS/UFG/RC) e o Enfermeiro Tiago Vieira - Centro de

Testagem e Aconselhamento (CTA/SMS)

Posteriormente à mesa de abertura, aconteceram atividades em diversos espaços da

Universidade, com atendimento a comunidade acadêmica em geral, com grande envolvimento

dos estudantes, sobretudo do Curso de Enfermagem, Psicologia, Biologia e Educação Física.

Atividades desenvolvidas:

-Verificação antropométrica,  com orientação da Profª  Ivânia Vera e  Nutricionista  Graciele

Cristina desenvolvida por estudantes da Disciplina de Processo de Cuidar do Adulto e Idoso I

- Curso de Enfermagem/UFG/RC;

- Avaliação do Consumo Alimentar,  Coordenada pela Nutricionista Graciele Cristina Silva

(Serviço de Nutrição – CCOM);

- Avaliação Clínica do Universitário, com o Dr. Agnaldo Antônio Rodrigues Filho (médico)

Diretor Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Catalão;

-  Avaliação corpórea:  auto cuidado na identificação de manchas,  com a Dra  Elaine Rosa

(médica)  e  a  Técnica  em  Enfermagem  Isabel  Cristina  Santana  Alves,  do  Programa  de

Controle de Hanseníase – SMS;

-  Rua  de  lazer:  promovendo  a  saúde  na  Universidade,  com  Avaliação  Física,  Jogos  e

brincadeiras, Atividades adaptadas, Dança e Lian Gong (ginástica chinesa), sob supervisão de

Professores e atuação dos estudantes do Curso de Educação Física - UFG/RC;

-  Atendimento  de  terapia  floral,  sob  orientação  da  Prof.ª  Caliope  Pilger  do  Curso  de

Enfermagem/UFG/RC;
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- Realização de Glicemia Capilar (Exame de diabetes) com a Equipe ADISGO (Associação

dos Diabéticos do Sudeste Goiano);

-  Imunização-atualização do cartão vacinal  com a SMS-Catalão  sob coordenação da Enfª

Graciele Ribeiro Torres - Equipe de Saúde da Vigilância Epidemiológica SMS;

- Educação em Saúde: doenças infecciosas e parasitárias, sob orientação e supervisão da Profª.

Heliana Batista e Profª. Jupyacyara Barros do Curso de Ciências Biológicas - UFG/RC;

- Testagem e aconselhamento acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) - *teste

rápido, sob orientação do Enfermeiros Thiago Vieira Campos e Maria das Graças Galdino do

Nascimento Barbosa e Psicóloga Paula Kalil;

- Orientações sobre benefícios assistenciais efetuado pela equipe da Coordenação de Assuntos

da Comunidade Universitária (CCOM);

- Roda de Conversa sobre saúde mental e vida universitária, sob coordenação do Prof Dr.

Maurício Campos e estudantes do Curso de Psicologia - UFG/RC

Texto: Profª Ivânia Vera

Imagens: Estudantes e Docentes participantes do Evento/monitores e equipe CGE

•  Participação  da  CGE  no  5º  CONPEEX  da  Regional (disponível  em:

https://estagio.catalao.ufg.br/n/123470-participacao-da-cge-no-5-conpeex-da-regional)

No dia 30/10/2019, nas salas 307 e 308, Bloco Didático I da UFG/RC, aconteceram as

apresentações  dos  trabalhos  inscritos  na II  Mostra  de Trabalhos  de Estágios  Curriculares,

promovido pela Coordenação Geral de Estágios da Regional Catalão (CGE/RC) em parceria

com a Coordenação de Graduação (COGRAD) e Coordenação de  Extensão e  Cultura da

Regional Catalão (CEC/RC).

Os  estudantes  estagiários  apresentaram  as  Bancas  Avaliadoras,  composta  por

professores da RC. Vossos sinceros agradecimentos às Bancas, na presença da Profª.  Esp.
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Lígia Maria Maia de Souza, Profª. Ms. Carolina de Almeida Ito Brum, Profª. Esp. Nayline

Martins Pereira, Profª. Drª. Nunila Ferreira de Oliveira, Profª. Drª. Fernanda Vieira Rodovalho

Callegari e Profª. Esp. Natália Silva Mesquita.

Muitos foram os esforços da equipe gestora na condução dessa 2ª atividade, voltada

exclusivamente para os Estágios Curriculares, ao qual vislumbrou atender ao disposto nas

Resoluções CEPEC 1538/2017 (art. 6º, inciso VI) e CEPEC 1539/2017 (art. 10) quanto ao

produto  final  dos  Estágios,  além  de  promover  o  compartilhamento  das  experiências  e

vivências do estágio curricular dos acadêmicos de graduação da RC, estimulando a produção

e apresentação de trabalhos científicos e dos produtos oriundos do Estágio Curricular.
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d. Núcleo de Acessibilidade

1. APRESENTAÇÃO

Este  relatório  reúne um descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade (NA) na Regional Catalão (RC) da Universidade

Federal de Goiás (UFG), durante o período março de 2018 a dezembro de 2019. As ações

desenvolvidas  por  esse  setor  sempre  procuraram  estar  de  acordo  com  a  missão  da

Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a  formação de  cidadãos  capazes  de promover  a

transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os trabalhos desenvolvidos foram realizados em consonância com o Plano de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e

da UFG.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a

seguir.

Coordenador(a):

(atuou até dia 18/07/2019)
Cristiane da Silva Santos

Responsável  pela  sistematização do

relatório:
Cristiane da Silva Santos

Site: https://acessibilidadeinclusao.catalao.ufg.br
Telefone: 3441-5397

Coordenador(a):

(atual a partir do dia 19-07-2019)
Wellington Jhonner D. Barbosa da Silva

Responsável  pela  sistematização do

relatório:
Wellington Jhonner D. Barbosa da Silva

Site: https://acessibilidadeinclusao.catalao.ufg.br/ 
Telefone: 3441-5397
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2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Nome do Servidor Tipo
Cristiane da Silva Santos Federal
Wellington Jhonner D. Barbosa da Silva Federal
Lucas Eduardo Marques Santos Federal
Kássia Mariano de Souza Federal
Tábata Di Castro Mariano Oliveira Municipal
Wanessa Ferreira Borges Pedagoga do Núcleo
Gessiene Soares dos Santos Monitora
Lidiene Policena dos Santos Monitora
Gisele Artiole Brito Monitora
Vinicus Pires Pereira Monitor
Barbara Cristina da Silva Santos Monitora
Jessyca Santana do Santos Monitora
Juliana Prudente Santana do Valle Monitora
Andressa Fernandes Caixeta Gomes Monitora
Nathanne karita Gonçalves da Fonseca Monitora
Paula Fernandes de Assis Crivello Neves Monitora
Thalles Anthony Duarte Oliveira Monitor
Thais Dias Venancio Ferreira Monitora
Debora de Souza Adomaitis Monitora
Ana Carolina Netto Rezende Monitora
Maria Paula de Lima Macedo Monitora
Keroline de Oliveira Gonçalves Monitora
Letícia Cunha Franco Federal 
Beatriz Mariano Aires Monitora

Caio César Barbosa da Silva Monitor

Lucas Lino da Silva Monitor

Matheus Henrique R. da Silva Santos Monitor

Giovanna Tasca Nunes Monitor

Detalhamento da equipe:

 Cristiane da Silva Santos

o Cargo: Professora do Curso de Educação Física da UAE - Biotecnologia 

o Titulação: Professora Doutora

o Atividades que desempenha: Coordenadora do NA até 18/07/2019

 Wellington Jhonner D. Barbosa da Silva
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o Cargo: Professor da UAE - Educação

o Titulação: Professor Mestre

o Atividades que desempenha: Vice Coordenador do NA

o Coordenador do NA a partir de 19/07/2019

 Lucas Eduardo Marques Santos

o Cargo: Técnico Administrativo

o Titulação: Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Lingua-

gem - RC/UFG

o Atividades que desempenha: Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais

 Kássia Mariano de Souza

o Cargo: Técnico Administrativo (até 29/10/2019)

o Titulação: Mestrado em Estudos da Linguagem - RC/UFG

o Atividades que desempenha: Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais 

 Tábata Di Castro Mariano Oliveira

o Cargo: Técnico Administrativo

o Titulação: Graduação em Serviço Social

o Atividades que desempenha: Secretária do NA

 Wanessa Ferreira Borges

o Cargo: Monitora

o Titulação: Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial -

UFSCar

o Atividades que desempenha: Pedagoga do NA

 Gessiene Soares dos Santos

o Cargo: Monitora

o Titulação: Graduada no Curso de Matemática
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o Atividades que desempenha: Responsável pela implementação das tecnologias

e materiais pedagógicos acessíveis

 Lidiene Policena dos Santos 

o Cargo: Monitora

o Titulação: Graduação em Educação Física

o Atividades que desempenha: orientação e mobilidade e serviços de ledor/escri-

ba para os estudantes  com deficiência  visual,  matriculados no Programa de

Pós-Graduação em Educação

 Gisele Artiole Brito

o Cargo: Monitora

o Titulação: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação

o Atividades que desempenha: orientação e mobilidade e serviços de ledor/escri-

ba para os estudantes  com deficiência  visual,  matriculados no Programa de

Pós-Graduação em Educação

 Vinícius Pires Pereira

o Cargo: Monitor

o Titulação: Estudante do Curso de Física

o Atividades que desempenha: Serviços de ledor/escriba para o estudante com

paralisia cerebral matriculado no curso de Ciências da Computação

 Bárbara Cristina da Silva Santos

o Cargo: Monitora

o Titulação: Estudante do Curso de Física

o Atividades que desempenha: Serviços de ledor/escriba para o estudante com

paralisia cerebral matriculado no curso de Ciências da Computação

 Jessyca Santana dos Santos
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o Cargo: Monitora (até dezembro de 2018)

o Titulação: Estudante do Curso de Ciências Biológicas

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a estudante com deficiência

matriculada no curso de Ciências Biológicas 

 Thalles Anthony Duarte Oliveira

o Cargo: Monitor (a partir de março de 2019 até Julho 2019)

o Titulação: Graduação em Ciências Biológicas

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a estudante com deficiência

matriculada no curso de Ciências Biológicas 

 Juliana Prudente Santana do Valle

o Cargo: Monitora (até dezembro de 2018)

o Titulação: Graduação

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a estudante com deficiência

auditiva (surdez) matriculada no curso de Letras-Português

 Debora de Souza Adomaitis

o Cargo: Monitora (a partir de março de 2019 e até julho 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Letras 

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a estudante com deficiência

auditiva (surdez) matriculada no curso de Letras-Português

 Andressa Fernandes Caixeta Gomes

o Cargo: Monitora (até julho 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de História

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico ao estudante com deficiência

matriculado no curso de História

 Nathanne karita Gonçalves da Fonseca
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o Cargo: Monitora (até dezembro de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Geografia

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a estudante com deficiência

matriculada no curso de Geografia

 Keroline de Oliveira Gonçalves

o Cargo: Monitora (a partir de março de 2019 até julho 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Geografia

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a estudante com deficiência

matriculada no curso de Geografia

 Paula Fernandes de Assis Crivello Neves

o Cargo: Monitora (até dezembro de 2018)

o Titulação: Doutoranda UNB

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a uma estudante com deficiên-

cia matriculada no curso de Licenciatura em Educação do Campo

 Ana Carolina Netto Rezende

o Cargo: Monitora (a partir de março de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Licenciatura em Educação do Campo

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a uma estudante com deficiên-

cia matriculada no curso de Licenciatura em Educação do Campo

 Thalles Anthony Duarte Oliveira

o Cargo: Monitor (até dezembro de 2018)

o Titulação: Estudante do Curso de Ciências Biológicas

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a uma estudante com deficiên-

cia matriculada no curso de Licenciatura em Educação do Campo

 Maria Paula de Lima Macedo
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o Cargo: Monitora (a partir de março de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Engenharia Civil

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a uma estudante com deficiên-

cia matriculada no curso de Licenciatura em Educação do Campo

 Thaís Dias Venâncio Ferreira 

o Cargo: Monitora (até dezembro de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Letras-Português

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico ao estudante indígena matricu-

lado no curso de Enfermagem

 Letícia Cunha Franco

o Cargo: Professora do Curso de Medicina da UAE - Biotecnologia

o Titulação: Doutora

o Atividades que desempenha: Vice-coordeandora do NA

 Beatriz Mariano Aires

o Cargo: Monitora (a partir de agosto de 2019)

o Titulação: Especialista

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico a uma estudante com deficiên-

cia matriculada no curso de Licenciatura em Letras. 

 Caio César Barbosa da Silva

o Cargo: Monitora (a partir de março de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Medicina 

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico de Estudantes dos Cursos de

Ciências Biológicas e Enfermagem. 

 Lucas Lino da Silva

o Cargo: Monitora (a partir de agosto de 2019)
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o Titulação: Estudante do Curso de História

o Atividades  que desempenha:  Apoio  pedagógico  de Estudantes  do Curso de

História. 

 Matheus Henrique R. da Silva Santos

o Cargo: Monitora (a partir de agosto de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Enfermagem

o Atividades que desempenha: Apoio pedagógico de Estudantes dos Cursos de

Ciências Biológicas e Medicina. 

o

 Giovanna Tasca Nunes

o Cargo: Monitora (a partir de agosto de 2019)

o Titulação: Estudante do Curso de Ciências Biológicas

o Atividades  que desempenha:  Apoio  pedagógico  de Estudantes  do Curso de

Ciências Biológicas 

3. HISTÓRICO

O Núcleo  de  Acessibilidade  (NA)  faz  parte  do  Sistema Integrado  de  Núcleo  de

Acessibilidade da UFG (SINAce) criado por meio da Resolução Consuni 43/2014. Os NA (s)

nas Regionais foram instituídos oficialmente em 2014. 

Os  NA(s)  objetivam elaborar  e  viabilizar  ações  institucionais  inclusivas  para  os

estudantes  e  servidores  com  deficiência,  transtorno  global  de  desenvolvimento  e  Altas

Habilidades/Superdotação em todos os espaços, ações e processos (seletivos, administrativos,

de ensino, pesquisa e extensão) da UFG. A principal meta é eliminar as barreiras atitudinais,

físicas,  pedagógicas,  de  comunicação  e  informação  que  restrinjam  a  participação  e  o

desenvolvimento acadêmico e social, visando o fortalecimento da Política de Acessibilidade

da UFG.

No  mesmo  ano  é  aprovada  na  UFG  a  Resolução  Consuni  34/2014  que  pontua

professor(a) que orienta ou desenvolve projeto de ensino junto aos estudantes do estudante
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público-alvo da Educação Especial (deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação) - PAEE.

No ano de 2017 é aprovada a Política de Acessibilidade da UFG que contemplam os

seguintes eixos de metas e ações para promover a permanência e inclusão dos estudantes

PAEE  na  instituição:  Eixo  1  –  Acessibilidade:  Inclusão  e  Permanência;  Eixo  2  –  A

Infraestrutura  Acessível;  Eixo 3 – A Acessibilidade  Pedagógica e  Curricular;  Eixo 4 – A

Acessibilidade Comunicacional e Informacional;  Eixo 5 – A Catalogação das Informações

sobre Acessibilidade; Eixo 6 – O Ensino, a Pesquisa e a Inovação em Acessibilidade; Eixo 7 –

A Extensão  sobre/com Acessibilidade;  Eixo  8  –  Recursos  Humanos  e  Financiamento  da

Política de Acessibilidade. Para implementação e consolidação das ações e metas previstas

precisamos  enfrentar  muitos  desafios  administrativos,  burocráticos,  humanos,  financeiros,

atitudinais, dentre outros.

Com a aprovação da Lei Federal Lei n. 13409/2016 que altera a Lei n. 12.711/2012 e

dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível

médio e superior das instituições federais de ensino, no segundo semestre de 2017 iniciou o

ingresso desses estudantes no processo seletivo dos cursos de graduação (Bacharelado em

Administração Pública e de Licenciatura em Artes Visuais) modalidade à distância – Edital

39/2017 com ingresso de 04 estudantes no curso de Bacharelado em Administração Pública da

RC/UFG. No processo seletivo via Sisu ingressaram quatro estudantes em 2018 e três em

2019.  Ressaltamos  que  no  processo  SISU/2019  as  vagas  destinadas  as  pessoas  com

deficiência na Regional Catalão estava associada a condição de preto, pardo e indígena o que

levou ao indeferimento de três candidatos. 

Atualmente,  segundo os  dados enviados  pelo  SINAce em 2017 e  o ingresso via

reserva  de  vagas  conforme  Lei  n.  13409/2016  oficialmente  temos  32  estudantes  PAEE

autodeclarados  matriculados  na  Regional  Catalão,  sendo  30  matriculados  nos  cursos  de

Graduação e dois na Pós-Graduação.

Desses 32 estudantes apenas 11 são acompanhados diretamente pelo NA, visto que,

nem todas as deficiências têm a necessidade de acompanhamento, algumas precisam apenas

de recursos de tecnologias assistivas, flexibilização de prazo, provas em formatos acessíveis,

dentre outras. Dos 11 estudantes um não faz parte do PAEE, mas nós acompanhamos por falta

de um setor específico para elaborar e viabilizar ações para estudantes indígenas.
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Quanto aos servidores com deficiência identificamos até o momento quatro técnicos

administrativos e quatro professores.

Ressaltamos que os dados sobre os números de estudantes PAEE são imprecisos,

pois são contabilizados a partir da autodeclaração do(a) estudante. Segundo Castro (2011), a

opinião dos autores quanto à  falta  de confiabilidade dos  dados oficiais  quanto dos  dados

institucionais referentes aos números de alunos com deficiência é recorrente. Essa falta de

dados confiáveis dificulta a análise do crescimento do número de alunos com deficiência na

educação superior. A autora enfatiza a necessidade de revisão do critério da coleta de dados e

de  “um maior  comprometimento  das  universidades  no  preenchimento  dos  dados  oficiais

(Censo de educação superior)” (CASTRO, 2011, p. 225, grifos nossos).

Quanto  à  equipe  multiprofissional  é  composta  por  monitores  que  em  2016

conseguimos pagar as bolsas com os recursos de custeio destinada ao NA e no ano 2017 e

2018 com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES (Decreto n.

7.2344/2010)  que  no  Art.  3o,  primeiro  parágrafo  expressa  que  as  ações  de  assistência

estudantil  do  PNAES  deverão  ser  desenvolvidas  nas  seguintes  áreas:  inciso  X  -  acesso,

participação  e  aprendizagem  de  estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento  e  altas  habilidades  e  superdotação.  Nesse  sentido,  a  Coordenação  de

Assuntos da Comunidade Universitária (CCOM) realocou o valor solicitado para o centro de

custo do NA para o pagamento dos monitores que são selecionados via processo seletivo.

Ressaltamos  a  dificuldade  em ter  uma  equipe  formada  por  monitores/estagiários

visto que todo o investimento/qualificação/formação precisa ser ensinado/transmitido para o

próximo monitor/estagiário, considerando que ficam na equipe durante o curso ou o tempo da

bolsa. Além disso, fica a depender de verbas de outros setores, considerando que os recursos

destinados ao NA para custeio e capital não são suficientes, nem mesmo para aquisição de

recursos de tecnologia assistiva. 

Em 2017, em busca de uma infraestrutura acessível,  a  RC iniciou obras  visando

promover  a  acessibilidade  arquitetônica  para  as  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade

reduzida,  idosos,  obesos  e  gestantes,  etc.  Assim  que  tivemos  conhecimento  das  obras

começamos a fiscalizar e identificar os problemas referentes à acessibilidade na realização das

obras,  entretanto,  por  falta  de  uma  equipe  para  auxiliar  na  fiscalização  verificamos  que

permanecem alguns problemas principalmente na colocação do piso e mapas tátil.
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Aos  poucos  o  NA vai  buscando  junto  a  comunidade  universitária  delinear  uma

política institucional de acessibilidade. Mais infelizmente temos professores(as) que apesar

das  orientações  didático-pedagógicas  e  de  avaliação  não  organizam suas  aulas  visando a

inclusão desses estudantes e ainda pensam que esses recursos não são direitos, mas regalias e

que esses estudantes não deveriam ingressar na Universidade, que questionam as políticas de

ações  afirmativas  e  inclusão  e  pensam  e  rotulam  que  os(as)  estudantes  oriundos  dessas

políticas, são os únicos que possuem dificuldade de ensino e aprendizagem na RC.

Pensando na formação de professores a coordenadora do SINAce, professora doutora

Vanessa  Helena  Santana  Dalla  Déa,  elaborou  um  Curso  de  Formação  Online,  com  a

colaboração dos coordenadores do NAs da UFG que apresenta indicativos de ações inclusivas

no ambiente educacional  –  Se Inclui  disponível  em: www.seinclui.ufg.br.  A coordenadora

enviou o folder sobre o curso com um memorando para todas as unidades acadêmicas das

Regionais da UFG para serem entregues aos docentes e demais servidores. 

Temos  também  uma  luta  grande  em  garantir  as  vagas  nos  estacionamentos

reservados  na  Regional.  Nós  ficamos  de  olho,  mas  sempre  nos  deparamos  com  carros

estacionados nas vagas. 

De modo  geral,  são  questões  administrativas,  financeiras,  burocráticas  e  também

atitudinais que impedem ações e encaminhamentos de modo a garantir a acessibilidade do

aluno PAEE no Ensino Superior.

A questão  da  atitude  é  uma  das  principais  barreiras,  uma  das  mais  difíceis  de

transpor, quebrar o preconceito, nem tanto o preconceito, mas a indiferença. Esta não tem

como ser imposta, embora existam leis e penalizações e,  é o princípio de todas as demais

ações.

Nesse  sentido,  realizamos  seminários  de  sensibilização,  mas  as  pessoas  que

participam são aquelas que já têm conhecimento e envolvimento com a temática e não as que

precisam.

Além  disso,  para  esse  setor  não  existe  função  gratificada  e  uma  carga  horária

específica para atuação.
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4. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

4.1 Espaço Físico do Setor

O Núcleo de Acessibilidade/Laboratório de Acessibilidade Informacional  localiza-se

no primeiro piso do prédio da Biblioteca. 

4.2 Planos Sobre o Espaço Físico do Setor

Com muita luta conquistamos o espaço em julho de 2017 e o recurso de capital foi

investido em 2017 para a aquisição de mobiliário para adequar o setor. 

4.3 Horário de Atendimento

 Núcleo de Acessibilidade / Tradutores / Intérpretes de Língua de Sinais: de 8h às 12h

e de 13h às 17h

 Núcleo  de  Acessibilidade/Laboratório  de  Acessibilidade  Informacional: de  13h  às

18h. 

4.4 Clientela Atendida

O NA atende a comunidade universitária que tem deficiência, transtorno global de

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

4.5 Modos e Meios de Atendimento

As  ações  do  NA são  divulgadas  via  memorando  encaminhado  aos  e-mails  da

comunidade universitária pela ASCOM, divulgadas na página da RC, no site e página do

facebook. Quando a comunidade universitária solicita algum atendimento ou representação do

NA acontecesse via e-mail, memorandos, dentre outros. Para isso, o Núcleo de Acessibilidade

conta com:
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 Telefone: 3441-5397 

 E-mail: acessibilidadecatalaoufg@gmail.com

 Página RC: https://acessibilidadeinclusao.catalao.ufg.br

 Página  Facebook:  https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-de-Acessibilidade-

232104250468491/

4.6 Sistemas Computacionais Institucionais Utilizados

Os sistemas computacionais institucionais utilizados pelo setor é o BrOffice

5. EVENTOS REALIZADOS

5.1  IV  Seminário  de  Acessibilidade  da  Regional  Catalão  “Ensino  Colaborativo  no

Ensino Superior”

 Período: 29/11/2018

 Descrição: Refletir sobre as políticas e as práticas realizadas pela UFG para garantir o

acesso e a permanência dos alunos com deficiência, bem como, possibilitar a reflexão

da comunidade universitária sobre a diversidade dos(as) alunos(as) matriculados(as)

na UFG, com vistas a conscientização e eliminação das barreiras atitudinais presentes

no ambiente universitário.

 O IV Seminário de Acessibilidade da Regional Catalão alcançou os objetivos propos-

tos ao promover espaços para reflexão sobre as políticas e as práticas realizadas pela

UFG para garantir o acesso, a permanência e a participação dos alunos com deficiên-

cia, bem como discutir sobre a formação do docente do ensino superior e as necessida-

des específicas desses alunos e ressaltar que a barreira atitudinal é a principal barreira

a ser superada, pois ela emperra todas as outras formas de garantir a acessibilidade das

pessoas com deficiência na Universidade. Tivemos a participação de aproximadamen-

te 80 pessoas da comunidade interna e externa da Regional.
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5.2 II Setembro Azul (iniciativa dos tradutores/intérpretes com o Centro de Línguas da

Regional Catalão)

 Período: 29/09/2018

 Descrição: Promover o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) entre a

comunidade acadêmica da Regional Catalão, bem como a comunidade externa que se

familiariza com o tema.  Buscamos demonstrar  as  necessidades  das  pessoas  surdas

frente ao desafio de implementação da acessibilidade que por lei lhes é garantida. Na

ocasião foram convidados a participarem do evento os alunos das escolas municipais e

estaduais de Catalão por meio de convite às secretarias de educação. 

5.3 Espaço das profissões

 Período: 24/10/2018

 Descrição:  Divulgar  o  NA  junto  a  comunidade  universitária  e  estudantes  e

professores(as) da rede regular de ensino. Cumprimos o objetivo de divulgar o setor

junto a RC e as escolas da rede regular de ensino, recebemos as visitas de docentes e

discentes da RC e de alunos(as) e docentes das escolas regulares de ensino. Várias

pessoas da comunidade interna e externa tiveram a oportunidade de conhecer as ações

do NA.

5.4 Noções de Braille

 Período: setembro de 2018 a março de 2019

 Descrição: Proporcionar noções de Braille comunidade interna e externa da RC/UFG.

 Proporcionamos noções básicas de Braille para duas professoras da rede regular do

município de Catalão que atuam com alunos com deficiência visual.

5.5 A escrita Braille como estratégia de redução de desigualdades de aprendizagem de

pessoas com deficiência

 Período: 22/10/2018

 Descrição: Oficina ministrada durante o IV CONPEEX com vista a proporcionar no-

ções de Braille comunidade interna e externa da RC/UFG.
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5.6 Espaço das profissões

 Período: 05/06/2019

 Descrição:  Divulgar  o  NA  junto  à  comunidade  universitária  e  estudantes  e

professores(as) da rede regular de ensino. Cumprimos o objetivo de divulgar o setor

junto a RC e as escolas da rede regular de ensino, recebemos as visitas de docentes e

discentes da RC e de alunos(as) e docentes das escolas regulares de ensino. Várias

pessoas da comunidade interna e externa tiveram a oportunidade de conhecer as ações

do NA.

5.7 Simpósio - Inclusão Escolar e os Desafios para Educação e Formação

 Período: 26/09/2019

 Palestrantes: Profa.Dra: Enicéia Gonçalves Mendes - UFSCar e Profa. Dra. Márcia

Denise pletsch - UFRRJ

 Descrição: Visou discutir sobre a inclusão escolar de alunos público alvo da Educação

Especial e os desafios enfrentados na formação de professores para atuar com o grupo

acima  citado.  Contemplou  monitores  do  Núcleo  de  Acessibilidade,  servidores  da

UFG-Regional Catalão e servidores das Escola das Redes Estadual e Municipal de Ca-

talão e região. 

5.8 Simpósio - Ensino Colaborativo e Inclusão Escolar.

 Período: 26/09/2019

 Palestrante: Profa.Dra: Enicéia Gonçalves Mendes – UFSCar

 Descrição: Objetivou discussões concernentes ao Ensino Colaborativo e a inclusão Es-

colar e as possibilidades de formação docente e sua atuação considerando as possibili-

dades efetivas do trabalho Colaborativo. O simpósio contou com presença de monito-

res do Núcleo de Acessibilidade, servidores da UFG-Regional Catalão e servidores das

Escola das Redes Estadual e Municipal de Catalão e região. 
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6. ATIVIDADES REALIZADAS

6.1 Atividades de rotina

Vamos detalhar as atividades de rotinas do setor conforme as metas propostas na

Política de Acessibilidade da UFG. Não tem como detalhar quantitativo médio de execução

dessas  atividades,  pois são atividades  contínuas,  considerando o acompanhamento dos(as)

estudantes PAEE, bem como ações mediante demandas da comunidade universitária.

No que se refere à acessibilidade nas comunicações a Regional Catalão conta com

dois tradutores/intérpretes de Língua de Sinais, com alguns recursos de tecnologia assistiva

para a pessoa com deficiência visual e tem buscado tornar os sites acessíveis. Um exemplo de

tecnologia  utilizada  no site  para  as  pessoas  surdas  é  o  Rybená,  que está  em processo de

substituição  pelo  Vlibras,  bem  como  criação  das  páginas  e  vídeos  para  divulgação.  Os

tradutores/intérpretes acompanham a estudante surda nas aulas e demais eventos realizados na

RC,  bem como acompanham os(as)  docentes  surdos  em reuniões,  eventos,  dentre  outros

conforme a demanda.

Para atender  a  comunidade surda  e  eventos  realizados na RC que necessitam de

tradutores/intérpretes de Língua de Sinais contamos com o trabalho de dois profissionais, que

considerando a demanda de uma estudante  e uma professora surda e da interpretação de

eventos estão sobrecarregados. Nesse sentido, no dia 13/12/2017 informamos os conselheiros

presentes na sessão plenária da Câmara de Graduação um documento que normatiza a atuação

dos tradutores e intérpretes de Língua de Sinais - TILS na RC. Enviaremos para o e-mail da

comunidade universitária  e  disponibilizaremos  no site  da  RC e  do  NA o documento  que

normatiza  os  serviços  dos  TILs.  Destacamos  a  participação  dos  intérpretes  que  tem sido

convidados para eventos mesmo sem a participação de surdos para interpretar músicas e o

hino nacional em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) contribuindo para a divulgação e

difusão da LIBRAS.

Visando  a  acessibilidade  pedagógica  o  Núcleo  de  Acessibilidade  promove  o

planejamento de estudo de caso com uma equipe multiprofissional (o Núcleo tem buscado que

o plano de ensino individualizado do estudante seja elaborado juntamente com o Pedagogo e

o Coordenador/Professores dos Cursos), orientação a coordenadores dos cursos e professores;
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garantia dos direitos relativos à dilação de prazo, disponibilização de avaliações em formato

acessíveis,  de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva,  correções  diferenciadas

para o aluno surdo, dentre outros. De modo geral procura garantir a adaptação nos parâmetros

referentes ao recinto, material, tempo, correção das avaliações.

Para definirmos as ações e estratégias de apoio e acompanhamento e os recursos de

acessibilidade  necessários  a  cada  estudante  PAEE,  nos  reunimos  com  o(a)  estudante  na

presença da coordenadora e pedagoga do NA, coordenador(a) do curso que o(a) estudante está

matriculado(a) e assistente social da CCOM.

O acompanhamento pedagógico dos(as) estudantes são realizados semanalmente (8

horas por semana) em horário combinado entre o estudante e o monitor. Realizamos rodas de

conversas com estudantes acompanhados e mensalmente com os monitores para refletir sobre

o acompanhamento e apoio aos estudantes. Cada início de semestre as monitoras juntamente

com o coordenador de curso e pedagoga do NA elaboram e entregam o Plano de trabalho a ser

realizado  com  estudante.  Além  disso,  realizamos  grupo  de  estudos  com  as  monitoras,

pedagoga, secretária, para análise e discussão de artigos sobre a temática, visando a formação

da equipe na área da educação especial na perspectiva inclusiva. 

Oferecemos também os serviços de orientação e mobilidade, ledor e escriba para os

alunos com deficiência visual e para o aluno com paralisia cerebral. Nesse caso os monitores

acompanham os alunos no período de aula.

Para os alunos com deficiência visual garantimos o formato acessível dos materiais

pedagógicos quando enviado pelos professores das disciplinas.

Para  a  promoção  da  acessibilidade  atitudinal  o  Núcleo  de  Acessibilidade  tem

realizado seminários  de  acessibilidade,  envio  de  memorandos,  reuniões  com as  Unidades

Acadêmicas  informando  os  objetivos  do  setor  e  sobre  os  direitos  dos  estudantes  PAEE,

inclusive estimulando a elaboração de projetos de ensino para os estudantes público alvo da

educação especial,  tendo em vista  que na UFG conforme Resolução Consuni  34/2014 os

professores  que  desenvolvem projetos  de  ensino  com esse  público  tem pontuação  de  20

pontos  (equivalente  a  um  artigo  A1)  no  Sicad,  dentre  outras  ações.  Destacamos  o  IV

Seminário de Acessibilidade, a participação no Espaço das Profissões e oficina oferecida no

IV CONPEEX e  a  palestra  “  Respeito  as  diferenças  na  UFG” ministrada  no  primeiro  e

segundo semestre no curso de Docência no Ensino Superior.
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No que se refere a acessibilidade física, apesar de não ser função do setor, temos

fiscalizados algumas obras e mapas táteis e por meio de reuniões e memorandos comunicado

ao setor responsável os problemas encontrados. Fizemos também a validação das placas em

Braille que foram disponibilizadas para identificar os espaços da RC. Além disso, após serem

colocados os mapas táteis, que não passou por validação pelo setor, realizamos a identificação

de cinco mapas táteis e informamos ao setor responsáveis que todos continham vários erros.

Realizamos  reuniões  com  a  CAF  e  CEGEF  para  refletir  sobre  as  obras  visando  à

infraestrutura acessível que estão ocorrendo na Regional Catalão.

Orientamos e elaboramos documentos para o curso de Educação do Campo, História,

Matemática Industrial e Ciências Biológicas para receber a visita in loco dos avaliadores do

INEP para reconhecimento do curso, bem como participamos de reuniões com os avaliadores.

Organizamos e participamos da banca de verificação de condição de deficiência para

o processo seletivo SISU/2018 e 2019, bem como no acolhimento desses alunos. Desde 2018

conseguimos um espaço junto a Comissão da Calourada para apresentar  o setor,  além de

conseguir identificar alunos que não ingressaram por meio de cotas.

Assessoramos  o Centro  de  Línguas  durante  o Exame de  Suficiência  em Línguas

Estrangeiras com ledor e escriba para o candidato com deficiência visual e o Programa de

Pós-graduação em Educação com intérprete de LIBRAS para a candidata surda. 

Participamos também de reuniões em Goiânia junto ao SINAce para elaboração para

refletirmos como política de acessibilidade vem se consolidando em cada Regional.

Participamos ainda de reuniões  mensais  com a Coordenadora de Graduação para

junto  com os  demais  setores  que compreendem essa  Coordenação refletir  sobre as  ações

desenvolvidas  e  elaborar  e  viabilizar  outras  ações  necessárias.  Destaco  o  papel  da

Coordenadora  Profa.  Fernanda  Ferreira  Belo  em  envolver  o  NA nas  demais  ações  da

Coordenação de Graduação, bem como a atenção e disposição em resolver as demandas do

setor.

Concluímos  as  atividades  realizadas  pelo  setor  com  reuniões  separadas  com  o

monitor, com os alunos acompanhados e com os coordenadores de curso para avaliarmos o

atendimento oferecido durante o ano. Para avaliação nesse ano elaboramos um instrumento de

avaliação para avaliarmos o que seria indicativo para manter ou implementar mudanças. As

reuniões  foram  realizadas  com  a  presença  da  coordenadora,  intérpretes,  a  pedagoga,  a

377



secretária e a coordenadora da CCOM. Entretanto, destacamos que apenas o coordenador do

Curso de Letras compareceu na reunião de avaliação.

Como  podemos  verificar  várias  ações  foram  realizadas  pelo  setor  conforme  às

demandas da comunidade universitária. Nesse sentido, considerando as demandas, a falta de

funcionários,  ressalto  a  importância  de  uma função gratificada  para  o(a)  Coordenador  do

Núcleo de Acessibilidade e uma portaria que designa carga horária específica para atuação na

coordenação. Merece destaque e agradecimentos a secretária do NA que nos tem auxiliado

bastante nas ações pedagógicas, administrativas e de compras destinadas ao setor.

7. PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Indicamos sugestões de metas de trabalho a serem realizadas futuramente, a saber:

7.1 META: Consolidar a equipe multiprofissional do NA com servidores efetivos

Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas  para  o  ingresso  desses  estudantes  na  UFG,  para  garantir  os  requisitos  de

acessibilidade  previstos  na  Lei  Brasileira  de  Inclusão  e  na  Portaria  MEC  3284/2003

precisamos de uma equipe multiprofissional. Precisamos urgente de servidores efetivos para

os  seguintes  cargos:  pedagogo,  técnico  para  implementar  as  tecnologias  assistivas;

tradutores/intérpretes  de  Língua  de  Sinais;  audiodescritor;  revisor/  transcritor  do  Sistema

Braile.

7.2 META: Formação de docentes e elaboração de projetos de ensino numa perspectiva

de ensino colaborativo entre os(as) docentes da Regional Catalão e o NA 

Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas  para  o  ingresso  desses  estudantes  na  UFG  é  necessário  que  os(as)  docentes

elaborem projetos de ensino para promover a permanência, participação e aprendizagem dos

estudantes  PAEE,  bem  como  repensem  seus  conceitos  e  práticas  pedagógicas  face  as

diversidades e inclusão.

7.3 META: Aquisição de Tecnologia Assistiva 
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Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas  para  o ingresso  desses  estudantes  na  UFG é  necessário  garantir  os  serviços  e

recursos  de  acessibilidade  para  promover  a  permanência,  a  participação  e  aprendizagem

desses estudantes. Em novembro de 2017 tivemos demanda de um notebook com JAWS para

o candidato fazer a prova do processo seletivo de Mestrado e o NA não teve como atender por

falta dessa tecnologia.

7.4 META: Promover ações de sensibilização junto a comunidade universitária

Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas  para  o  ingresso  desses  estudantes  na  UFG  é  necessário  promover  ações  de

sensibilização da comunidade universitária.

7.5 META: Vincular o Núcleo de Acessibilidade à direção e no caso da UFCat à reitoria

Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas para o ingresso desses estudantes na UFG é necessário vincular o NA a direção

considerando  a  necessidade  de  ampliação,  recursos  próprios,  autonomia  e  maior  ação

institucional  (força  política).  Além  disso,  o  NA atende  servidores  e  estudantes  de  pós-

graduação  com  deficiência,  transtorno  global  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.

7.6 META: Criar um conselho gestor para o NA com representante de cada setor/órgão/

UA/discentes  da  Regional  Catalão  e  elaborar  um  regimento  para  orientar  as  ações

realizadas pelo NA

Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas  para o ingresso desses  estudantes  na UFG é necessário criar  uma equipe com

representante  de  cada  setor  para  elaborar  as  ações  de  acessibilidade  e  inclusão  em cada

setor/órgão/unidade da Regional Catalão visando a permanência, participação e aprendizagem

desses estudantes e condições de permanência e trabalho dos servidores com deficiência.
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7.7  META:  Função  Gratificada  para  a  Coordenação  e  carga  horária  específica  de

atuação

Justificativa: Considerando as demandas dos estudantes PAEE e os 23% de vagas

reservadas  para  o  ingresso  desses  estudantes  na  UFG  é  necessário  garantir  uma  função

gratificada e carga horária específica da atuação da coordenação.

7.8 META: Criação de um setor/órgão vinculado a Reitoria compreendendo de forma

separada as seguintes secretarias/coordenadorias (Núcleo de Acessibilidade/ Núcleo de

Apoio  Pedagógico/  Núcleo  para  as  questões  de  Preto/Pardo  e  um para  as  questões

indígenas, etc)

Justificativa:  Considerando  as  reservas  de  vagas  para  esse  público  as  lutas  pelo

mesmo objetivo ficam fragmentadas, desse modo com uma coordenação que compreendam

todos os núcleos garantiríamos uma luta única com vistas a garantir o direito desses públicos.

7.9 META: Assento e voto nas reuniões da Coordenação de Graduação, Pós-graduação e

Conselho Gestor

Justificativa: Atuação nas decisões estratégicas da instituição.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  apresentação  deste  relatório  vem  ao  encontro  à  necessidade  de

documentação e divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório

de atividades deste setor, referente ao período março de 2018 a dezembro de 2019, visou

demonstrar detalhadamente como os recursos públicos foram gerenciados para atendimento à

comunidade. As mudanças organizacionais impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos

sistemas computacionais demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais. 

9) REFERÊNCIA

CASTRO, S. F. de.  Ingresso e permanência de alunos com deficiências em universidades

públicas  brasileiras.  2011. 278f.  Tese (Doutorado em Educação Especial)  – Universidade

Federal de São Carlos, São Carlos, 2011.
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4.7  RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  –  COORDENAÇÃO  DE  PESQUISA,  PÓS-
GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Pesquisa,  Pós-graduação  e  Inovação  e  setor

vinculado:  Centro  de  Empreendedorismo  e

Incubação (CEI) Athenas, do período de março

de 2018 a dezembro de  2019,  apresentado ao

Conselho Universitário da Universidade Federal

de Catalão em atendimento ao Regimento Geral

da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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a. Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação – Geral

1 APRESENTAÇÃO

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pela Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação na Regional Catalão

(RC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante o período março de 2018 a dezembro

de 2019. As ações desenvolvidas por esse setor sempre procuraram estar de acordo com a

missão  da  Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  capazes  de

promover a transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e

da UFG.

CENTRO  INTEGRADO  DE  PESQUISA  E  PÓS-GRADUAÇÃO  –  REGIONAL

CATALÃO - IMPACTO

O  Centro  Integrado  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  da  UFG,  Regional  Catalão

(UFG/RC),  representa imprescindíveis  incremento  e  política  de apoio  e  fortalecimento  da

pesquisa e pós-graduação no interior de Goiás, tendo em vista que, dentre seus principais

resultados  e  impactos  se  destacam:  equipamentos  adquiridos  e  instalados;  aumento  nas

atividades científicas e acadêmicas realizadas e na produção acadêmica desde que iniciaram a

utilizar os espaços.

382



Atualmente,  o  Centro  Integrado  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  da  UFG,  Regional

Catalão  (UFG/RC)  conta  com laboratórios  de  pesquisa  em funcionamento  e  auditório  no

andar  térreo.  No  primeiro  piso  encontra-se  a  parte  administrativa  da  CPPGI,  onde

reformulações  foram  realizadas  desde  março  de  2018  com  o  funcionamento  da  sala  de

Coordenação de Pós-Graduação (Coordpós) e da Coordenação de Inovação e Transferência

Tecnológica (CITT). O Comitê de Ética em Pesquisa foi transferido para sala propícia para o

desenvolvimento de suas atividades, sendo deslocado para local com infraestrutura própria e

reservada. A Coordenação de Pesquisa (Coordpes) também encontra-se instalada neste mesmo

pavimento assim como a Incubadora Athenas. No segundo piso, encontram-se instalados mais

laboratórios de pesquisa.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir.

Coordenador(a) atual: Prof. Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba
Site: https://cppg.catalao.ufg.br/
Telefone: (64) 3441-5302 e (64) 3441-5387

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE* 

Nome do

servidor
Cargo Titulação

Atividades que

desempenha ou

desempenhou

Portaria 2018 2019 Observação

Denísia

Ribeiro

Neto

Assistente de

Administraçã

o

Mestra - Auxilia nas

ações de

promoção do

empreendedorism

o, da inovação e

da proteção e

transferência de

tecnologias

produzidas na

Regional Catalão.

- Agente

Patrimonial da

Portaria

nº 6723

de

05/12/20

18

X
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CPPGI

Grenissa

Bonvino

Stafuzza

Coordenador

a de Pós-

Graduação e

Coordenador

a Adjunta

Doutora

- Coordenação

geral das

atividades de pós-

graduação stricto

sensu.

-

Acompanhamento

de cursos em

funcionamento e

dos processos de

criação de novos

programas.

- Gestão de

bolsas. 

Portaria

nº 1001

de

13/02/01

8; 1758

de

02/04/01

8;

1761/201

8 de

02/04/20

18

X X

Ismael

Ferreira

Rosa

Secretário

Executivo

Doutor

- Responsável

geral das

atividades de pós-

graduação lato

sensu. 

Cadastro,

acompanhamento

e emissão de

certificados dos

cursos de

Especialização,

da Residência

Multiprofissional

em Saúde

(COREMU) e da

Residência em

Área Profissional

Portaria

nº 1067

de

27/02/20

18

X X Remoção

para

Direção, a

contar de

09/10/2019

- Portaria

5627/2019

da mesma

data.
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em Saúde

(COREME).

Cadastro,

acompanhamento

e emissão de

certificados dos

cursos de

Especialização. 

- Atendimento na

recepção da

Coordenação de

Pós-Graduação.

- Gestão das

bolsas vinculadas

a programas de

pós-graduação

(mestrado,

doutorado,

PNPD);

-

Acompanhamento

e orientações

quanto aos

sistemas de pós-

graduação da

UFG (SIGAA) e

da CAPES

(Plataforma

Sucupira).

José Júlio

de

Coordenador

Geral de

Doutor

- Coordena às

ações de

demandas sociais,

Portaria

nº  0914

X

X
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Cerqueira

Pituba

Pesquisa,

Pós-

graduação e

Inovação

a política

institucional de

pesquisa e

inovação da

Regional Catalão

e formulação e

gestão da política

de pós-graduação

da UFG.

20/02/20

18

 

Lilian

Rosa

Aires

Carneiro

Secretária

Executiva

Mestra

- Auxilia no

Programa de

Iniciação

Científica (PIBIC,

PIVIC, PIBIC-AF

e PIBIC Júnior);

de Iniciação em

Desenvolvimento

Tecnológico e

Inovação (PIBITI

e PIVITI) e dos

respectivos

Comitês Interno

de IC e IDTI.

Cadastro de

projetos de

pesquisa no SAP

SIGAA-Pesquisa,

acompanhamento

e estímulo à

atualização de

dados referentes a

Grupos de

Portaria

Nº

0771/201

6

X X

386



Pesquisa/CNPq e

Currículo Lattes/

CNPq. 
Luana

Silva

Duarte

Secretária

Executiva

Doutoran

da

- Planejamento,

organização e

coordenação dos

serviços de

secretaria, dando

assistência e

assessoramento

direto à

Coordenadora de

Pós-graduação/

Coordenadora

Adjunta. 

- Auxilia nas

atividades de

Acompanhamento

e orientações

quanto aos

sistemas de pós-

graduação da

UFG (SIGAA) e

da CAPES

(Plataforma

Sucupira).

- Gestora das

demandas e

auxílio na

utilização do

Sistema SEI da

CPPGI.

Portaria

nº 3635

de

05/06/20

18

X X
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- Orientação para

emissão de

Declaração de

Pós-Doutorado na

UFG.

Ludmila

Oliveira

de

Campos

Encarregada

de

Departament

o

Terceirizada

Graduada

- Análise e

controle das

solicitações de

auxílios

financeiros para

aquisição de

passagens,

hospedagens,

materiais e

equipamentos

feitos à

Coordenação de

Pesquisa, Pós-

graduação e

Inovação.

-

Acompanhamento

, solicitações dos

sistemas SCDP,

SIPAC, SEI.

X X

Marcelo

Henrique

Stoppa

Coordenador

de Inovação

e

Transferênci

a

Tecnológica

Doutor

- Coordenador da

Gestão de ações

de promoção do

empreendedorism

o, da inovação e

pela proteção e tra

nsferência de

Portaria

nº

602/2015

de

23/02/20

15

X X
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e -

Coordenador

da

Incubadora

Athenas

tecnologias produ

zidas na Regional.

- Coordenação

das atividades de

inovação,

empreendedorism

o e transferência

de tecnologias.

Portaria

Nº 4260

de

10/08/20

17 

Marluce

Aparecid

a de

Souza

Administrad

ora

Graduada

Responsável geral

das atividades de

pós-graduação

lato sensu. 

- Cadastro,

acompanhamento

e emissão de

certificados dos

cursos de

Especialização,

da Residência

Multiprofissional

em Saúde

(COREMU) e da

Residência em

Área Profissional

em Saúde

(COREME).

Cadastro,

acompanhamento

e emissão de

certificados dos

cursos de

Especialização. 

X Remoção da

CCOM para

CPPGI a

contar de

16/08/2019

Portaria

5033/2019

de

05/09/2019
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Atendimento na

recepção da Pró-

Reitoria de Pós-

Graduação.

Gestão das bolsas

vinculadas a

programas de

pós-graduação

(mestrado,

doutorado,

PNPD);

-

Acompanhamento

e orientações

quanto aos

sistemas de pós-

graduação da

UFG (SIGAA) e

da CAPES

(Plataforma

Sucupira).

Mônica

Inês de

Castro

Netto

Secretária

Executiva

Doutoran

da

- Gestão

administrativa da

Câmara de

Pesquisa e Pós-

Graduação -

CRPPG -

Regional Catalão.

-

Acompanhamento

das solicitações

 Portaria

n°

2973/201

8

Afastame

nto p/

cursar

Pós-

X X
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de afastamento

para cursar pós-

graduação

(mestrado e

doutorado) e pós-

doutorado para

TAE's.

-

Acompanhamento

das solicitações

de afastamento

para eventos

(nacional e

internacional)

Auxilio no

sistema SEI

- Emissão de

declaração de

processo de

progressão

vertical e

horizontal para

TAE's. 

- Secretária

da Coordenação

de Pós-graduação

graduaçã

o -

Doutorad

o

Thatyana

Guimarãe

s Januário

Encarregada

de

Departament

o

Terceirizada

Graduada

- Centro de

Empreendedorism

o e Incubação /

Regional Catalão 

X
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Patrícia

de Sousa

Oliveira

Assistente

Administrati

vo

Mestra

- Protocolo,

avaliação e

acompanhamento

de pesquisas,

fomento do sítio e

mídias sociais da

CPPGI.

- Gestão da

reserva de

espaços do Bloco

L

Portaria

Nº

1904/201

7 de

04/04/20

17

X

Thiago

Mesquita

Vieira

Estagiário 

Remunerado

não

obrigatório

Graduand

o

- Auxílio à

secretaria geral da

CPPGI; Emissão

de certificados e

declarações.

Edital

001/2018

/UFG/RC

– Seleção

de

Estagiári

os

X X

* O Centro de Empreendedorismo Athenas (CEI Athenas) é vinculado à Coordenação

de  Inovação  e  Transferência  Tecnológica  da  Regional  Catalão,  porém  o  relatório  é

realizado individual e os demais integrantes da Equipe estarão no respectivo relatório. 

3 HISTÓRICO 

A Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CPPGI) da Regional Catalão/

UFG  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  no  ano  2018,  foi  subdivida  em  03  (três)

Coordenações,  sendo:  Coordenação  Geral  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação;

Coordenação  de  Pós-Graduação  (Lato  e  Stricto  Sensu)  e  Coordenação  de  Inovação  e

Transferência  Tecnológica.  No  ano  de  2018,  o  Comitê  de  Ética  passa  a  ser  vinculado

diretamente  à  Direção  da  Regional  Catalão/UFG  dando-lhe  mais  autonomia  nas  suas

questões. A nova gestão da CPPG que passou a ser chamada CPPGI, pelo fato de incorporar e
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agregar mais as funções da CITT por entender que deve haver uma sinergia entre pesquisa,

pós-graduação e inovação na Universidade. Segue novo organograma implementado:

3.1 A COORDENAÇÃO DE PESQUISA

A Coordenação de  Pesquisa,  tem por  finalidade valorizar  a  identidade regional  na

pesquisa  no  sentido  de  priorizar,  incentivar  e  fortalecer  as  pesquisas  inter  e  multi-

disciplinares;  consolidar  e  induzir  equipes  de  pesquisa;  proporcionar  condições  para  o

incremento  de  pesquisa  nos  Cursos  de  Graduação  e  Pós-Graduação  bem  como  efetivar

parcerias com o Estado, com o setor produtivo e outros organismos da sociedade civil, nos

diversos  campos  da  produção  científica-tecnológica.  As  atribuições  da  respectiva

Coordenação  de  Pesquisa  são:  gestão  do  Programa  de  Iniciação  Científica  (IC)  e

Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  (IDTI),  Comitê  Interno  da  IC  e  da  IDTI;

acompanhamento  e  supervisão  da  execução dos  projetos  institucionais  de  infraestrutura  e

desenvolvimento de pesquisa, Cadastro e acompanhamento de Projetos de Pesquisa, Núcleos

de Pesquisa,  Redes de Pesquisa,  Laboratórios de Pesquisa; acompanhamento e estímulo a

atualização de  Currículo  na  base  Lattes,  Grupos  de  Pesquisa  na  base  CNPq,  Gestão  dos

sistemas gerenciais da UFG.

PROGRAMAS  DE  INICIAÇÃO  CIENTÍFICA  E  INICIAÇÃO  EM

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

A Coordenação  de  Pesquisa  é  responsável  pela  gestão  do  Programa  de  Iniciação

Científica  e,  além do  PIBIC  tradicional,  a  UFG  conta  com o  PIBIC  Ações  Afirmativas

(PIBIC-AF),  com o Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) e  com o PIBIC

Júnior,  direcionado a estudantes do ensino médio.  Duas novas modalidades foram criadas

nessa gestão. No PIBIC Júnior, a partir de 2016 foi incluída a modalidade ensino fundamental

e o PROLICEN (Programa de Bolsas de Licenciatura), que era um programa destinado às

licenciaturas  e  gerido  exclusivamente pela  Pró-Reitoria  de Graduação,  foi  incorporado ao

PIBIC,  criando  a  modalidade  PIBIC-PROLICEN.  A  Coordenação  de  Transferência  e

Inovação  Tecnológica  é  responsável  pela  gestão  do  Programa  de  Iniciação  em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI),  que também conta com a modalidade
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voluntário (PIVITI). Cada um desses três grandes programas (PIBIC, PIBIC-PROLICEN e

PIBITI) tem um Comitê Específico que define as regras e acompanha e avalia as atividades

dos estudantes. 

No  ano  de  2018,  a  inscrição  das  propostas  nos  editais  foi  realizada  utilizando  o

SIGAA. Apesar dos inúmeros ajustes realizados, várias customizações no novo sistema ainda

foram realizadas. Após o processo, foi verificado um  excelente desempenho no Resultado

Final  do  Edital  2018/2019  de  Iniciação  Científica  e  Tecnológica  em  suas  diversas

modalidades  dos  pesquisadores  da  Regional  Catalão,  totalizando  169 (cento  e  sessenta e

nove) estudantes  vinculados  aos  Programas  de  Iniciação  Científica  e  Iniciação  em

Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação.  Nesse  sentido,  o  aumento  foi  de  56,1%  de

bolsistas e 32,4% de voluntários,  do período de 2017/2018 para o período de 2018/2019.

Várias estratégias foram adotadas de modo a divulgar o edital, seja por meio de divulgação

em  mídias  sociais,  sites  da  Regional,  da  CPPGI  e  até  mesmo  elaboração  de  vídeos

direcionados aos alunos. Segue abaixo os dados:

MODALIDADE QUANTIDADE
PIBIC Com bolsa 54
PIVIC Voluntário 75
PIBIC-AF Com bolsa 5
PROLICEN-PIBIC Com bolsa 14
PROLICEN-PIVIC Voluntário 8
PIBITI Com bolsa 4
PIVITI Voluntário 10

A tabela  a  seguir  evidencia  que  a  RC  apresentou  um  número  menor  de  bolsas

contempladas menor apenas que a Regional Goiânia consolidando-se em segundo lugar na

distribuição por Regional no Edital 2018/2019.

394



MODALIDADE GLOBAL GOIANIA APARECIDA CATALÃO GOIÁS JATAÍ

PIBIC 461 346 13 54 1 47

PIBIC-AF 30 23 1 5 0 1

PIBIC-EM 17 10 0 3 0 4

PIBIC-EF 6 5 0 0 0 1

PIBITI 27 20 1 4 0 2

TOTAL 541 404 15 66 1 55

No ano  de  2019,  o nome  do  programa  mudou  e  as  diversas  modalidades  foram

reunidas em um único Programa. Os fluxos foram reorganizados, visando separar o processo

de admissão dos alunos ao programa para o desenvolvimento de seus planos de trabalho de

iniciação à pesquisa da eventual obtenção de uma bolsa. O Programa de Iniciação à Pesquisa

apresenta  uma  maior  flexibilidade  de  envio  de  planos  de  trabalho,  sendo  até  oito  para

orientadores doutores e cinco para orientadores mestres.  Outro importante ponto é que os

Técnicos Administrativos em Educação também poderão orientar alunos em suas pesquisas.

O  propósito  do  Programa  de  Iniciação  à  Pesquisa  Científica,  Tecnológica  e  em

Inovação da UFG é proporcionar um meio para que estudantes de graduação, ensino médio e

fundamental  possam  se  iniciar  nas  atividades  de  pesquisa  nas  diferentes  áreas  do

conhecimento.

As  propostas  ao  Programa  são  submetidas  por  meio  de  Edital  anual,  geralmente

publicado no início do ano letivo, na forma de planos de trabalho vinculados a projetos de

pesquisa  cadastrados  no  (SIGAA).  A Inscrição  das  propostas  ao  Edital  (Via  SIGAA –

MÓDULO PESQUISA) ocorrerá no período de 11/3 a 15/4/2019. 

Com o objetivo de incentivar a ampliação de envio de propostas ao Edital de Iniciação

à  Pesquisa  em  andamento,  além  da  manutenção  das  estratégias  do  edital  passado,  o

Coordenador Geral de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Regional Catalão/UFG, Prof.

Dr José Júlio de Cerqueira Pituba, realizou uma reunião com os Coordenadores de Pesquisa

das  Unidades  Acadêmicas  Especiais  da  Regional  no  dia  14/03/2019.  A reunião focou  o
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incentivo da ampliação de envio de propostas para o Edital PRPI nº 01/2019 - Programa de

Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação, ressaltando a importância de se

aumentar a demanda por bolsas, desde que seja uma demanda qualificada. Constitui-se, com

efeito,  uma  estratégia  que  evidencia  a  necessidade  de  aprovação  de  mais  bolsas,  já

considerando o que ocorreu no edital do ano passado.

COMITÊ  INSTITUCIONAL  DE  INICIAÇÃO  CIENTÍFICA  E  EM

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

(Vigente até novembro/2018)

Ciências da Saúde

Renata Alessandra Evangelista IBIOTEC

Ciências Humanas

Janaína Cassiano Silva IBIOTEC

Engenharias

Ricardo Cruvinel Dornelas FENG

Linguística, Letras e Artes

Antônio Fernandes Júnior UAELL

Bruno Franceschini UAELL

No ano de 2019, houve uma nova composição do Comitê, o Pró-Reitor informou que

as diretrizes da PRPI recomendam que o Coordenador de pesquisa e seu vice, componham o

Comitê Gestor do Programa e Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da
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UFG, como membro e  suplente,  respectivamente.  As portarias  para  esta  função já  foram

emitidas para os coordenadores de pesquisa das UAEs da Regional Catalão.

15º CONPEEX - CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO

No  ano  de  2018,  a  Regional  Catalão/UFG  disponibilizou  transporte  para  que  62

(SESSENTA E  DOIS)  estudantes,  vinculados  aos  Programas  de  Iniciação  Científica  e

Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação,  período  2017/2018,  participassem  e

apresentassem os trabalhos no Seminário de Iniciação Científica e Seminário de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação realizados no CONPEEX em Goiânia-Goiás.

Números  de  estudantes  vinculados  aos  Programas  de  Iniciação  Científica  e

Desenvolvimento Tecnológico da Regional Catalão 2018/2019

Ano Total
2017-2018 125

PRÊMIO UFG DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Prêmio UFG de Iniciação Científica é concedido aos estudantes participantes do

Programa  Institucional  de  Iniciação  Científica  que  obtiveram  um  bom  desempenho  no

desenvolvimento  da  pesquisa.  O  prêmio  consiste  na  concessão  do  certificado  de

reconhecimento  ao  estudante  e  ao  orientador  pela  relevância  e  qualidade  do  trabalho

desenvolvido. No ano de 2018, a XVI edição contemplou 5 (cinco) estudantes da Regional

Catalão/UFG que atenderam aos requisitos estabelecidos pelos regulamentos.

Prêmio UFG de Iniciação Científica 

 2018 -  XVI Prêmio UFG de Iniciação Científica - 1 (um) Área Ciências da

Saúde  

 2018 - XVI Prêmio UFG de Iniciação Científica - 1 (um) Área ciências Exatas

e da Terra

 2018 - XVI Prêmio UFG de Iniciação Científica - 1 (um) Área Engenharias
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 2018 -  XVI Prêmio UFG de Iniciação Científica - 2 (dois Área Linguística,

Letras e Artes

PRÊMIO  UFG  DE  INICIAÇÃO  EM  DESENVOLVIMENTO  TECNOLÓGICO  E

INOVAÇÃO

O Prêmio UFG de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação seleciona

os  trabalhos  que  se  destacam  pela  relevância  do  assunto  na  área  de  desenvolvimento

Tecnológico e pela qualidade da pesquisa.  No ano de 2018, a  VI edição não contemplou

nenhum estudante da Regional Catalão.

COMITÊ DE INTEGRIDADE ACADÊMICA DA UFG

O Comitê em Integridade Acadêmica é composto por docentes de todas as áreas do

conhecimento, por coordenadores dos comitês de ética da UFG, representantes das Regionais

e de discentes da graduação e pós-graduação.

No ano de 2018, com o apoio da CPPGI foi disponibilizado diária e transporte para a

participação  do  membro  da  Regional  Catalão  em  reuniões  da  Comissão  de  Integridade

Acadêmica (CIA).  

RECURSOS CAPTADOS VIA FAPEG

Rubrica 2018
Realização de Eventos R$98.628,44
Participação em Eventos no Exterior R$81.800,00
Participação em Eventos no País R$45.974,00
Universal -
Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu R$120.000,00
Incubadoras e NIT -
Primeiros Projetos -
Research Connect -
PRONEM -
DCR (Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional) -
CONFAP-British Council R$12.500,00
Total R$358.902,44
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM

INOVAÇÃO - 2019

A Coordenação de Pesquisa é responsável pela gestão do Programa de Iniciação à

Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação. O nome mudou e as diversas modalidades

foram reunidas em um único Programa. Os fluxos foram reorganizados, visando separar o

processo de admissão dos alunos ao programa para o desenvolvimento de seus planos de

trabalho de iniciação à pesquisa da eventual obtenção de uma bolsa. O propósito do Programa

de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG é proporcionar um

meio para que estudantes de graduação, ensino médio e fundamental possam se iniciar nas

atividades de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento.

No ano de 2019 as  propostas  ao  Programa foram submetidas  por  meio  de  Edital,

publicado no início do ano letivo, na forma de planos de trabalho vinculados a projetos de

pesquisa cadastrados no (SIGAA). Os planos de trabalho poderiam ser estruturados em quatro

modalidades:

1. Iniciação Científica (IC): destinada a discentes de graduação da UFG, devendo

ter  o  escopo  de  iniciação  à  pesquisa  científica,  em  qualquer  área  do

conhecimento;

2. Iniciação Científica Júnior (ICJr): destinada a discentes do ensino fundamental

e médio, devendo ter o escopo de iniciação à pesquisa científica, em qualquer

área do conhecimento;

3. Iniciação  Tecnológica  (IT):  destinada  a  discentes  de  graduação  da  UFG,

devendo ter o escopo de iniciação à pesquisa tecnológica e em inovação, em

qualquer área do conhecimento;

4. Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas (PROLICEN): destinada a discentes de

licenciatura da UFG, devendo ter relação direta com os cursos de licenciatura e

articulação com a educação básica.

Os  propósitos  centrais  para  a  nova  formatação  foram:  ampliar  o  número  de

participantes,  simplificar  o processo de avaliação e acompanhamento,  buscar  a  integração
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entre pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico e inovação, além de eliminar a

distinção entre alunos bolsistas e não bolsistas.

Foram  lançados  dois  editais.  No  primeiro,  o  docente  apresentou  seus  planos  de

trabalho vinculados a seus projetos de pesquisa cadastrados no Sistema Integrado de Gestão

das Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFG. Cada pesquisador poderia ter até oito planos

recomendados.  Para  cada  plano  recomendado  pela  avaliação ad  hoc,  ele  indicará  um

estudante. No primeiro edital, foi permitido indicar alunos de pós-graduação e profissionais

em estágio pós-doc como co-orientadores.  Outro fator  foi que dentre  os  (as) proponentes

elegíveis no presente Edital além de possuirem vínculo com a UFG, ter título de mestre ou de

doutor,  poderiam  ser:  servidores  (as)  docentes;  servidores  (as)  técnico-administrativos;

servidores (as) aposentados integrantes do Programa Especial para Participação Voluntária na

UFG; professores (as) visitantes; e pós-doutorandos (as).

Os  projetos  aos  quais  seriam  vinculados  os  planos  de  trabalho  deveriam  ser

previamente  avaliados  e  aprovados  na  unidade  acadêmica  do  proponente,  não  sendo

submetidos a nova avaliação pelo Programa; valendo a aprovação da unidade.  

No segundo edital, imediatamente após o primeiro, os pesquisadores interessados e

com planos recomendados concorreram a cotas de bolsas institucionais concedidas pela UFG

e pelo CNPq, por meio da avaliação da produção intelectual dos proponentes. Obtida a cota,

coube ao pesquisador indicar quais alunos vinculados aos planos recomendados receberiam as

bolsas. Além das bolsas institucionais, o pesquisador poderia buscar outras fontes de bolsas

para os alunos.

Final  do  Edital  2019/2020  do  Programa  de  Iniciação  à  Pesquisa  Científica,

Tecnológica e em Inovação em suas diversas modalidades a Regional Catalão totalizou 244

(duzentos e quarenta e quatro) registros de solicitações recomendadas para implementação

e execução dos Planos de Trabalho. 

PIBIC/EM 6
PIVIC 122
PIBIC/EF 1
PIBIC-AF 5
PIBIC 60
PROLICEN 22
PIBITI 8
PIVITI 20
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O Edital  PRPI  02/2019 que  tratou  das  bolsas  de  Iniciação  à  Pesquisa,  calendário

2019/2020,  trouxe  como  resultado  um  aumento  substancial  de  bolsas  do  CNPq  para  a

Regional Catalão.

O cenário no edital passado 2018/2019 foi um quantitativo de 37 bolsas do CNPq e 52

bolsas fomentadas pela UFG, sendo nesse último caso já pagas pela Regional Catalão devido

ao desmembramento do orçamento da UFCAT em Implantação. Já no presente Edital saltou

de 37 para 51 bolsas do CNPq e, por outro lado, houve uma redução de 52 para 37 bolsas a

serem  fomentadas  pela  Regional  Catalão.  Ocorreu  uma  inversão  do  número  de  bolsas

contempladas via CNPq, esse aspecto é um ganho devido ao cenário econômico de 2019 com

contingenciamentos do orçamento. A Regional Catalão manteve o quantitativo total de bolsas

com demanda qualificada entre  os editais  de 2018 e 2019,  o que foi  uma vitória  porque

havíamos tido um aumento de bolsas de 2017 para 2018 da ordem de 55%.

O resultado conseguido pela Regional no presente edital evidencia a manutenção da

qualidade dos currículos dos professores mesmo no cenário atual de escassez de recursos de

fomento à pesquisa, e as ações dos Coordenadores de Pesquisa das Unidades Acadêmicas

Especiais da Regional. 

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA - 2019

No ano de 2019, houve uma nova composição do Comitê, o Pró-Reitor informou que

as diretrizes da PRPI recomendam que o Coordenador de pesquisa e seu vice, componham o

Comitê Gestor do Programa e Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da

UFG, como membro e  suplente,  respectivamente.  As portarias  para  esta  função já  foram

emitidas para os coordenadores de pesquisa das UAEs da Regional Catalão.

• CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Anderson Luiz Ferreira e  Tercio Alberto dos Santos Filho - Biotecnologia - Catalão

• CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Domingos  Lopes  da  Silva  Junior  e  Paulo  Eduardo  Gonçalves  de  Assis  -  Física  -

Catalão

Marcos Napoleao Rabelo e Donald Mark Santee - Matemática e Tecnologia - Catalão

Richele Priscila Severino e Jocelia Pereira de Carvalho Oliveira - Química - Catalão
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• ENGENHARIAS

Ed Carlo Rosa Paiva e Ricardo Cruvinel Dornelas - Engenharia - Catalão

José Júlio de Cerqueira Pituba - CPPGI - Catalão

• CIÊNCIAS HUMANAS

Ana Maria Gonçalves e Fabiana Rodrigues Carrijo - Educação - Catalão

Luzia Marcia Resende Silva e Sulivan Charles Barros - História e Ciências Sociais -

Catalão

Ronaldo da Silva e Patricia Francisca de Matos - Geografia - Catalão

• CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Andre  Vasconcelos  da  Silva  e  Serigne  Ababacar  Cisse  Ba  -  Gestão  e  Negócios  -

Catalão

• LINGUISTICA, LETRAS E ARTES

João Batista Cardoso e Maria Helena de Paula - Letras e Linguística - Catalão

• INICIAÇÃO TECNOLÓGICA

Anderson Luiz Ferreira e Tercio Alberto dos Santos Filho - Ciências Biológicas

João Batista Cardoso e Maria Helena de Paula - Letras e Linguística - Catalão

José Júlio de Cerqueira Pituba - Engenharias - Catalão

VII SPPGI - SEMINÁRIO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

2019

No ano de 2019 o VII Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Regional

Catalão  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (VII  SPPGI-UFG/RC) tratou  do maior  evento

científico da região sudeste de Goiás, direcionado a um público composto por profissionais da

área da educação, docentes e discentes dos programas de pós-graduação da Regional Catalão,

Institutos Federais, faculdades locais, estudantes do ensino superior participantes ou não em

programas de iniciação à pesquisa (PIBIC/PIVIC) e inovação tecnológica (PIBITI/PIVITI),

pesquisadores  de  Instituições  Federais,  estaduais  e  particulares.  O  evento  contou  com

palestras  sobre  temas  que  abrangem várias  áreas  do  conhecimento  e  diversas  sessões  de

apresentação oral e pôsteres das pesquisas desenvolvidas de modo a difundir o conhecimento

para a população científica no âmbito da graduação e da pós-graduação. 
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O VII SPPGI contou com os seminários do Programa de Pós-Graduação Profissional

em Gestão Organizacional e  do Programa de Pós-Graduação Profissional  em Matemática,

onde os temas correlatos a estes PPGs foram abordados com apresentações orais seguidas de

discussões com a comunidade presente.  

O  Caderno  de  Resumos  do  VII  SPPGI  foi  publicado  no  site  da  Coordenação  de

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (CPPGI) - Regional Catalão.

 https://cppg.catalao.ufg.br/n/122289-caderno-de-resumos-e-certificados-vii-  

sppgi-2019

A Regional Catalão realizou as apresentações e avaliações do Programa de Iniciação

Científica  e  Tecnológica  pela  primeira  vez  em  Catalão  no  VII  SPPGI.  Os

alunos/pesquisadores que participaram do Programa Institucional de Iniciação Científica e

Tecnológica  2018/2019  apresentaram  obrigatoriamente  os  resultados  de  suas  pesquisas

durante  o  VII  SPPGI  -  Seminário  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação no  dia  31  de

outubro  de  2019,  dentro  das  atividades  do  V CONPEEX. Foi  uma demanda  histórica  da

Regional Catalão e que a PRPI/UFG atendeu a partir no ano de 2019, a modo a descentralizar

as apresentações e, consequentemente, a avaliação interna do Programa, dando a oportunidade

para  a  Regional  de  conhecer  mais  profundamente  os  ritos  das  avaliações  que  são

determinados  pelo  CNPq como uma das  etapas  de avaliação do Programa.  A CPPGI/RC

contou com a colaboração fundamental dos pareceristas da Regional, além dos Coordenadores

de Pesquisa das Unidades Acadêmicas Especiais, que pela natureza dos seus cargos, já fazem

parte  do  Comitê  Gestor  do Programa que atuam diretamente  na avaliação dos  planos  de

trabalho, relatórios finais e apresentações dos resultados. 

Nessa parceria com a PRPI/UFG, a CPPGI/RC contou com a vinda da Profa Rejane

Ribeiro-Rotta que auxiliou com sua experiência como Diretora de Pesquisa da UFG. 

INDICADOS AO PRÊMIO UFG DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E

EM INOVAÇÃO 2019
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação tornou  pública a lista dos estudantes indicados

a concorrer ao Prêmio UFG de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação

2019.  As indicações foram realizadas pelos avaliadores ad hocs com base nas apresentações

de pôsteres realizadas durante o VII SPPGI e 5 CONPEEX de Catalão. Coube ao Comitê

Gestor/Comitê  Executivo  do  Programa  selecionar  os  premiados  entre  aqueles  que  foram

indicados. A premiação ocorreu em reunião especial do Conselho Universitário, no mês de

dezembro em Goiânia.

INDICADOS DA REGIONAL CATALÃO

Ciências Biológicas

 Fábio Carlos da Silva Filho

 Julio Cesar Ribeiro Pires

Ciências da Saúde

 Gabriel Vieira De Aguiar

 Letícia Aparecida Araujo da Paixão

Ciências Exatas e da Terra

 Amanda das Gracas Barbosa

Ciências Humanas

 Elaine Lara Ferreira

 Leonoura Katarina Santos

 Lucas de Oliveira Cheque

Ciências Sociais Aplicadas

 Indiara Vieira da Fonseca Euzebio

Engenharias

 Meirilaine Silveria Rodrigues

 Vitor do Nascimento Oliveira

 Yudi Matsuguma Yoshida

Linguística, Letras e Artes

 Amanda Duarte Soares

 Lucas Silvério Martins

PROLICEN

 Estela Fiorin
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 Gabriela Assunção Santos

 Robério Francisco de Macedo

PRÊMIO UFG DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM

INOVAÇÃO (17° Prêmio de Iniciação Científica e 7° Prêmio de Iniciação Tecnológica) -

2019

O Prêmio UFG de Iniciação à Pesquisa, criado pela Universidade Federal de Goiás em

2003,  tem  como  objetivo  premiar  os  estudantes  do  Programa  de  Iniciação  à  Pesquisa

Científica,  Tecnológica  e  em  Inovação  desta  Universidade,  de  acordo  com  as  normas

estabelecidos em regulamento. Consiste na concessão de Certificado de Menção Honrosa ao

estudante, a ser entregue em sessão solene do Conselho Universitário, em dezembro de 2019.

É concedido a estudantes que tenham desenvolvido atividades no Programa entre agosto de

2018  e  julho  de  2019  e  que  tenham sido  indicados  pelos  consultores  ad  hoc durante  a

avaliação da apresentação.  

No  ano  de  2019  a  XVI  edição  contemplou  5  (cinco)  estudantes  da  Regional

Catalão/UFG que atenderam aos requisitos estabelecidos pelos regulamentos.

Prêmio UFG de Iniciação Científica 

 Área de Engenharias - 1 (um) IC 

Vitor  do  Nascimento  Oliveira  -  Análise  em multi-escala  de  chapas  através  do

método dos  elementos  de contorno,  considerando-se diferentes  distribuições  de

inclusões no EVR - Orientadora: Profª Dra Gabriela Rezende Fernandes

PROJETOS DE PESQUISA

Projetos de pesquisa no SIGAA, 2018.

SIGAA- Pesquisa - Projetos de Pesquisa - Regional Catalão

Ano Excluídos Gravado Pendente Submetido
Em

andamento

Com

Financiamento
2018 20 17 13 3 252 59
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Projetos de pesquisa no SIGAA, 2019.

Ano Em andamento Com Financiamento
2019 733 167

GRUPO DE PESQUISA

Grupos de Pesquisa da UFG cadastrados no CNPq:

BOLSAS  DE  PRODUTIVIDADE  EM  PESQUISA  E  EM  DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

Um importante indicador na pesquisa é a distribuição nas bolsas de produtividade pesquisa e

desenvolvimento  tecnológico  do  CNPq.  Na  Chamada  Pública  09/2018,  para  bolsas  de

Produtividade em Pesquisa (PQ), docentes da Regional Catalão/UFG, foram contemplados:

 2018 -  2 (dois) docentes bolsistas em produtividade em pesquisa - PQ2

 2019 - 2 (dois) docentes bolsistas em produtividade em pesquisa - PQ2

CAPTAÇÃO DE RECURSOS NOS EDITAIS DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Em 2018,  o  projeto  “Centro  Multiusuário  de  Pesquisas  e  Inovação  Científicas  da

UFCAT”,  submetido  à  CHAMADA  PÚBLICA  MCTIC/FINEP/CT-INFRA  CAMPI

UNIVERSITÁRIOS REGIONAIS E NOVAS UNIVERSIDADES – 02/2018, foi aprovado no

mérito  como  um  todo.  O  primeiro  subprojeto  foi  aprovado  na  íntegra  e  congrega

pesquisadores das áreas de Engenharias, Exatas e Humanidades. O segundo subprojeto que

congrega pesquisadores da área de materiais teve parecer de recomendação, porém fora do

limite  orçamentário.  Salienta-se  ainda  que  foi  encaminhado  o  recurso  em  relação  ao
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subprojeto não aprovado. Vale destacar que essa foi a primeira experiência de elaboração de

um projeto CT-Infra na Regional Catalão, inclusive com dados apenas da Regional.

Na  Chamada  Pública  CNPq  Nº  23/2018  -  Programa  Doutorado  Acadêmico  para

Inovação - DAI - houve a seleção de uma proposta da Regional Catalão.

O EDITAL Nº 02/2019 PRPG/UFG -  de apoio a Programas 3 e 4 -  visa a conceder

recursos de custeio a PPGSS com conceito CAPES 3 e 4, para realizar evento de alto impacto

que possa dar visibilidade ao Programa e contribuir para a melhoria do conceito na avaliação

deste quadriênio. Em processo de avaliação no resultado final de enquadramento etapa I, 4

(quatro) PPGs da Regional Catalão estão concorrendo. 

Em 2019 foram realizadas reuniões na FAPEG para apresentar e enviar projetos que da

Regional Catalão. Foram projetos voltados para as mais diferentes áreas. A FAPEG recebeu e

enviou uma síntese aos membros do Conselho da Fundação para informar ao Conselho sobre

a importância de cada Projeto. As reuniões com a FAPEG  e a busca por mais parcerias para

fomento continua.

LABORATÓRIOS DE PESQUISA

Em  2018,  foram  realizadas  ações  para  diagnosticar  os  laboratórios  de  pesquisa

existentes  na  UFG,  no  intuito  de  identificar  os  laboratórios  multiusuários,  suas

potencialidades  e  fragilidades,  para  desta  forma  fazer  gestão  para  otimização  no  uso  e

manutenção dos equipamentos. No ano de 2019, prevaleceram as ações com uma reunião para

dar seguimento a proposta. A Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia - CITT

no  dia  21  de  março  de  2019  realizou  uma  reunião  com  coordenadores  e  professores

responsáveis  pelos  laboratórios  da  Universidade.  Foram  convidados  14  (quatorze)

representantes,  destes,  10 (dez)  estiveram presentes  na reunião.  O objetivo da reunião foi

apresentar  as  possibilidades  de  parcerias  com  empresas  e  entidades  para  a  transferência

tecnológica e utilização de nossos laboratórios. Na reunião, foi apresentada ainda as diretrizes

da lei da inovação vigente que trata essas parcerias e da lei do bem que esclarece o vínculo

empresa  x universidade  para Pesquisa,  Desenvolvimento e  Inovação (PD&I).  Ao final  da

reunião foi apresentado um modelo de formulário que deverá ser preenchido e devolvido para

a CITT até o dia 8 de abril, onde essas informações serão consolidadas e utilizadas para a
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construção de um portfólio para futuras parcerias com empresas e entidades de Catalão e

região.

No ano de 2019 prevaleceu as ações com reuniões para dar seguimento a proposta do

portfólio dos laboratórios, foi enviado um portfólio inicial com os laboratórios que enviaram

as informações para a revisão e apreciação.

COORDENADORES DE PESQUISA (REGIONAL CATALÃO) - 2018

Unidade/Órgão

Mandato de 2 (dois) anos - Resolução

CONSUNI nº 24/2014

Coordenador/a Subcoordenador/a

Coordenador de

Pesquisa UAE Física
Paulo Eduardo Gonçalves

de Assis

Domingos Lopes da Silva

Júnior

Coordenador de

Pesquisa UAE Química Richele Priscilla Severino
Jocélia Pereira de Carvalho

Oliveira

Coordenador de

Pesquisa

Portaria nº

3295 -

29/06/2016

UAE Biotecnologia
Anderson Luiz Ferreira

12/04/2016 a 11/04/2018

Moisés Fernandes Lemos

12/04/2016 a 11/04/2018

Coordenador de

Pesquisa

Portaria nº

0174 -

17/01/2017

UAE Matemática e

Tecnologia

Marcos Napoleão Rabelo

01/01/2017 a 31/12/2018

Donald  Mark Santee

01/01/2017 a 31/12/2018

Coordenador de

Pesquisa

Portaria Nº

0173 -

17/01/2017

UAE Geografia

Rafael de Ávila

Rodrigues

01/01/2017 a 31/12/2018

Idelvone Mendes Ferreira

01/01/2017 a 31/12/2018

Coordenador de UAE História e Luzia Márcia Resende Sulivan Charles Barros
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Pesquisa
Ciências Sociais

Silva

Portaria Nº 2565

01/01/2017 a 31/12/2018

Portaria Nº 2565

01/01/2017 a 31/12/2018

Coordenador de

Pesquisa UAE Educação Fernanda Barros Rita Tatiana Cardoso Erbs

Coordenador de

Pesquisa

Portaria Nº

1194 -

02/03/2016

UAE Centro de

Gestão e Negócios

André Vasconcelos da

Silva

08/10/2015 a 07/10/2017

Serigne Ababacar Cisse Ba

08/10/2015 a 07/10/2017

Coordenador de

Pesquisa

UAE Letras e

Linguística

João Batista Cardoso

04/01/2016 a 03/01/2018

Portaria nº 2629 -

12/05/2016

Vanessa Regina Duarte

Xavier

06/09/2016 a 06/09/2018

Portaria Nº 5643 -

05/10/2016
Coordenador de

Pesquisa

Portaria Nº

0171

- 17/01/2017

UAE Engenharia
Ed Carlo Rosa Paiva

07/12/2016 a 06/12/2018

Heber Martins de Paula

07/12/2016 a 06/12/2018

COORDENADORES DE PESQUISA (REGIONAL CATALÃO) - 2019

Unidade/Órgão

Mandato de 2 (dois) anos -

Resolução CONSUNI nº 24/2014

Coordenador/a Subcoordenador/a

Coordenador

de Pesquisa UAE Física

Domingos Lopes da

Silva Junior

Portaria nº 001

Até 10/12/2020

Denis Rezende de Jesus

Portaria nº 001

Até 10/12/2020

Coordenador

de Pesquisa
UAE Química

Richele Priscilla

Severino

Jocélia Pereira de Carvalho

Oliveira
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Portaria Nº 3289

 05/05/2017 a

04/05/2019

Portaria Nº 3289 

05/05/2017 a 04/05/2019

Coordenador

de Pesquisa UAE Biotecnologia

Anderson Luiz Ferreira

Portaria Nº 2886

até 17/04/2020

Tércio Alberto dos Santos

Filho

Portaria Nº 2886

até 17/04/2020

Coordenador

de Pesquisa
UAE Matemática e

Tecnologia

Marcos Napoleão

Rabelo

Portaria nº 0382

Até 31/12/2020

Donald  Mark Santee

Portaria nº 0382

Até 31/12/2020

Coordenador

de Pesquisa UAE Geografia

Ronaldo da Silva

Portaria nº 0345

Até 10/12/2020

Patrícia Francisca de Matos

Portaria nº 0345

Até 10/12/2020
Coordenador

de Pesquisa
UAE História e

Ciências Sociais

Luzia Márcia Resende

Silva
Sulivan Charles Barros

Coordenador

de Pesquisa UAE Educação

Ana Maria Gonçalves 

Portaria nº 0342

Até 31/12/2020

Fabiana Rodrigues Carrijo

Portaria nº 0342

Até 31/12/2020

Coordenador

de Pesquisa
UAE Centro de

Gestão e Negócios

André Vasconcelos da

Silva

Portaria Nº 2565

até 09/04/2020

Serigne Ababacar Cisse Ba

Portaria Nº 2565

até 09/04/2020

Coordenador

de Pesquisa

UAE Letras e

Linguística

João Batista Cardoso

Processo

23070.002218/2019-99

Maria Helena de Paula

Portaria Nº 2353

Até 09/04/2020

 

Coordenador

de Pesquisa UAE Engenharia

Ed Carlo Rosa Paiva

Processo SEI

23070.002236/2019-71

Ricardo Cruvinel Dornelas 

Portaria Nº 2937

Até 15/05/2020
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Em 2018, várias ações foram realizadas para a melhor estruturação física e autônoma

do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Regional  Catalão/UFG.  Foram  disponibilizados

equipamentos e sala apropriada em local reservado para o desenvolvimento das atividades do

CEP. Também houve por parte  da Gestão da CPPGI em conjunto com CAF e Direção a

criação de centro de custo próprio.

O  Coordenador  de  Pesquisa  da  UAE Biotecnologia  da  Regional  Catalão  manteve

contato com a UFG e Regional Jataí para iniciar a criação da Comissão de Ética no Uso de

Animais  (CEUA) na Regional  Catalão e  encontra-se ainda em processo de tramitação de

informações.

3.2 COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO E STRICTO SENSU)

Esta Coordenação desempenha Funções e atividades sobre pesquisa e pós-graduação,

tais  como:  a)  orientação  quanto  aos  procedimentos  para  solicitação  de  afastamento  dos

docentes e técnico-administrativos para cursar pós-graduação (níveis Mestrado, Doutorado e

Estágio Pós-doutoral; b) acompanhamento dos relatórios das atividades de pós-graduação dos

servidores  docentes  e  técnico-administrativos;  c)  orientação  quanto  à  solicitação  de

prorrogação  de  afastamento  para  cursar  Pós-graduação;  d)  orientação  quanto  aos

procedimentos  para  solicitação  de  afastamento  dos  docentes  municipais  para  cursar  pós-

graduação no Brasil, conforme convênio com Prefeitura Municipal de Catalão; e) orientação

quanto  aos  procedimentos  para  solicitação  de  afastamento  dos  servidores  (Docentes  e

Técnico-Administrativos  federais)  para  participação  em eventos  no  exterior;  f)  orientação

quanto aos procedimentos para realização de Pós-Doutorado na Regional Catalão (PNPD); g)

orientações/apoio  quanto  ao  envio  de  novas  propostas  APCNs  de  Mestrados/Doutorados

Acadêmicos e/ou profissionais. 

No  âmbito  da  pós-graduação  Lato  Sensu,  as  atividades  compreendem:  a)

acompanhamento e análise documental dos procedimentos de solicitação de criação de novo

curso e oferta de nova turma de Curso; b) substituição de professor; c) alteração de datas de

disciplinas;  d)  solicitação  de  emissão  de  portaria  referente  a  coordenação  e/ou
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subcoordenação  dos  cursos;  e)  procedimentos  diversos  como  prorrogação  de  inscrição,

cancelamento de curso, emissão de certificados, solicitação de 2ª via de certificado já emitido

pelo  SISPG,  atendimento  ao  sistema  SISPG-LS;  f)  gerenciamento  de  informações;  g)

elaboração de  documentos  e  organização de  eventos  e  reuniões  da  Coordenação  de  Pós-

graduação.

A Coordenação de Pós-Graduação visa por auxiliar na criação e implementação dos

Cursos  de  Pós-Graduação  lato  sensu;  na  expansão,  no  fortalecimento  e  consolidação  de

Cursos  de  Stricto Sensu –  Mestrado e  Doutorado,  além de ações  no sentido de buscar  a

ampliação  das  bolsas  de  estudos  para  alunos  dos  Cursos.  Busca  também:  a)  atender  a

demanda de viabilizar a expansão de professores e técnico-administrativos na obtenção de

título de Mestre  e/ou  de Doutor,  no país  e  no exterior;  b)  promover  ações  no intuito  de

estreitar e fortalecer a relação entre a pós-graduação e a graduação; iii) ampliar os recursos

financeiros materiais e de pessoal para os Programas de Pós-Graduação. 

3.3  A  COORDENAÇÃO  DE  INOVAÇÃO,  TRANSFERÊNCIA  E

TECNOLOGIA

É um órgão que iniciou suas atividades em março de 2015 e é responsável por ações

de  promoção  do  empreendedorismo,  da  inovação  e  pela  proteção  e  transferência  de

tecnologias  produzidas  na  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG).  Desempenha  funções

articuladas  com  a  Coordenação  Geral  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  mas  está

hierarquicamente vinculada ao Gabinete da Direção da RC/UFG.

Áreas Estratégicas da CITT:

 Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias 

 Programa de Incubadoras de Empresas de base tecnológica – CEI Athenas 

 Programa Empresa Júnior- UFG Júnior 

Ações realizadas em 2018:

Programa de Sensibilização:
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 Organização de reunião entre Instituto Nacional da Propriedade Industrial  (INPI) e  os

Coordenadores  de  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu,  Coordenadores  de

Pesquisas e Líderes de Grupos de Pesquisas cadastrados no CNPq;

 Organização de reunião entre Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), equipe

do CEI Athenas e Incubados.

Referente à capacitação: 

 Organização  de  minicurso  na  área  de  inovação,  empreendedorismo  e  propriedade

industrial da UFG Regional catalão;

 Organização de palestras em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI),  para atender  as  demandas da comunidade interna e  externa da UFG Regional

Catalão referente à formação em Propriedade Industrial.

 Realização de palestra sobre inovação para alunos escola SENAI de Catalão.

 Participação em Workshop da Liderança na Inovação

Referente a Eventos: 

 Organização da Primeira Competição de Luta de Robôs (Robot Fight), promovida pela

Coordenação  de  Inovação,  Transferência  e  Tecnologia  –  CITT  Regional  Catalão  em

parceria com a Secretaria de Esportes do Município de Catalão.

Referente a Parcerias Institucionais:

 Realização  de  um  café  tecnológico  para  prospecção  de  parcerias  com  órgão

governamental do município de Catalão,  órgão suplementar da UFG Regional Catalão

(CEI Athenas), Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CPPGI), entidades

estudantis com cunho empresarial (Liga de Empreendedorismo Mauá e Empresa Júnior

EnAção Consultoria Jr) e com empresa multinacional no setor de máquinas e implementos

agrícolas  (John  Deere), para  expansão  do  ecossistema  de  inovação  da  comunidade

acadêmica, sociedade e setor empresarial.

 Participação no evento John Deere Day.

Relação do Eventos:
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DATA PARTICIPANTES

1
Realização de 01 (uma) competição na área de robótica para a comunidade
interna e externa da UFG Regional Catalão em parceria com a Secretaria de
Esportes do Município de Catalão.

13 a 20/03/2018 72

2

Realização de reunião entre Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu , 
Coordenadores de Pesquisas e Líderes de Grupos de Pesquisas cadastrados no
CNPq.

15

3 Realização de reunião com a equipe do CEI Athenas e todos os Incubados. 8

4

Oferta de 01 (um) minicurso em parceria com a Coordenação Geral de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação da UFG Regional Catalão e o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial para a comunidade interna e externa da UFG Regional
Catalão.

43

6
Oferta de 01 (uma) palestra em parceria com a Coordenação Geral de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação da UFG Regional Catalão e o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial para a comunidade interna e externa da Regional Catalão.

29

5

Realização de 01 (um) café tecnológico em parceria com a Coordenação Geral
de Pesquisa, Pós-Graduação da UFG Regional Catalão e Inovação e o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial para as empresas de pequeno, médio e
grande porte da região de Catalão e regiões circunvizinhas.

21

6 Palestra Inovação SENAI 22/05/2019 85

273TOTAL DE PARTICIPANTES

EVENTOS REALIZADOS

15/08/2018

16/08/2018

Fotos dos Eventos:

Reunião INPI com os Coordenadores 
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Reunião INPI com o CEI Athenas e Incubados

  

Minicurso para comunidade interna e externa

  

Palestra para comunidade interna e externa 
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Competição Robot Fight

  

  

Café Tecnológico 

      

Workshop de Liderança na Inovação Palestra de Inovação Escola SENAI
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Participação no Curso: Estratégias deParticipação no evento John Deere Day

Negociação e Contratos de Transferência de Tecnologias

                           

4 ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

4.1 Espaço físico do setor

O  Centro  Integrado  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  da  UFG,  Regional  Catalão

(UFG/RC)  representa  imprescindíveis  incremento  e  política  de  apoio  e  fortalecimento  da

pesquisa e pós-graduação no interior de Goiás, tendo em vista que, dentre seus principais

resultados  e  impactos,  têm-se:  (1)  atendimento  direto  a  alunos  e  professores  de  doze

programas  de  pós-graduação  stricto  sensu,  em  atividades  de  pesquisa  e  inovação,

popularização do conhecimento; (2) aumento exponencial da produção científica em veículos

qualificados, nacional e internacionalmente; (3) consolidação de parcerias com instituições e

órgãos de pesquisa, loco-regionais, nacionais e internacionais; (4) aprovação de projetos de

pesquisa e desenvolvimento em agências públicas e privadas de fomento, para recursos de

custeio e bolsas; (5) consolidação deste espaço como espaço inter-multidisciplinar de pesquisa

e  pós-graduação  na  comunidade  acadêmica,  em  todos  os  níveis  de  ensino,  seja  nos

laboratórios  e  nos  espaços  de  usos  coletivos  de  natureza  interativa  em  todas  as  áreas,

incluindo ações de extensão e  cultura;  (6) consolidação de um espaço para a inovação, a
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tecnologia  e  o  empreendedorismo,  com  incubadora  de  empresas,  empresas  residentes  e

incubadas;  (7)  fortalecimento  e  consolidação  da  estrutura  administrativa  de  pesquisa,

inovação  e  pós-graduação  na  UFG/RC,  com  o  estabelecimento  de  espaços  para  as

coordenações de pesquisas, pós-graduação, inovação e transferência de tecnologia e Comitê

de Ética em Pesquisa.

 O edifício foi ocupado em março de 2014 e é constituído por um piso térreo e dois

pavimentos multiuso. O pavimento térreo conta com uma área aberta para recepção (hall),

auditório, quatro laboratórios, almoxarifado, dois banheiros, copa e sala de equipamentos. O

auditório,  denominado Miniauditório  Congadas,  possui  duas  entradas  sendo uma primeira

externa ao edifício e a segunda interna e capacidade para 63 pessoas na sala de conferência. O

primeiro  pavimento  conta  com  sete  salas,  sendo  elas:  Coordenação  de  Pós-Graduação,

Coordenação de Pesquisa, Sala de Reuniões, Centro de Empreendedorismo Athenas, sala para

Atendimento e Pesquisa e uma sala para os Coordenadores de Pós-Graduação e Inovação,

uma sala para Coordenação Geral de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Regional Catalão

e  espaço  para  equipe  de  limpeza  (sala  DML).  O  segundo  pavimento  apresenta  quatro

laboratórios, dois banheiros, uma sala de dessecação de sementes, uma sala para Empresas

Residentes e um mirante. O Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação apresenta piso

executado em granitina, com rodapés em granito. A pintura externa executada em textura e

interna com tinta PVA. As esquadrias (janelas) são todas em alumínio, com portas de acesso

externo. As portas internas são de madeira pintada, com duas folhas. Os banheiros possuem

divisórias em granito,  torneiras hidramáticas e caixas com válvulas de descarga.  O prédio

conta com elevador e piso sinalizado para acessibilidade. 

Entretanto, ressalta-se que deve-se acompanhar a segurança da rede elétrica do prédio

que apresenta problemas.

Neste sentido, é imprescindível realizar manutenção em equipamentos que já apontam

desgaste  do tempo de uso e,  sobretudo,  revisão periódica da rede do prédio por  técnicos

habilitados.

4.2 Horário de atendimento

Das 07h00 às 17h00
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4.3 Clientela atendida

Comunidade acadêmica interna e externa.

4.4 Modos e meios de atendimento

O  atendimento  ao  público  é  realizado  de  forma  presencial,  via  e-mail

cppg.rc@gmail.com;coordposgrad.rc@gmail.com; telefones (64) 3441-5302, (64) 3441-5387,

(64) 3441 -5353 site https://cppg.catalao.ufg.br/, facebook, WhatsApp etc.

4.5 Sistemas computacionais institucionais utilizados

Sistema Eletrônico de Informações (SEI); SIGAA Pesquisa; SIGAA Pós-graduação; Sistema

de Portarias (SISP); Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC);

SISPG  Lato e  Stricto  Sensu;  Sistema  de  Concessão  de  Diárias  e  Passagens  (SCDP);

Plataforma Sucupira; Plataforma Carlina Bori; Plataforma Brasil, Plataforma Carlos Chagas,

Plataforma Lattes, SisGen - Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhe-

cimento  Tradicional  Associado, Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços  Gerais

(SIASG) Comprasnet, Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

5 EVENTOS REALIZADOS

5.1 VI Seminário Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - SPPGI 2018, realizado de

12 a 14 de setembro de 2018.

Organizadores: José Júlio de Cerqueira Pituba (Presidente), Fabíola Aparecida Sartin Dutra

Parreira  Almeida,  Grenissa  Bonvino  Stafuzza,  Ismael  Ferreira  Rosa,  Lilian  Rosa  Aires

Carneiro,  Luana  Duarte  Silva,  Ludimila  Oliveira  de  Campos,  Marcelo  Henrique  Stoppa,

Márcia Pereira dos Santos, Mario Godinho Júnior, Selma Martines Peres, Thiago Alves de

Queiroz, Thiago Mesquita Vieira e Vaston Gonçalves da Costa.

Programação: 

Quarta-feira - dia 12/09/18

08h às 09h Credenciamento

9h às 12h Sessões de Apresentações de Trabalho

12h às 14h Intervalo

14h às 15h Palestra  1:  Prevenção  de  assédio  moral  e  sexual  na
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universidade

Profa. Dra.  Tatiana Machiavelli Carmo Souza 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Costa

(Comissão  para  Assuntos  de  Assédio  Moral,  Sexual  e

Discriminação da UFG/Regional Catalão)

 

15h às 15h30min Abertura

15h30min às 16h30min

Palestra  2:  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação:

Perspectivas para o Desenvolvimento Regional

Profa. Dra. Maria Zaira Turchi (Presidente da FAPEG)

16h30min às 18h Sessões de Apresentações de Trabalho

18h às 19h Lançamento de livros e Coquetel

Quinta-feira - dia 13/09/18

9h às 12h Sessões de Apresentações de Trabalho

12h às 14h Intervalo

14h às 16h30min

Mesa  de  Debates  1:  Pesquisa,  Inovação  e  as  parcerias

entre Universidade e Setor Produtivo

                              Mediador: Prof. Dr. Marcelo H. Stoppa

Leandro Leão Barbosa  (Gerente Industrial HPE)

Prof. Dr. Jesiel Freitas Carvalho (Pró-Reitor de Pesquisa e

Inovação da UFG)

Joselito  Dásio  da  Silva  (Gerente  de  Processos  e

Desenvolvimento da CMOC Brasil/Catalão)

16h30min às 18h Mesa  de  Debates  2:  Experiências  de  Pós-graduação  de

Excelência

420



         Mediadora: Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza

Prof. Dr. Valder Steffen Jr. (Reitor da UFU)

Prof. Dr. Laerte Guimarães Ferreira Júnior ( Pró-Reitor de

Pós-Graduação da UFG)

Sexta-feira - dia 14/09/18

9h às 12h Sessões de Apresentações de Trabalho

12h às 14h Intervalo

14h às 16h30min

Palestra 3: Escrita Científica

Prof. Dr. Valtencir Zucolotto (IFSC/USP)

16h30min às 18h Sessões de Apresentações de Trabalho

Quantitativo de trabalhos apresentados:

Área Quantidade de trabalhos 
Quantidade de Ses-

sões

Humanidades 43 11
Educação 48 12

Engenharias 26 6
Letras e Linguística 25 6

Ciências Exatas e da Terra 20 5
Ciências Biológicas e da Saúde 5 1

Total 167 41

Produtos:  1  caderno  de  resumos  e  5  e-books,  em  fase  de  produção,  com  os  trabalhos

completos apresentados no evento.

5.2 Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação - PRPI - Transmissão

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação lançou o Programa Diálogos em Pesquisa e

Inovação, a  partir  da  unificação  dos  tradicionais:  Programa  de  Formação  em Pesquisa  e
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Programa  de  Formação  em  Inovação. Para  possibilitar  a  participação  dos  estudantes  as

palestras eram transmitidas via  http://www.rtve.org.br .

25/04 (quarta-feira) das 9h às 10h30min -  O que é a Proteção do Desenho Industrial - INPI 

26/04 (quinta-feira) 14h30min -  Ciência, Tecnologia e Inovação – o papel da Universidade

no contexto atua 

14/05 (segunda-feira) das 10h às 11h30min -  Mecanismos de apoio ao empreendedorismo e

à inovação na UFG 

21/05  (segunda-feira)  das  14h  às  15h30min -  Novos  Procedimentos  para  Registro  de

Programa de Computador - INPI 

07/06 (quinta-feira) das 9h às 10h30min - Iniciação Científica – por que fazer?  

2018: Foram 5 (cinco) atividades transmitidas, totalizando 200 participantes.

5.3 PJ694-2018 - Ciclo científico de pesquisa, pós-graduação e inovação 

Constitui-se em uma ação de extensão da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação da Regional Catalão (CPPGI-RC), que tem como principal propósito a formação de

recursos humanos por meio do fazer e da divulgação científicos. Ao fomentar o debate sobre a

produção de pesquisas e de inovação realizadas ou em desenvolvimento na Regional Catalão

e em outros espaços de produção do conhecimento, espera-se que o projeto contribua de modo

a pensar e a divulgar ética na pesquisa, metodologias científicas, políticas e práticas de pes-

quisa, normatização científica, projetos, resultados de pesquisas, inovação, desenvolvimento

tecnológico etc. Nesse sentido, tem-se como público alvo tanto a comunidade acadêmica in-

terna composta por professores, alunos e técnicos da Regional Catalão, como a comunidade

externa composta por professores da rede básica de ensino, bem como outras IES de Catalão e

região. Além disso, o projeto conta com palestrantes vinculados aos Programas de Pós-Gradu-

ação da Regional Catalão e outros colaboradores convidados.

Atividades realizadas:  

a) Palestra: Cenário da pós-graduação no Brasil e perspectivas

Palestrante: Dr Sérgio Oswaldo de Carvalho Avellar (CGNE/DAV/CAPES); 

b) Oficina: Preenchimento de Lattes. 

Palestrante: Profa. Dra. Joana Plaza Pinto;
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c) Palestra: Leitura: reconhecimento do outro no texto escrito e respeito ao conhecimen-

to elaborado

Palestra: Cooperação internacional e produção de conhecimento: o papel de estudantes

e professores

Palestrante: Prof. Dr. Valdir Heitor Barzotto (USP)

d) Apresentação dos laboratórios e potencialidades de pesquisa com a indústria para o

Presidente da FAPEG, Dr. Robson Domingos Vieira.

5.4  CPPG e Direção da RC - reuniões com diretorias da CAPES

No dia 15/03/2019, a CPPGI e a Direção da Regional Catalão se reuniu com diretorias

da CAPES, com o objetivo de apresentar a Universidade Federal de Catalão, Essa tem sido

uma estratégia da CPPGI/RC, desde que assumida pela nova coordenação. É importante se

mostrar para as agências de fomento independente de sermos Universidade ou Regional. Fo-

ram reuniões  na Diretoria  de  Avaliação (DAV),  Diretoria  de Programas  e  Bolsas  no País

(DPB) e Diretoria de Relações Internacionais (DRI). A visita iniciou às 9h com a reunião na

DAV, em que foram discutidas algumas questões sobre a nova forma de avaliação, em especi-

al sobre a importância da autoavaliação, que tende a ganhar cada vez mais importância e rele-

vância nas avaliações, como também o delineamento da missão e inserção social, incluindo o

impacto regional e o egresso. Também foram abordados temas como APCN e a relação com o

PDI da Instituição.

5.5  Convite para o Presidente da FAPEG visitar a Regional Catalão/UFG, UFCAT em

implantação
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A visita do Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FA-

PEG), Dr. Robson Domingos Vieira à Regional Catalão/UFG, UFCAT em implantação, em

22/03/2019, teve por foco tratar das demandas da comunidade científica da região. Dr. Rob-

son, empossado no cargo de presidente da FAPEG em fevereiro deste ano, participou de duas

reuniões. Reuniu com a Direção da Regional Catalão, Profa. Dra. Roselma Lucchese, o Coor-

denador Geral de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Prof. Dr. José Júlio de Cerqueira Pitu-

ba, a Coordenadora de Pós-Graduação, Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza, o Coordena-

dor de Inovação, Prof. Dr. Marcelo Henrique Stoppa, e com Coordenador de Administração e

Finanças, Prof. Dr. Heber Martins de Paula, para se apresentar e conhecer a realidade da Uni-

versidade, além de ouvir demandas da comunidade acadêmica. O Presidente visitou o Campus

I, conheceu laboratórios e reuniu-se com os Conselheiros da Câmara Regional de Pesquisa e

Pós-Graduação da Regional e alunos dos Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu, em es-

pecial os bolsistas da FAPEG, para esclarecimento do pagamento das bolsas. Na ocasião o

Prof Julio Pituba entregou ofício conjunto CPPGI/Direção da Regional apresentando a futura

Universidade, suas potencialidades, recursos aportados pela FAPEG nos últimos anos e seu

retorno de modo a justificar a solicitação da continuação dos investimentos. Também apresen-

tou a futura Universidade como parceira da Fapeg nas ações de futuro e solicitou discussão do

Conselho Superior da FAPEG sobre a necessidade ter assento, haja vista a nova realidade do

Estado de Goiás com duas novas universidades federais.

5.6  - Reunião de Abertura dos trabalhos de Iniciação Científica e em Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação 2018-2019

Reunião de Abertura dos trabalhos de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológi-

co e Inovação 2018-2019, com o Coordenador de Pesquisa,  Pós-graduação e Inovação da

UFG/RC, Prof. José Júlio de Cerqueira Pituba e os estudantes vinculados aos Programas perí-
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odo 2018-2019, realizada no dia 27/08/2018, no Miniauditório Congadas - UFG/Regional Ca-

talão.

Total de estudantes: 167 compareceram.

5.7  - Seminário de Preenchimento Estratégico para a Sucupira e nova Ficha de Avalia-

ção

Memória do seminário e link de um texto que traz um importante debate sobre realidades de

pós-graduação e faz uma mediação quantitativa e qualitativa entre PPGs e a sociedade brasi-

leira,  de  modo  geral,  encontra-se  disponível  no  endereço:  http://revistapesquisa.fapesp.br/

2017/10/23/pos-graduacao-em-movimento/

5.8  - Seminário sobre o recurso PROAP

Memória do Seminário sobre o recurso PROAP e as três apresentações do pessoal da PRO-

AD, que foram apresentadas no referido evento, estão disponíveis na página do DMP: https://

dmp.ufg.br/p/25443-proap.

5.9  - Recebimento de visita de Comissão de Diligência da CAPES sobre APCN de Mes-

trado em Engenharia Civil

A Capes instaurou diligência ao APCN do Mestrado em Engenharia Civil havendo a visita de

Comissão de avaliadores da CAPES. O motivo da diligência foi a verificação in loco das con-

dições de infraestrutura tanto laboratorial, como para a oferta de disciplinas do mestrado pro-

posto. O Prof José Julio de Cerqueira Pituba representou a PRPG recebendo os avaliadores

juntamente com a Coordenadora do APCN Profa Gabriela Rezende Fernandes e a Direção da

UAE de Engenharia e Direção da Regional Catalão.

5.10  - Visita à Direção da FAPEG em agosto de 2018

A visita a FAPEG ocorreu em agosto de 2018 fazendo parte da estratégia de apresentar a Re-

gional Catalão e futura Universidade se mostrando parceira da Agência.
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5.11  - Oferta de disciplina interdisciplinar para Pós graduações

Título da

disciplina
Espaço, Gênero e Saúde

Carga horária 64 h (4créditos)

Ementa

O Poder e a apropriação do espaço: uma leitura a partir do Gênero. Gênero:

uma  categoria  interdisciplinar.  Gênero  e  interseccionalidades.  Interfaces

entre Gênero e classe. Lutas sociais e a formulação de conceitos em gênero

e diversidade no cenário mundial e nacional. Entre o cultural e o biológico e

notas  de  uma  legitimidade  científica.  Educação  do  corpo:  o  papel  das

instituições  (escola,  família,  igreja...)  nas  construções  de  identidades  de

gênero  e  sexualidade.  Gêneros  “desviantes”  enquanto  categorias

diagnósticas.  Gênero  e  políticas  públicas:  saúde,  gênero  e  diversidade.

Saúde e Gênero vistos sob o olhar dos “pacientes”.

Objetivos 

Articular as interfaces entre gênero, saúde, espaço e poder. Discutir o uso e

apropriação do espaço a partir das relações de Poder, Gênero e Saúde, com

enfoque nas políticas públicas. 
Bibliografia
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6 ATIVIDADES REALIZADAS

6.1 Criação e/ou Oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu de 2018 a 2019

Ord. Curso Período Coordenador

1

Atendimento

Educacional

Especializado na

Perspectiva da

Educação Inclusiva

03/2017 - 03/2019
Dulcéria Tartuci e Maria Marta Lopes

Flores

2

Ciências do Trabalho:

Relações Trabalhistas

e Previdenciárias

09/2017 - 09/2019
André Vasconcelos da Silva e Vagner

Rosalem

3 Ciências Naturais 08/2018 - 05/2020
Jupyracyara Jandyra C. Barros e

Adriana Freitas Neves

4
Educação Física

Escolar
11/2016 - 11/2018

Cristiane da Silva Santos e Heliany

Pereira dos Santos

5
Educação Física

Escolar
07/2018 - 07/2020

Neila Maria Mendes Borges e

Maristela Vicente de Paula

6
Engenharia de

Produção
06/2016 - 06/2018

Marco Paulo Guimarães e Ricardo

Ribeiro Moura

7
Engenharia de

Produção
03/2017 - 03/2019

Nilson José Fernandes e Vanessa

Aparecida de Oliveira Rosa

8

Ensino

Interdisciplinar sobre

Infância e Direitos

Humanos

06/2017 - 06/2019
Altina Abadia da Silva e Elma Valéria

Lopes

9
Gestão de Pessoas e

Marketing
03/2017 - 03/2019

Nádia Campos Pereira Bruhn e

Marcos Bueno

10
Gestão de Pessoas e

Marketing
04/2018 - 04/2020 André Barra Neto e Marcos Bueno

11 Gestão Educacional 09/2016 - 02/2018
Geraldo Sadoyama Leal e Anderson

Luiz Ferreira
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12 Gestão em Saúde 10/2018 - 03/2020
André Vasconcelos da Silva e

Michelle da Silva Borges

13
Gestão Financeira e

Controladoria
04/2017 - 03/2019

Ana Paula Pinheiro Zago e Sólon

Bevilácqua

14
Gestão Financeira e

Controladoria
05/2016 - 05/2018

Sólon Bevilácqua e Ana Paula

Pinheiro Zago

15 Gestão Pública (TAE) 08/2016 - 02/2018
Sólon Bevilácqua e Ana Paula

Pinheiro Zago

16
Gestão Pública

(UAB)
11/2016 - 04/2018

Sólon Bevilácqua e Ana Paula

Pinheiro Zago

17 Gestão Pública 07/2018 - 01/2020
Ana Paula Pinheiro Zago e Márcia

Helena da Silva

18
Gestão Pública

Municipal
10/2018 - 03/2020

Michelle da Silva Borges e André

Vasconcelos da Silva

19
Lavra e Geotecnia de

Minas
03/2017 - 09/2018

Rita de Cassia Pedrosa Santos e

André Carlos Silva

20
Lavra e Geotecnia de

Minas
09/2018 – 02/2020

Gabriel Gomes Silva e Paulo Elias

Carneiro Pereira

21
Saúde Mental e

Atenção Psicossocial
08/2016 - 01/2018

Moisés Fernandes Lemos e Emilse

Terezinha Naves

22
Teoria e Técnica

Psicanalítica
08/2018 - 02/2020

Emilse Terezinha Naves e Moisés

Fernandes Lemos

23
Tratamento de

Minérios
08/2016 - 02/2018

André Carlos Silva e Antonio Nilson

Zamunér Filho

Criação e/ou Oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu - 2019

Ord

.
Curso Período Coordenador

1

Atendimento Educacional

Especializado na Perspectiva da

Educação Inclusiva

03/2017 - 03/2019
Dulcéria Tartuci e Maria Marta Lopes

Flores
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2
Ciências do Trabalho: Relações

Trabalhistas e Previdenciárias
09/2017 - 09/2019

André Vasconcelos da Silva e Vagner

Rosalem

3 Ciências Naturais 08/2018 - 05/2020
Jupyracyara Jandyra C. Barros e

Adriana Freitas Neves

4 Educação Física Escolar 05/2017 - 05/2019
Cristiane da Silva Santos e Heliany

Pereira dos Santos

5 Educação Física Escolar 07/2018 - 07/2020
Neila Maria Mendes Borges e

Maristela Vicente de Paula

6 Engenharia de Produção 06/2016 - 06/2018
Marco Paulo Guimarães e Ricardo

Ribeiro Moura

8
Ensino Interdisciplinar sobre Infância

e Direitos Humanos
06/2017 - 06/2019

Altina Abadia da Silva e Elma Valéria

Lopes

9 Gestão de Pessoas e Marketing 03/2017 - 03/2019
Nádia Campos Pereira Bruhn e

Marcos Bueno

10 Gestão de Pessoas e Marketing 04/2018 - 04/2020 André Barra Neto e Marcos Bueno

11 Gestão Educacional 09/2016 - 02/2018
Geraldo Sadoyama Leal e Anderson

Luiz Ferreira

12 Gestão em Saúde 10/2018 - 03/2020
André Vasconcelos da Silva e

Michelle da Silva Borges

13 Gestão Financeira e Controladoria 04/2018 - 03/2020
Ana Paula Pinheiro Zago e Sólon

Bevilácqua

14 Gestão Financeira e Controladoria 05/2016 - 05/2018
Sólon Bevilácqua e Ana Paula

Pinheiro Zago

15 Gestão Pública (TAE) 08/2016 - 02/2018
Sólon Bevilácqua e Ana Paula

Pinheiro Zago

16 Gestão Pública (UAB) 11/2016 - 04/2018
Sólon Bevilácqua e Ana Paula

Pinheiro Zago

17 Gestão Pública 07/2018 - 01/2020
Ana Paula Pinheiro Zago e Márcia

Helena da Silva

18 Gestão Pública Municipal 10/2018 - 03/2020
Michelle da Silva Borges e André

Vasconcelos da Silva
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19 Lavra e Geotecnia de Minas 05/2017 - 04/2019
Rita de Cassia Pedrosa Santos e

André Carlos Silva

20 Lavra e Geotecnia de Minas 09/2018 – 02/2020
Gabriel Gomes Silva e Paulo Elias

Carneiro Pereira

21 Saúde Mental e Atenção Psicossocial 08/2016 - 01/2018
Moisés Fernandes Lemos e Emilse

Terezinha Naves

22 Teoria e Técnica Psicanalítica 08/2018 - 02/2020
Emilse Terezinha Naves e Moisés

Fernandes Lemos

23 Tratamento de Minérios 08/2016 - 02/2018
André Carlos Silva e Antonio Nilson

Zamunér Filho

6.2 Lista de servidores afastados para cursar pós-graduação:

- Servidores em afastamentos para cursar Pós-Graduação, nível Pós-doutorado:

- período de 03/2018 a 12/2019: oito (08)

- Servidores em afastamentos para cursar pós-graduação, nível Doutorado:

-  período de 03/2018 a 03/2019: trinta e sete (37)

-  Servidores em afastamentos para cursar pós-graduação, nível Mestrado:

-  período de 03/2018 a 03/2019: sete (07)

SERVIDORES AFASTADOS

ORD. PROCESSO SERVIDORES PERÍODO

MESTRADO

1 23070.016132/2016-09
Fernanda Machado

Ferreira

Técnica

Administrativa
01/02/17 a 30/04/18

2 23070.016291/2016-03
Lorena de Macedo

Oliveira Silva

Técnica

Administrativa
15/03/17 a 14/03/19

3 23070.000510/2018-96
Lailton Martins

Ribeiro 

Técnico

Administrativo

22/03/2018 a

05/03/2019

4 23070.004002/2018-87
Patrícia de Souza

Torres França 

Técnica

Administrativa

10/05/2018 a

09/04/2020

5 23070.003708/2018-21
Daiane Dizielle

Meireles Soares

Técnica

Administrativa

10/07/2018 a

16/04/2019

6 23070.026424/2018-11
Françoise de

Mesquita

Técnica

Administrativa

20/05/2019 a

31/12/2020 
7 23070.025847/2018-14 Samuel Wanberg Técnico 06/05/2019 à
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Lourenço Nery Administrativo 05/05/2021
DOUTORADO

1 23070.009944/2017-71 
Aline Gonçalves

dos Santos
Professora

01/10/2017 a

01/03/2020

2 23070.016180/2016-99
Alexandre de Assis

Bueno
Professor

01/03/17 a

29/02/2020;

Doutorado

Sanduíche, de

01/09/2018 a

31/07/2019

3 23070.000552/2016-65
Bruno Gonçalves

Borges
Professor

15/04/2016 a

01/03/2019

Revogação do

afastamento, a

contar de

18/07/2018

4 23070.012935/2017-67
Crhistiane Fonseca

Souza
Professora

01/11/2017 a

31/10/2020

Doutorado

Sanduíche, de

27/09/2019 a

31/08/2020

5 23070.010825/2014-18
Danilo Sansão da

Silva
Professor

11/08/2014 a

10/08/2017

PRORROGAÇÃO

de 11/08/2017 a

10/08/2018

6 23070.007167/2014-87
Elenice Maria

Schons Silva
Professora

01/08/2014 a

31/07/2017

PRORROGAÇÃO

DE 01/08/2017 A

31/07/2018
7 23070.004510/2015-12 Eliane Aparecida

Justino 

Professora 03/08/2015 a

02/08/2018
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Prorrogado até

18/05/2019

8 23070.008179/2016-91
Heloísa Vitória de

Castro Paula
Professora

01/09/2016 a

01/09/2019

Prorrogação de

01/09/2019 a

01/03/2020

9 23070.027946/2013-18
Jairo Menezes e

Souza
Professor

20/03/2014 a

19/03/2017

PRORROGAÇÃO

20/03/2017 a

19/03/2018

10 23070.011453/2017-90
Karlla Vieira do

Carmo
Professora

20/10/2017 a

19/10/2019

Revogação de

afastamento, a

contar de

15/08/2019

11 23070;002660/2014-19
Karinne Regis

Duarte
Professora

10/03/2014 a

09/03/2017

PRORROGAÇÃO

de 10/03/2017 a

09/03/2018

12 23070.009270/2017-12
Luiz Fernando

Elias Martinez

Técnico

Administrativo

12/09/2017 a

11/09/2020
13 23070.013137/2015-91 Maria Tereza da

Silva Melo

Professora 01/03/2016 a

28/02/2019,

Suspensão do

afastamento a

contar de

03/01/2019

Novo afastamento

de 02/06/2019 a
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27/07/2019; 

Prorrogação até

31/12/2019;

Prorrogação até

17/07/2020

14 23070.010159/2015-07
Maxwell Ferreira

de Oliveira
Professor

01/11/2015 a

31/10/2018 –

Prorrogação de

afastamento até

31/10/2019

15 23070.009103/2016-08
Marília Gabriela

Alencar de Morais
Professora

26/08/2016 a

25/08/2018,

Prorrogado até

25/03/2019

16 23070.004363/2017-42
Normalene Sena de

Oliveira
Professora

20/05/2017 a

19/05/2020

17 23070.006523/2015-26
Paulo Henrique

Barbosa Galdino
Professor

17/08/2015 a

16/08/2018

18 23070.016750/2016-41
Renielly

Nascimento Iara
Professora

07/03/2017 a

06/03/2020

19 23070.016414/2016-06
Wender Rodrigues

de Siqueira

Técnico

Administrativo

03/04/17 a

02/04/2020

20 23070.002089/2018-58
Ítalo Camilo da

Silva Nogueira 
Professor

01/04/2018 a

30/09/2018,

prorrogação até

13/03/2019

21 23070.000627/2018-70
Fábio Márcio Gaio

de Souza 

Técnico

Administrativo

30/06/2018 a

29/06/2021

22 23070.000025/2018-12
Lázaro Antônio da

Fonseca Júnior 
Professor

31/03/2018 a

30/03/2020

23 23070.102056/2017-26
Andrea Del

Larovere 
Professora

21/03/2018 a

20/03/2021

24 23070.102418/2017-89
Manoel Messias de

Oliveira
Professor

21/03/2018 a

28/02/2020
25 23070.001851/2018-89 Camila Rocha Professora 09/04/2018 a
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Cardoso 08/04/2021

26 23070.104228/2017-04
Rodrigo Graboski

Fratti
Professor

20/03/2018 a

19/03/2021

27 23070.102577/2017-83
Frederico

Guerreiro Ferreira

Técnico

Administrativo

07/03/2018 a

06/03/2021

28 23070.014002/2018-95

Priscilla de

Andrade Silva

Ximenes 

Professora
17/09/2018 a

10/09/2021

29 23070.021234/2018-08
Camila Aparecida

de Campos
Professora

18/02/2019 a

17/02/2022

30 23070.005927/2018-45
Rita de Cássia

Pedrosa Santos
Professora

01/08/2018 a

31/07/2021

31 23070.006767/2018-51
Mônica Inês de

Castro Neto

Técnica

Administrativa

01/09/2018 a

31/08/2021

32 23070.024605/2018-03
Simonne Pereira da

Silva Ribeiro

Técnica

Administrativa

13/03/2019 a

12/03/2021 

33 23070.008845/2018-52
Terezinha de Assis

Oliveira 
Professora

01/10/2018 a

30/09/2020

34 23070.021415/2018-26
Mabel Duarte

Alves Gomides
Professora

04/03/2019 a

28/03/2021 

35 23070.013660/2019-41
Luciana Vale Silva

Rabelo
Professora

12/08/2019 a

31/01/2021

36 23070.031015/2019-18
Gabriel Gomes

Silva 
Professor

02/12/2019 a

01/12/2022

37 23070.024427/2019-93
Alcides Eloy Cano

Nunes
Professor

02/12/2019 a

30/11/2022

PÓS-DOUTORADO

1
23070.005881/2018-64

Pós-Doutorado
Daniel Alves Professor

16/08/2018 a

15/08/2019

2
23070.001702/2018-10

Pós-Doutorado

Eduardo Sérgio de

Souza
Professor

01/08/2018 a

31/07/2019

3
23070.101024/2017-11

Pós-Doutorado

Eliane Martins de

Freitas
Professora

15/03/2018 a

14/03/2019

4
23070.006938/2018-42

Pós-Doutorado
Luciana Borges Professor

01/08/2018 a

31/07/2019
5 23070.001810/2018-92 Renata Alessandra Professora 30/06/2018 a
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Pós-Doutorado Evangelista 29/06/2019

6
23070.017910/2018-31

Pós-Doutorado

Serigne Ababacar

Cisse Ba
Professor

01/03/2019 a

28/02/2020

7
23070.019398/2018-67

Pós-Doutorado

Thiago Alves de

Queiroz
Professor 

31/12/2018 a

30/12/2019

8 23070.018133/2019-22
Sulivan Charles

Barros
Professor

12/08/2019 a

31/07/2020

Foi aprovada em 30/11/2018, a RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1605, que disciplina o

afastamento de docentes da UFG para a realização de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu

e Estágios de Pós-Doutorado, revogando a Resolução CEPEC nº 1286R. Esta Resolução traz

um impacto para esta Coordenação, ao passo que os processos de afastamentos de docentes

passam a ser enviados diretamente para a Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento

de Pessoas (DAD), deixando, portanto, de ser aprovados na Câmara Regional de Pesquisa e

Pós-Graduação da Regional Catalão; assim como os relatórios oriundos desses afastamentos

passam  a  ser  acompanhados  pela  DAD.  Ressaltam-se  que  os  processos  que  tiveram  os

afastamentos  aprovados  pela  Resolução  CEPEC  nº  1286  continuam  tendo  os  relatórios

acompanhados por esta CPPGI.

Foi aprovada em 30/11/2018, a RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 07/2019, que altera

dispositivos  da  Resolução  CONSUNI  Nº  02/2014,  regulamentando  as  normas  para  o

Programa de Capacitação, de que trata a Resolução ECU nº 07/96, e para o Plano anual de

Capacitação  dos  servidores  integrantes  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-

Administrativos  em  Educação  –  PCCTAE..  Esta  Resolução  traz  um  impacto  para  esta

Coordenação, ao passo que os processos de afastamentos de técnico-administrativos passam a

ser  enviados  diretamente  para  a  DAD,  deixando,  portanto,  de  ser  aprovados  na  Câmara

Regional  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Regional  Catalão;  assim  como  os  relatórios

oriundos desses afastamentos passam a ser acompanhados pela DAD. Ressaltam-se que os

processos  que  tiveram os  afastamentos  aprovados  pela  Resolução  CONSUNI  nº  02/2014

continuam tendo os relatórios acompanhados por esta CPPGI.

6.3. Servidores em afastamentos para participação em eventos no exterior ou missão de

trabalho,  no período de  março/2018 a  dezembro/2019:  quarenta  e  seis  (46),  conforme

abaixo:
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ORD. PROCESSO SERVIDORES CARGO PERÍODO

1 23070.006108/2018-15
Cláudio José

Bertazzo
Docente

28/05 a 03/06/2018 –

portaria 1997/2018

2 23070.005330/2019-81
Cláudio José

Bertazzo
Docente

11 a 16/03/2019 –

portaria nº 1174/2019

3 23070.007165/2018-11 Cristiane Alves Docente
22 a 31/05/2018 –

portaria nº 2440/2018

4  23070.008702/2018-41

Emerson

Contreira

Mossolin

Docente
13 a 23/08/2018 –

portaria nº 2952/2018

5 23070.009638/2018-15
Gabriela Rezende

Fernandes
Docente

21 a 29/07/2018 –

portaria nº 3252/2018

6 23070.022414/2018-07
Gabriela Rezende

Fernandes
Docente

19/01 a 03/02/2019 –

portaria nº 6485/2018

7 23070.009643/2018-28
José Júlio de

Cerqueira Pituba
Docente

21 a 29/07/2018 –

portaria nº 3246/2018

8 23070.022415/2018-43
José Júlio de

Cerqueira Pituba
Docente

19/01 a 03/02/2019 –

portaria nº 6487/2018

9 23070.017054/2018-13
João Batista

Cardoso
Docente

18 a 24/09/2018 –

portaria nº 4944/2018

10 23070.016682/2018-81
André Carlos

Silva
Docente

 09 a 25/11/2018 –

portaria nº 5045/2018

11 23070.016178/2018-81
André Carlos

Silva
Docente

 20 a 28/10/2018 –

portaria nº 5146/2018

12 23070.016687/2018-12
Elenice Maria

Schons Silva
Docente

09 a 25/11/2018 –

portaria nº 5159/2018

13 23070.020123/2018-76
Thiago Aquino de

Amorim
Docente

09 a 18/11/2018 –

portaria nº 5654/2018

14  23070.002086/2019-03
Daniela Rubio

Baltazar

Técnica de

Laboratório

03 a 21/02/2019 –

portaria nº 593/2019

15 23070.003967/2019-33
Gabriela Spacek

da Fonseca
Docente

15 a 25/03/2019 –

portaria nº 1333/2019
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16 23070.009160/2018-23
Alcides Eloy

Cano Nunes
Docente

12 a 16/06/2018 –

portaria nº 3486/2018

17 23070.015324/2018-51
Maria Helena de

Paula 
Docente

02/09 a 02/12/2018 –

portaria nº 4741/2018

18 23070.025586/2018-24

Emerson

Contreira

Mossolin

Docente
09/04 a 18/04/2019 –

portaria nº 209/2019

19 23070.018440/2018-22
Caio Flávio

Castro e Macedo
Docente

28/06 a 28/07/2019 –

portaria nº 831/2019

20 23070.003390/2019-60
Carlos Antônio

Ribeiro Duarte
Docente

13 a 19/04/2019 –

portaria nº 989/2019

21 23070.005715/2019-49
Mariela Cordeiro

de Castro
Docente

 04 a 21/04/2019 –

portaria nº 1670/2019

22 23070.005484/2019-73
Cláudio José

Bertazzo
Docente

08 a 14/04/2019 –

portaria nº 1666/2019

23  23070.007412/2019-61
André Carlos

Silva
Docente

18 a 31/05/2019 –

portaria nº 1805/2019

24 23070.007414/2019-50
André Carlos

Silva
Docente

01 a 25/07/2019 –

portaria nº 1925/2019

25 23070.007415/2019-02
Elenice Maria

Schons Silva
Docente

01 a 25/07/2019 –

portaria nº 1935/2019

26 23070.006937/2019-89
Gabriela Spacek

da Fonseca
Docente

07 a 20/05/2019 –

portaria nº 1932/2019

27 23070.009051/2019-97
Fernando Cesar

Paulino Pereira
Docente

01 a 08/07/2019 –

portaria nº 2315/2019

28 23070.013082/2019-42
Cristiano Ricardo

de Abreu
Docente

19 a 24/06/2019 –

portaria nº 2682/2019

29 23070.013439/2019-92

Amando Oliveira

Soares Monteiro

Silveira

Docente
06 a 12/06/2019 –

portaria nº 2754/2019

30 23070.015500/2019-36
Caroline Kazue

Matida
Docente

 19 a 24/06/2019 –

portaria nº 2979/2019
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31 23070.014969/2019-58
André

Vasconcelos Silva
Docente

14 a 20/07/2019 –

portaria nº 3203/2019

32 23070.018793/2019-11
Karinne Régis

Duarte
Docente

30/06 a 06/07 –

portaria nº 3634/2019

33 23070.026017/2019-87
Frederico

Guerreiro Ferreira
Psicólogo

 01/09 a 30/09/2019 –

portaria nº 4368/2019

34 23070.026601/2019-32
Elenice Maria

Schons Silva
Docente

15/10 a 04/11/2019 –

portaria nº 4757/2019

35 23070.026562/2019-73
André Carlos

Silva
Docente

15/10 a 04/11/2019 –

portaria nº 4760/2019

36  23070.030139/2019-78

Emerson

Contreira

Mossolin

Docente
13 a 24/10/2019 –

portaria nº 4866/2019

37  23070.029415/2019-55
Anair Valênia

Martins Dias
Docente

14 a 20/09/2019 –

portaria nº 4944/2019

38 23070.031201/2019-49
André Carlos

Silva
Docente

19 a 23/11/2019 –

portaria nº 4983/2019

39 23070.028431/2019-21
Lincoln Lucílio

Romualdo
Docente

05 a 12/10/2019 –

portaria nº 5030/2019

40 23070.031739/2019-53
Vanessa Nunes

Alves
Docente

05 a 12/10/2019 –

portaria nº 5031/2019

41  23070.030904/2019-50
Maria Rita de

Cássia Campos
Docente

04 a 21/10/2019 –

portaria nº 5279/2019

42 23070.033358/2019-1
Maria Helena de

Paula
Docente

05 a 22/10/2019 –

portaria nº 5326/2019

43 23070.037162/2019-93
Ricardo Couto

Antunes da Costa
Docente

16 a 30/11/2019 –

portaria nº 5690/2019

44 23070.041212/2019-37
Carmem Lucia

Costa
Docente

11 a 16/11/2019 –

portaria nº 6103/2019

45 23070.038798/2019-52
Anderson Luiz

Ferreira
Docente

10 a 16/12/2019 –

portaria nº 6118/2019

46 23070.041978/2019-11 Rodrigo Graboski Docente 29/11 a 14/12/2019 –
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Fratti portaria nº 6162/2019

7. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO e DOUTORADO

Os  cursos  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  são  regulamentados  pela  Resolução  –

CEPEC Nº 1403. Esta Coordenação auxilia no encaminhamento das APCNs de criação dos

referidos cursos.

Atualmente a Regional Catalão possui 11 (onze) Programas de Pós-Graduação Stricto

Sensu, nível mestrado, destes 2 (dois) são Profissionais, 2 (dois) são Profissionais em Rede e

7 (sete) Acadêmicos; e 03 (três) cursos de Doutorado sendo um deles em Rede, conforme

quadro abaixo:

Ord. Programa Unidade Data da recomendação

1
PPG Profissional em

História - Mestrado 

UAE História e Ciências

Sociais

03/07/2013

2
 PPG em Educação -

Mestrado
UAE Educação 09/12/2010

3

PPG Profissional em

Gestão Organizacional -

Mestrado

UAE Gestão e Negócios 25/04/2012

4

 PPG em Estudos da

Linguagem – Mestrado e

Doutorado 

UAE Letras e

Linguística

27/10/2010 – Mestrado

26/10/2018 – Doutorado 

5 Mestrado em Geografia UAE Geografia 12/12/2007

6
Mestrado Profissional em

Matemática

UAE Matemática e

Tecnologia
28/10/2010

7
Mestrado em Modelagem e

Otimização

UAE Matemática e

Tecnologia
02/08/2013

8
Mestrado em Engenharia de

Produção
UAE Engenharias

27/10/2016

9
Mestrado Profissional em

Ensino de Física
UAE Física 28/02/2013

10 Mestrado em Química UAE Química 26/10/2010
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11
Doutorado em Ciências

Exatas e Tecnologias 
UAE Física 19/06/2015

12 Doutorado em Química UAE Química 25/11/2016

13
Mestrado em Engenharia

Civil
UAE Engenharias 29/07/2019

8. APCNs

Salienta-se que no período de março de 2018 a dezembro de 2019, a Coordenação de

Pesquisa e Pós-graduação recebeu quatro (04) APCNs, sendo elas: 

a) Mestrado Engenharia Civil – aprovado

b) Mestrado em Tecnologias em Saúde – reprovado

c) Doutorado em Estudos da Linguagem – aprovado e implantado

d) Doutorado em Gestão Organizacional – reprovado

9. PNPD

O PNPD/CAPES, Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES, é um programa

de  concessão  institucional  que  financia  estágios  pós-doutorais  em  Programas  de  Pós-

Graduação (PPG)  stricto  sensu acadêmicos  recomendados pela  CAPES. Neste  período,  4

(quatro) supervisões foram ou estão sendo realizadas em PPGs da Regional Catalão:

a) Willian Junio de Lima - PPG em Modelagem e Otimização;

b) Juliano da Silva Martins Almeida  - PPG em Educação;

c) Lorrane Gomes da Silva – PPG em Geografia;

d) Gabriela Guimarães Jerônimo – PPG em Estudos da Linguagem, até julho/2019.

e) Jesuíno Arvelino Pinto – PPG em Estudos da Linguagem, a partir de agosto/2019.

f) Katia Roberta Anacleto Belaz – PPG em Química, mestrado;

g) Henrique Martins da Silva – PPG em Educação;

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU

 Consolidar, implantar e avaliar uma política de Cursos de Pós-Graduação lato sensu;
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 Qualificar e expandir os Cursos de Mestrado e de Doutorado;

 Buscar a ampliação e otimização das bolsas de estudos para alunos dos Cursos de

Mestrado e de Doutorado;

 Expandir o contingente de professores portadores de título de Mestre e/ou de Doutor;

 Efetivar uma política de qualificação, em nível de pós-graduação, para funcionários

técnico-administrativos;

 Estreitar e fortalecer a relação entre a pós-graduação e a graduação;

 Incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação;

 Buscar a ampliação de recursos financeiros materiais e humanos para os Programas de

Pós-Graduação.

10. ATIVIDADES DE ROTINA

COORDENAÇÃO DE PESQUISA

 Gestão  do  Programa  de  Iniciação  Científica  (PIBIC,  PIVIC,  PIBIC-AF  e

PIBIC-EM/EF) e do Comitê Interno de IC e IT.

 Acompanhamento  e  supervisão  da  execução  dos  projetos  institucionais  de

infraestrutura e desenvolvimento de pesquisa, especialmente os CT Infra.

 Cadastro e acompanhamento de:

 Projetos de Pesquisa,

 Grupos de Pesquisa na base CNPq,

 Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão,

 Redes de Pesquisa,

 Laboratórios de Pesquisa,

 Acompanhamento e estímulo a atualização do Currículo na base Lattes,

 Gestão dos sistemas web: SICT e SAP.  

EVENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE PESQUISA

 Palestra: "Leitura: reconhecimento do outro no texto escrito e respeito ao conhecimen-

to elaborado" - Dia 18/03/2019;

 Palestra: “Cooperação internacional e produção de conhecimento: o papel de estudan-

tes e professores” - Dia 19/03/19  
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 Palestra: "Integridade acadêmica na produção científica" - Dia 02/04/2019 

 Palestra:  "Diálogos  Sobre  Projeto  de  Internacionalização  de  Sucesso"  -  Dia

04/04/2019  

 Palestra: "Inovação Científica e Tecnológica" - Dia 07/05/2019;

 Palestra: "Internacionalizar é Preciso" - Dia 14/05/19;

 Palestra: " Metodologia Científica" - Dia 04/06/2019;

 Palestra: "Técnicas de Redação Científica" - Dia 18/06/2019;

 Palestra: "A Autoavaliação na Pós-Graduação" - Dia 05/07/2019;

 Workshop: " Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação: diagnóstico e perspecti-

vas para o planejamento estratégico" - Dia 26/08/2019  

 Reunião com Orientadores e Orientandos do Edital PRPI 2019/2020 - Dia 04/09/2019;

 Palestra: "Principais tipos de fomentos à pesquisa ofertados pela FAPEG e os princi-

pais problemas evidenciados nas propostas submetidas" - Dia 20/10/2019

 VII SPPGI - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Dia 31/10/2019

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU

 Consolidar, implantar e avaliar uma política de Cursos de Pós-Graduação lato sensu;

 Qualificar e expandir os Cursos de Mestrado e de Doutorado;

 Buscar a ampliação e otimização das bolsas de estudos para alunos dos Cursos de

Mestrado e de Doutorado;

 Expandir o contingente de professores portadores de título de Mestre e/ou de Doutor;

 Efetivar uma política de qualificação, em nível de pós-graduação, para funcionários

técnico-administrativos;

 Estreitar e fortalecer a relação entre a pós-graduação e a graduação;

 Incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação;

 Buscar a ampliação de recursos financeiros materiais e humanos para os Programas de

Pós-Graduação.

COORDENAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
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A Resolução CONSUNI 31/2014 designou à DTIT o papel de desenvolver o a função

de NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) na UFG, vinculando a ela as seguintes atribuições e

atividades:

 Escritório  de  Propriedade  Intelectual  e  Transferência  de  Tecnologia:  avaliação  e

registro de patentes, marcas, softwares e cultivares; coordenação do Comitê Interno de

Propriedade  Intelectual  (CIPI);  captação  e  acompanhamento  dos  contratos  de

transferência  de  tecnologia  e  pesquisa  colaborativa  com  empresas;  atividades  de

formação para a inovação; cadastro e acompanhamento de atividades de inovação e

transferência de tecnologia.

 Centro de Empreendedorismo e Incubação: atividades de apoio a criação de novas

empresas,  de  educação  empreendedora  e  de  promoção  da  cultura  do

empreendedorismo; coordenação da Olimpíada de Empreendedorismo; supervisão das

incubadoras da Regional Catalão; 

 Programa Empresa Júnior.

 Centro Regional para Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI): acompanhar

e apoiar as ações do CRTI.

 Além das atividades designadas pelo Resolução 31/2014, a DTIT é responsável pela

Gestão do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBITI e PIVITI)

e do Comitê Interno de Desenvolvimento Tecnológico.

11. ATIVIDADES E PROJETOS DE DESTAQUE

 PI02253-2018 -  ANÁLISE  DE  DESENVOLVIMENTO  INSTITUCIONAL  DA

REGIONAL CATALÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS:  ENFRENTAMENTO

DE MUDANÇAS  POLÍTICAS,  ADMINISTRATIVAS  E  FINANCEIRA GESTÃO  2018-

2021  -  O  presente  estudo  visa  subsidiar  a  administração  da  Regional  Catalão  (RC)  da

Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG)  para  realizar  uma  eficiente  gestão  da  estrutura

composta pelos recursos físicos, humanos e técnicos no âmbito dos três pilares que suportam

a Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso,  visa detectar os problemas que

inviabilizam ou dificultam o bom funcionamento dos referidos pilares.
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 Construção  de  um  portfólio  para  futuras  parcerias  com  empresas  e  entidades  de

Catalão e região.

 Ações de capacitações externas para auxiliar  na execução das  atividades  da futura

Universidade Federal de Catalão/UFCat.

 Visitas técnicas a setores de instituições públicas ou privadas que realizam atividades

iguais ou análogas àquelas desempenhadas na Coordenação de Pesquisa,  Pós-graduação e

Inovação  da  Regional  Catalão,  com  o  objetivo  de  conhecer  técnicas,  procedimentos  e

tecnologias que possam melhorar os procedimentos de trabalho, gerenciamento de processos,

participação em Editais de Fomento, aprimoramento técnico e troca de experiências.

12. DEMANDAS DOS ESPAÇOS DO BLOCO L

MINIAUDITÓRIO CONGADAS

Demandas/ano
Total de atividades

realizadas
Março de 2018 à dezembro de 2019 513
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SALA DE REUNIÕES N. 104

Demandas/ano
Total de atividades

realizadas
Março de 2018 à dezembro de 2019 465

Comprometida  com  uma  gestão  que  compreende  o  fazer  científico  integrado  à

comunidade local, impactando-a com a sua produção de conhecimento para a melhoria e a

transformação da realidade social, a CPPGI propõe o desenvolvimento e o fortalecimento da

pesquisa, da pós-graduação e da inovação na universidade, por meio das seguintes metas: 

13. METAS E RESULTADOS

1) META: Incremento de bolsas de pesquisa (PIIC nas modalidades PIBIC, PIBIC-

AF, IC/Balcão, PIVIC, PROLICEN, e PIIT nas modalidades PIBIT e PIVIT).

RESULTADO: Por meio de um intenso trabalho junto aos coordenadores de pesquisa

das  unidades,  houve  um  relevante  crescimento  na  demanda  por  novas  bolsas  de

iniciação científica e voluntários nas diversas modalidades de IC: de 57 bolsistas no

período de 2017/2018 para 89 no período de 2018/2019 e de 68 voluntários no período

de 2017/2018 para 90 no período de 2018/2019.  Nesse sentido,  o  aumento foi  de

56,1% de bolsistas e 32,4% de voluntários, do período de 2017/2018 para o período de

2018/2019.

Edital
PIBIC/

AF

PIBIC/

EM

PIBIC/

EF

PIB

IC

PIB

IT

PROL

ICEN

Total

Bolsas
Voluntário Total

2017/20

18
1 2 2 38 3 11 57 68 125

2018/20

19
5 3 0 54 4 23 89 90 179
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A tabela  a  seguir  evidencia  que  a  RC  apresentou  um  número  menor  de  bolsas

contempladas  menor  apenas  que  a  Regional  Goiânia  consolidando-se  em segundo

lugar na distribuição por Regional no Edital 2018/2019.

MODALIDADE GLOBAL GOIANIA APARECIDA CATALÃO GOIÁS JATAÍ

PIBIC 461 346 13 54 1 47

PIBIC-AF 30 23 1 5 0 1

PIBIC-EM 17 10 0 3 0 4

PIBIC-EF 6 5 0 0 0 1

PIBITI 27 20 1 4 0 2

TOTAL 541 404 15 66 1 55

2) META: Acompanhamento institucional de acordos buscando P&D.

RESULTADO: A CITT, tem feito um intenso trabalho na aproximação com o setor

industrial,  enviando  convites  para  as  ações  promovidas,  seja  em  eventos,

qualificações, composição de bancas de avaliação de empreendimentos incubados e

demais  atividades.  A proximidade tem sido incrementada e  o diálogo com o setor

industrial tem se tornado mais promissor em termos de futuras parcerias. Ressalta-se

que o evento SPPGI contará com a presença do Prof Jesiel Carvalho, Pro-reitor de

Pesquisa e Inovação da UFG e Diretor do CRTi, além de representantes da área de

Desenvolvimento e Inovação das empresas CMOC Brasil e HPE/Mitsubish de modo a

ampliar as discussões Universidade/Empresa em nossa Regional. Também relata-se a

realização de reunião com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Catalão

para a realização e manutenção de parcerias. Também nesse contexto, a CPPGI fez

solicitação de levantamento sobre P&D aos coordenadores  de pesquisa das UAEs,

visando a entender e conhecer os projetos em desenvolvimento na RC, contudo houve

devolutiva de apenas duas UAEs.

3) META: Incentivar a pesquisa nas UAE por intermédio dos coordenadores de pes-

quisa.
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RESULTADO: Reuniões  periódicas  com  os  coordenadores  de  pesquisa  têm  sido

essenciais, onde é compartilhada a participação efetiva e coletiva das ações da CPPGI

com os coordenadores. Um resultado relevante dessa coparticipação é o aumento da

demanda  das  solicitações  de  bolsas  de  IC,  com  consequente  aumento  das  bolsas

contempladas nos editais no primeiro semestre. O compartilhamento, em função dos

resultados positivos, será continuado e intensificado nas próximas ações da CPPGI.

4) META: Intermediar propostas junto às UAEs e PPGs para apoio de projetos vi-

sando à implantação de infraestrutura científica.

RESULTADO:  Duas propostas coletivas entre UAEs e PPGs foram enviadas para

subsidiar o projeto institucional da UFCat na Chamada Pública MCTIC/FINEP/CT-

INFRA – Campi Universitários Regionais e Novas Universidades – 02/2018. Um afoi

aprovada na íntegra, a outra encontra em fase de análise de recurso enviado

5) META: Efetivação do funcionamento do CEP.

RESULTADO: Diante da ciência da importância do CEP, a CPPGI trabalhou para a

conquista de um local adequado para a sua instalação, de modo que o seu caráter de

confidenciabilidade  e  sigilo  fossem  atendidos.  Ademais,  também  foi  solicitada  a

criação de um centro de custo específico para o CEP, dotando-o com maior autonomia.

Assim, o CEP hoje está em sala própria, respeitada a característica de privacidade e

sigilo,  com um TAE dedicado às atividades deste setor e possui centro de custeio

próprio.

6) META: Consolidação da CITT.

RESULTADO: Com o esforço  dos  gestores  da  CPPGI e anuência  da  Direção da

Regional Catalão, conscientes da importância das atividades a serem desenvolvidas no

âmbito da Inovação, foi cedida uma funcionária terceirizada para a CITT que assumiu

também a Gerência do Centro de Empreendedorismo e Incubação (Athenas), o qual

está sublocado na hierarquia administrativa da CITT. É importante ressaltar que desde

a criação da CITT em 2014, é a primeira vez que a CITT dispõe de recurso humano

exclusivo e dedicado às suas atividades, uma vez que até esse momento, os recursos

humanos eram disponíveis apenas de bolsas de projeto que ora lograssem êxito em

alguma chamada de fomento. Este fato não permitia uma continuidade no processo

gestor, em função da mudança de pessoas que gozavam das bolsas. Apesar de ainda
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sofrer com a mitigação de recursos humanos, as ações da CITT continuam a fomentar

a  cultura  empreendedora  na  comunidade  acadêmica  e  a  estreitar  a  distância  da

Academia com o setor empresarial e industrial.

7) META: Ser um agente facilitador do diálogo universidade e empresa.

RESULTADO: Todas as ações promovidas pela CPPGI têm a interlocução com o

setor empresarial/industrial, por meio de convites para participação ativa ou passiva

nessas  ações.  Estes  momentos  são  propícios  para  um  conhecimento  mútuo  e

levantamento de possíveis parcerias para convênios e editais de fomento. 

8) META: Disseminar, incentivar e apoiar a cultura empreendedora junto aos pes-

quisadores e alunos, pautando-se nas possibilidades do novo marco legal da ciên-

cia, tecnologia e inovação.

RESULTADO: Várias ações foram implementadas pela CITT no primeiro semestre

de 2018, a saber:

- Ciclo “Eu Fiz”, onde empresários de sucesso da cidade e região são convidados a

contar a sua história de dificuldades e sucesso à comunidade acadêmica, e sociedade

em geral; é uma ação que motiva futuros empreendedores, que tomam conhecimento

do  trajeto  que  outros  empresários  tiveram  na  criação  e  manutenção  de  seus

empreendimentos

- UFG Empreende, é um curso para desenvolvimento de atitudes empreendedoras no

ambiente acadêmico, seja para a criação de novos negócios ou para a preparação do

indivíduo  para  o  mercado  de  trabalho;  em  parceria  com  o  Centro  de

Empreendedorismo e Incubação (CEI) da UFG Regional Goiânia, foram ofertadas 45

vagas  em  Catalão  para  estudantes,  professores  e  pesquisadores  da  UFG;  a  ação

abordou as seguintes competências: Aplicar técnicas de criatividade para geração de

ideias de negócio; Identificar competências empreendedoras; Formular um modelo de

negócios (Canvas); Selecionar ferramentas de Design Thinking e Lean Startup para

validar seu modelo de negócio; e Avaliar ideias de negócios.

- Parceria  com  INPI,  palestras,  cursos  e  reuniões  com  a  representante  do  INPI

(Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) em Goiás, Lara Guerreiro: reunião com

a Direção da Regional  Catalão;  reunião com os  pesquisadores  e  coordenadores  de

pesquisa  das  Unidades  da  RC,  mostrando  a  importância  da  proteção  dos
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desenvolvimentos  de  pesquisa;  Palestra:  Propriedade  Intelectual  e  o  papel  da

Universidade  para  o  desenvolvimento  de  tecnologia  e  inovação;  Minicurso  de

Patentes; Minicurso de Marcas.

- Café tecnológico, foi realizado o primeiro café tecnológico com o tema “Inovação e

Propriedade Industrial”, com participação de diversas categorias: SENAI, John Deere,

IF Goiano, Liga Mauá, EnAção, UFG/RC e Colégio Militar; ali foi possível dialogar

de  maneira  descontraída  e  informal,  possibilitando  conhecimento  entre  as  partes,

vislumbrando parcerias e novas ações conjuntas.

9)  META:  Realização  de  eventos  de  divulgação  da  pesquisa  realizada  na

universidade,  tanto  na  graduação  quanto  na  pós-graduação  (CONPEEX,

SPPGI).

RESULTADO: A CPPGI participa  ativamente  na  organização  do VI  SPPGI e  na

organização conjunta com a CEC do IV CONPEEX que são eventos que aglutinam as

produções de graduação, extensão e pós-graduação. Foram recebidos 172 artigos para

o  VI  SPPGI  dos  quais  serão  avaliados  e  selecionados  para  composição  de  uma

coletânea de livros com selo editorial, publicada com fomento da FAPEG, por meio de

projeto contemplado na Chamada Pública nº 02/2018 – Realização de Eventos.

10)  META:  Realização  de  seminários  e  fóruns  institucionais  com  os

coordenadores  de  área  CAPES  dos  PPGs  para:  i)  implementação  e

fortalecimentos dos Programas nota 3 e ii) fortalecimento dos Programas nota 4.

RESULTADO: No dia 17 de agosto foi realizada no auditório Congadas da UFG/RC

a palestra “Cenário da pós-graduação no Brasil e perspectivas” com o Coordenador

Geral  de  Normatização  e  Estudos  Dr.  Sérgio  Oswaldo  de  Carvalho  Avellar

(CGNE/DAV/CAPES). O tema abordado trouxe um panorama da história da CAPES e

do desenvolvimento institucional da pós-graduação no Brasil, questões sobre fomento

para a pesquisa na pós-graduação, bem como as principais alterações na avaliação

quadrienal  dos  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  em  debate.  A palestra

contou  com  a  participação  da  comunidade  acadêmica  dos  Programas  de  Pós-

Graduação  Stricto  Sensu  (Acadêmicos  e  Profissionais)  da  UFG/RC e  também  de

outras IES da cidade e região.
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O VI SPPGI traz os Profs Valder Stefan e Laerte Guimarães para discutir sobre a pós-

graduação de excelência.

A  CPPGI  vem  acompanhando  as  ações  de  busca  por  mecanismos  de  auto-

financiamento dos programas profissionais junto a PRPG participando de reuniões na

PRPG e auxiliando os coordenadores na ida aos fóruns dos PPGs profissionais.

A CPPGI  vem participando  de  reuniões  na  FAPEG,  no  Fórum de  Pro-reitores  de

Pesquisa e Pós-graduação do Centro-Oeste (FOPROP-CO) e no Encontro Nacional de

Pro-reitores  (ENPROP)  de  modo  a  representar  a  Regional  nas  discussões  sobre  o

fomento e pós-graduação.

Palestras sobre Internacionalização e Integridade Acadêmica foram realizadas.

A CPPGI  vem visitando  os  PPGs  em suas  reuniões  para  disponibilizar  dados  da

produção e oferecer ajuda através de um olhar externo ao PPG em relação ao seu

funcionamento visando auxiliar  aos grupos em estratégias para a melhoria  de suas

notas junto a CAPES.

11) Efetivação do laboratório de informática da pós-graduação na biblioteca.

RESULTADO:  Em  andamento  para  sua  efetivação.  Os  computadores  se  encontram

armazenados na biblioteca e espera-se que o prazo para seu efetivo funcionamento seja

realizado em dois meses. Motivo: reforma da biblioteca e reforma de prédios externos da

RC que teve como resultado a alocação provisória do curso de Educação Física no espaço

destinado ao laboratório da pós-graduação na biblioteca. 

De uma maneira geral, as ações realizadas foram muitas nesses meses procurando atingir as

metas propostas dentro do primeiro ano da CPPGI.

14. PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Indicamos  sugestões  de  metas  de  trabalho  a  serem realizadas  futuramente,  com a

manutenção  de  algumas  propostas  no  ano  de  2018  e  que  precisam  ser  insistidas  no

cumprimento, ou novas metas que surgiram com a realidade que se apresenta no processo a

saber:
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- META: Visitas às agências de fomento pública e privada, assim como o recebimento de

visitas de seus representantes de modo a apresentar e tornar conhecida a futura Universidade.

AÇÔES: Continuar as visitas a CAPES, FAPEG, CNPq, FINEP, indústrias, entre outros entes

de  modo  a  apresentar  a  Universidade  e  suas  potencialidades  e  a  necessidade  de  mais

investimentos.

-  META:  Incremento  de  bolsas  de  pesquisa  (PIIC  nas  modalidades  PIBIC,  PIBIC-AF,

IC/Balcão, PIVIC, PROLICEN, e PIIT nas modalidades PIBIT e PIVIT).

AÇÕES: Continuação da conscientização dos Coordenadores de PPGs e dos Coordenadores

de Pesquisa das Unidades e da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação sobre a meta e

sua  disseminação  nas  UAEs;  utilização  de  mídias  que  atinjam ao  público  de  estudantes

iniciantes e veteranos; Palestras em Semanas da Calourada, Feira das Profissões, entre outros.

- META: Acompanhamento institucional de acordos buscando P&D.

AÇÕES: Elaboração de uma base de dados das pesquisas e seus responsáveis na Regional que

desenvolvem atividades junto ao setor industrial; elaboração de portfólio dos laboratórios da

Regional

- META: Incentivar a pesquisa nas UAE por intermédio dos coordenadores de pesquisa.

AÇÕES:  Continuação  da  conscientização  os  Coordenadores  de  Pesquisa  de  seu  papel

fundamental no incentivo à Pesquisa, sendo parceiros da CPPGI nessa tarefa.

- META: Ser um agente facilitador do diálogo universidade e empresa.

AÇÕES:  Visita  às  empresas  da  Região  que  possam subverter  impostos  em recursos  para

aplicações  na  Regional;  busca  de  parcerias  com o setor  industrial,  prefeituras,  secretarias

municipais;  obtenção  de  recursos  para  bolsas  de  pesquisas  de  estudantes  e  aquisição  de

equipamentos;  palestras de representantes do setor industrial  da Região e  do país sobre a

parceria universidade/empresa; divulgação junto ao setor industrial e órgãos municipais da

Região das pesquisas realizadas na Regional, assim como do leque de pesquisadores e suas

expertises.
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- META: Disseminar, incentivar e apoiar a cultura empreendedora junto aos pesquisadores e

alunos, pautando-se nas possibilidades do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação.

AÇÕES: Realização de palestras e eventos para a disseminação da cultura empreendedora e

possibilidades  do  marco  legal;  participação  de  pesquisadores  envolvidos  com

empreendedorismo  em eventos como SPPGI.

- META: Incentivo à participação dos servidores técnicos em atividades de pesquisa

AÇÕES: Disseminar a cultura de pesquisa entre os Servidores Técnicos Administrativos de

modo a incrementar a participação em projetos de pesquisa; promover gestão junto a PRPI

para a efetivação da Resolução CEPEC 1467 de modo a incentivar a pesquisa conduzida por

Servidores Técnicos Administrativos na UFG.

-  META:  Intermediar  o  processo  de  criação  e  estruturação  dos  programas  de  residência

médica e residência multiprofissional na Regional Catalão.

AÇÕES: Estabelecimento do contato direto com a PRPG, de modo a mediar o diálogo com a

Diretoria Geral de Pós-Graduação Lato Sensu. Organização de reuniões e encontros com a

PRPG e as Comissões de Residência da Regional Goiânia.

-  META:  Realização  de  seminários  e  fóruns  institucionais  com  avaliadores  e/ou

coordenadores  de  área  CAPES  dos  PPGs  para:  i)  implementação  e  fortalecimentos  dos

programas nota 3 e ii) fortalecimento dos programas nota 4.

AÇÕES: Promover uma interlocução com a CAPES aproximando PPGs, Direção/RC e Áreas

de avaliação com a participação de membros avaliadores e/ou coordenadores de áreas em

eventos  como  SPPGI,  fóruns  de  pós-graduação  e/ou  palestras  temáticas;  buscar  recurso

financeiro junto às agências de fomento CAPES, CNPq e FAPEG por meio de participação

em editais de auxílio financeiro (PAEP, ARC, Chamada Pública Realização de Eventos) para a

realização  dos  seminários  e  fóruns  sobre  temas  como  Internacionalização,  Planejamento

Estratégico e Autoavaliação, entre outros.

- META: Efetivação do laboratório de informática da pós-graduação na biblioteca.
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AÇÔES: Trabalhar em conjunto com a Biblioteca e DINFRA para a efetiva implementação do

Laboratório, dando-lhe condições de pleno funcionamento e atendimento aos PPGs.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação deste  relatório vem de encontro à  necessidade  de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste  setor,  referente  ao  período  de  março  2018  até  março  2019  visou  demonstrar

detalhadamente  como  os  recursos  públicos  foram  gerenciados  para  atendimento  à

comunidade. As mudanças organizacionais impostas pelo novo Estatuto da UFG e por novos

sistemas computacionais demandaram a necessidade de atualização nas práticas gerenciais. 

16. ANEXOS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CPPGI

Diárias e passagens custeadas pela CPPGI de março 2018 a dezembro 2018: 

Missão Valor R$
CEPEC R$ 238,44

CIA R$ 158,96
CONPEEX PIBIC R$ 158,96

CSPPG R$ 1.292,50
CTINFRA R$ 158,96
ENPROP R$ 618,82
FAPEG R$ 238,44

FOPPROP R$ 182,58
LaMCAD -  Criação do Lab. De Computação de Alto Desempenho R$ 497,70

Palestrantes/Convidados R$ 1.808,33
PIBIC R$ 238,44

Reunião CEP R$ 158,96
Reunião PRPG com Coord. PPGs R$ 1.033,24

SPPGI R$ 273,91
Treinamento APCN R$ 238,44
Treinamento CEP R$ 1.653,08

Treinamento Plataforma Carolina Bori R$ 158,96
  R$ 9.108,72

Diárias e passagens custeadas pela CPPGI de janeiro a março 2019:
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Missão Valor R$
   

Comite Gestor de Iniciação a Pesquisa R$ 317,92
CSPPG R$ 79,48

Palestrante / Convidado R$ 450,08
Reunião CAPES R$ 294,66

Reunião com o Reitor da UFG R$ 158,96
Seminário PROAP R$ 476,88

Seminário relatório sucupira R$ 556,36
  R$ 2.334,34

Realocação de valores do Centro de custo da CPPGI/RC de março de 2018 a dezembro de

2018, para as seguintes finalidades:

Motivo da Relocação Valor R$
Mem. 008/2018 -  Transporte 10/04 - Treinamento APCN = 388,00 R$ 388,00
Mem. 009/2018 -  Transporte - 09/04 -  Treinamento CEP na PRPI

(Adriana e José Carlos) = 388,00
R$ 388,00

Mem. 055/2018 - Faixas e Cartazes – SPPGI 2018 = 385,00 R$ 385,00
Mem.059/2018 - Transporte 16 a 18/08 - Evento do Doutorado em

Ciências Exatas e Tecnológicas (Palestrante) = 1.740,00 
R$ 1.740,00

Mem. 060/2018 - Transporte 22/08 - FOPROP = 477,00 R$ 477,00
Mem. 069/2018 - Transporte 06/09 - FOPROF = 430,00 R$ 430,00

Mem. 071/2018 - Transporte SPPGI 13/09 (Valder Steffen Júnior)

= 490,00
R$ 490,00

Mem. 072/2018 -  Transporte SPPGI 14/09 (Valtencir Zucolotto)

= 1.790,00
R$ 1.790,00

Mem. 073/2018 - Transporte  16 e 19/09  Conferencia Anprotec

(Athenas) = 992,00
R$ 992,00

Mem. 075/2018 - Transporte - Grenissa - UDI - ENPROP 23 e

26/10
R$ 460,00

Mem. 083/2018 - Transporte - Joana Plaza - 30/11 - Oficina Lattes R$ 1.260,00
Mem. 084/2018 - Transporte - Nayara - 19/11 - Visita Técnica R$ 235,00

9.035,00

Realocação de valores do Centro de custo da CPPGI/RC de janeiro a março de 2019, para as

seguintes finalidades:

Motivo da Relocação Valor R$
Ofício 012/2019 - Transporte para conduzir o Prof. André Carlos R$ 425,00
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Silva, para participar do Seminário - Programa Doutorado

Acadêmico para Inovação - DAI, no dia 13/03/2019.
Ofício 017/2019 - Transporte para buscar e levar o Prof. Valdir

Heitor Barzotto, para ministrar palestras na Regional Catalão, nos

dias 18 e 19/03/2019.

R$ 448,00

Ofício 028/2019 - Transporte para buscar e levar o Prof. Carlos

Henrique de Carvalho, para participar de DIÁLOGOS SOBRE

PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE SUCESSO, no

dia 04/04/2019.

R$ 448,00

R$ 1.321,00

Requisições de materiais, equipamentos, móveis, e serviços solicitados pela CPPGI/RC no

ano 2018:

CENTRO DE CUSTO 11.02.21

CAPITAL

REQUISIÇÃO
DESCRIÇÃO

ITEM
QUANT.

V.

UNITÁ

RIO

V. TOTAL

TOTAL

REQUISI

ÇÃO

STATUS
PROCESSO

Nº

4209/2018

COMPUTADOR,

MINI DESKTOP,

COM WINDOWS

3
R$

3.800,00

R$

11.400,00

R$

11.400,00
ENTREGUE

23070.011923/

2018-04

539/2018 COMPUTADOR,

TIPO ALL IN

ONE, DISCO

RÍGIDO MÍNIMO

1TB SATA

7200RPM,

PROCESSADOR

INTEL CORE I5-

6400T, MEMÓRIA

MÍNIMO 4GB

(1X4GB)

2 R$

4.904,14

R$

9.808,28

R$

12.175,28

ENTREGUE 23070.013852/

2018-76
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MONITOR, LED,

FULLHD, 21,5

POLEGADAS,

WIDESCREEN,

RESOLUÇÃO DE

IMAGEM 1920 X

1080

PIXEL/LINHA,

TENSÃO

110/220V,

ACOMPANHA

CABO

ALIMENTADOR,

APLICAÇÃO

MICROCOMPUT

ADOR

3
R$

789,00

R$

2.367,00
ENTREGUE

23070.015884/

2018-14

5294/2018

(NOVA)

481/2018

ESTABILIZADOR

, TENSÃO

ELÉTRICA,

POTÊNCIA

2.000VA/2.000W,

TENSÃO DE

ENTRADA

BIVOLT

AUTOMÁTICO,

FREQÜÊNCIA

60HZ

5
R$

448,50

R$

2.242,50

R$

2.242,50

NÃO SERÁ

ATENDIDA

23070.017066/

2018-48

4365/2018

NOBREAK,

POTÊNCIA

1.400VA/980W,

TENSÃO DE

ENTRADA 115-

127V/220V,

BIVOLT

AUTOMÁTICO

10
R$

634,00

R$

6.340,00

R$

6.340,00
ENTREGUE

23070.009144/

2017-50

458/2018 GAVETEIRO,

FIXO, 03

GAVETAS,

2 R$

396,66 R$ 793,32 R$ 793,32 ENTREGUE 23070.015240/

2018-18
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DIMENSÕES

400X440X350MM
453/2018

PREGÃO UFG

PROJETOR

MULTIMÍDIA
2

R$

2.300,00

R$

4.600,00

R$

4.600,00
ENTREGUE

23070.007094/

2018-57
R$

37.551,10
CUSTEIO

MEMORANDO

74/2018 CPPGI

Req. 594/2018

PELÍCULA,

PROTEÇÃO,

CONTRA

RAIOS

SOLARES,

BLACKOUT,

AQUISIÇÃO

COM

INSTALAÇÃ

O.

12
R$

50,00
R$ 50,00 R$ 600,00 ENTREGUE

Memorando

74/2018

CPPGI

446/2018

HD,

EXTERNO -

PORTÁTIL,

CAPACIDA

DE 1TB

(1.000GB).

3 348,34 1.045,32
R$

1.045,32
ENTREGUE

23070.015270/

2018-24

PREGÃO Nº.

35/2017 

TONER,

IMPRESSOR

A

MULTIFUN

CIONAL,

BROTHER,

CÓDIGO

TN3472 -

CAPACIDA

DE DE

IMPRESSÃO

DE 12.000

PÁGINAS -

CAPACIDA

DE DE

IMPRESSÃO

6

R$

263,99 R$

1.583,94

R$

1.583,94

ENTREGUE 23070.6556/20

18-19
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DE 12.000

PÁGINAS.

5015/2018

HD,

EXTERNO -

PORTÁTIL,

CAPACIDA

DE 2TB

(2.000GB)

6
R$

512,82

R$

3.076,92

R$

3.076,92

CANCELAD

O POR

PENDÊNCIA

S NO SICAF

DO

FORNECED

OR

23070.020944/

2018-11

R$

6.306,18
CENTRO DE CUSTO 11.99.04.12

CUSTEIO

REQUISIÇÃO
DESCRIÇÃ

O ITEM

QUANTIDAD

E

VALOR

UNITÁ

RIO

TOTAL

TOTAL

REQUISI

ÇÃO

STATUS PROCESSO

2544/2018
CAMISETAS

IV SPPGI
30

R$

10,00
R$ 300,00 R$ 300,00 ENTREGUE 802655/2018

3316/2018 HD SÓLIDO 5
R$

546,00

R$

2.730,00

R$

2.730,00
ENTREGUE

23070.015159/

2018-38
R$

3.030,00

Requisições de materiais, equipamentos, móveis, e serviços solicitados pela CPPGI/RC no

ano 2019:

CENTRO DE CUSTO 11.02.21
CAPITAL

Requisição Descrição Item Quant.
V.

Unitário
V. Total

Total

Requisição
Status

868/2019

COMPUTADOR,

MINI DESKTOP,

COM WINDOWS

4
R$

3.800,00

R$

15.200,00
R$

19.899,90
Enviada

COMPUTADOR,

NOTEBOOK, COM

WINDOWS

1
R$

4.699,90

R$

4.699,90

1677/2019

ARMÁRIO, ALTO,

COM PORTAS DE

ABRIR, CHAVES E

1
R$

790,00
R$ 790,00 R$ 790,00 Enviada
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PRATELEIRAS,

DIMENSÕES

800X500X1600MM

1542/2019

MESA, REUNIÃO,

OVAL, DIMENSÕES

3200-

3600X1200X740MM

1
R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$9.254,46 Enviada

MESA, REUNIÃO,

REDONDA,

DIMENSÕES

1200X740MM

2
R$

779,58

R$

1.559,16

POLTRONA,

GIRATÓRIA,

ESPALDAR ALTO,

COM BRAÇOS E

ENCOSTOS

REGULÁVEIS

5
R$

1.059,06

R$

5.295,30

R$

29.944,36

CENTRO DE CUSTO 11.99.04.12
Custeio

Requisição Descrição Item Quant.
V.

Unitário

V.

Total

Total

Requisição
Status

1693/2019 BANDEJA, MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL,

FORMATO RETANGULAR,

COM ALÇA, DIMENSÕES

COMPRIMENTO 400MM X

LARGURA 300MM,

APLICAÇÃO SERVIR

REFEIÇÕES

2 R$ 42,99 R$

85,98

R$ 636,76 Enviada
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COPO, MATERIAL VIDRO,

COR INCOLOR,

CAPACIDADE 300ML,

APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO/

REFRIGERANTE

24 R$ 4,10
R$

98,40

JARRA, MATERIAL

VIDRO, CAPACIDADE 2,

MODELO COM ALÇA,

CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LISA,

TRANSMITÂNCIA

TRANSPARENTE

2 R$ 32,31 64,62

TAÇA, ÁGUA, MATERIAL

VIDRO, CAPACIDADE

260ML, DIÂMETRO 6,5CM

X ALTURA 11,2CM -

CAIXA 24 TAÇAS

1 R$ 94,00
R$

94,00

XÍCARA, MATERIAL

PORCELANA, TIPO CHÁ,

COR BRANCA,

CAPACIDADE 200ML,

COM PIRES

24 R$ 12,24
R$

293,76

1695/2019

MEMÓRIA, PORTÁTIL,

MICROCOMPUTADOR,

PEN DRIVE, CAPACIDADE

MEMÓRIA 16GB,

INTERFACE USB 2.0

1 R$ 18,30
R$

18,30

R$ 64,30 Enviada
MEMÓRIA, PORTÁTIL,

MICROCOMPUTADOR,

PEN DRIVE, CAPACIDADE

MEMÓRIA 32GB,

INTERFACE USB

2 R$ 23,00
R$

46,00

68/2019 CONFECÇÃO DE 30 R$ 24,00 R$ R$ 640,00 Enviada
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CAMISETAS PARA

EVENTO:
640,00

66/2019

CONFECÇÃO DE FAIXA

PARA DIVULGAÇÃO DE

EVENTOS:

4 R$ 386,67 Enviada

63/2019

CONFECÇÃO DE

CARTAZES PARA

DIVULGAÇÃO DE

EVENTOS

100 R$ 2,00
R$

200,00
R$ 200,00 Enviada

R$

1.927,73

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CPPGI

Diárias e passagens custeadas pela CPPGI de março 2019 a dezembro 2019: 

MARÇO

DATA
Nº DA

PCDP

DESTIN

O

VALOR

/ R$
MISSÃO

VIAGE

M

SOLICI

TADA

PRES

TAÇÃ

O DE

CONT

AS

VIAGEM

ENCERR

ADA

14 e

15/03/1

9

578/19
Brasília/

DF
294,66

Participação

de Reuniões

com a

Fundação

Capes

x X x

14 e

15

/03/19

579/19
Brasília/

DF
0

Participação

de Reuniões

com a

Fundação

Capes

x

CANC

ELAD

A

x

18 e

19/03/1

9

360/19 São Paulo/

SP x

Uberlândi

a/MG x

450,08 Ministrar

Palestras na

UFG/RC 

x X x
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Catalão/G

O

20/03/1

9
595/19

Goiânia/

GO
79,48

Participação

do seminário

sobre

planejament

o e uso dos

recursos

PROAP

x X x

20/03/1

9
594/19

Goiânia/

GO
79,48

Participação

do seminário

sobre

planejament

o e uso dos

recursos

PROAP

x X x

20/03/1

9
596/19

Goiânia/

GO
79,48

Participação

do seminário

sobre

planejament

o e uso dos

recursos

PROAP

x X x

20/03/1

9
651/19

Goiânia/

GO
79,48

Participação

do seminário

sobre

planejament

o e uso dos

recursos

PROAP

x X x

20/03/1

9

658/19 Goiânia/

GO

79,48 Participação

do seminário

sobre

x X x
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planejament

o e uso dos

recursos

PROAP

20/03/1

9
654/19

Goiânia/

GO
79,48

Participação

do seminário

sobre

planejament

o e uso dos

recursos

PROAP

x X x

27/03/1

9
977/19

Goiânia/

GO
79,48

Comitê

Gestor de

Iniciação a

Pesquisa

x X x

27/03/1

9
879/19

Goiânia/

GO
79,48

Comitê

Gestor de

Iniciação a

Pesquisa

x X x

27/03/1

9
985/19

Goiânia/

GO
79,48

Comitê

Gestor de

Iniciação a

Pesquisa

x X x

27/03/1

9
984/19

Goiânia/

GO
79,48

Comitê

Gestor de

Iniciação a

Pesquisa

x X x

TOTAL 1539,54

ABRIL

DATA Nº

DA

PCD

DESTINO VAL

OR /

R$

MISSÃO

VIAG

EM

SOLI

CITA

PRESTAÇ

ÃO DE

CONTAS

VIAG

EM

ENCE

RRAD
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P DA A

04/04/

19

628/1

9

Uberlândia/

MG x

Catalão/GO

84,93

Reunião com

os

coordenadores

de PPGs

Stricto Sensu

da RC

x x x

02/04/

19

1091/

19
Goiânia/GO 79,48

Curso:

Estratégias de

negociação e

contratos de

transferência

de

tecnologias.

x x x

10 e

11/04/

19

987/1

9
Brasília/DF

294,6

6

Reunião

CAPES/UNB
x x x

10 e

11/04/

19

979/1

9
Brasília/DF

294,6

6

Reunião

CAPES/UNB
x x x

25/04/

19

1374/

19
Goiânia/GO 79,48 CSPPG x x x

25/04/

19

1376/

19
Goiânia/GO 79,48 CSPPG x x x

25/04/

19

1394/

19
Goiânia/GO 79,48 CSPPG x x x

25/04/

19

1387/

19
Goiânia/GO 0 CSPPG x

CANCELA

DA
x

TOTAL
992,1

7

MAIO

DATA Nº DA DESTIN VALOR / MISSÃO

VIAGEM

SOLICITA

PRESTAÇ

ÃO DE

VIAGEM

ENCERRADA
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PCDP O R$ DA CONTAS
03/05/201

9
1642/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

LAMCAD
x X x

 13/05/201

9
1810/19

Goiânia/

GO
0

Treinamen

to SEI 
x

CANCELA

DA
x

 13/05/201

9
1811/19

Goiânia/

GO
0

Treinamen

to SEI 
x

CANCELA

DA
x

17/05/201

9
1730/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

FAPEG
x X x

17/05/201

9
1729/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

FAPEG
x X x

22/05/201

9
1995/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

Gestor do

Programa

de IC 

x X x

22/05/201

9
1965/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

Gestor do

Programa

de IC 

x X x

22/05/201

9
1985/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

Gestor do

Programa

de IC 

x X x

22/05/201

9
1966/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

Gestor do

Programa

de IC 

x X x

22/05/201

9
1973/19

Goiânia/

GO
79,48

Reunião

Gestor do

Programa

de IC 

x X x

22/05/201

9
1967/19

Goiânia/

GO
0

Reunião

Gestor do

Programa

de IC 

x
CANCELA

DA
x
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23/05/201

9
1972/19

Goiânia/

GO
0 CSPPG x

CANCELA

DA
x

23/05/201

9
 

Goiânia/

GO
0 CSPPG x DEV. GRU x

23/05/201

9
1834/19

Goiânia/

GO
0 CSPPG x DEV. GRU x

TOTAL 635,84

JUNHO

DATA
Nº DA

PCDP
DESTINO

VALO

R / R$
MISSÃO

VIAGEM

SOLICITA

DA

PRESTAÇ

ÃO DE

CONTAS

VIAGEM

ENCERR

ADA

13 e 14/06 1282/19
Belo Horizonte/

MG
458,64 Palestra PPG X X x

03/06/19 2172/19 Goiânia/GO 79,48
Reunião PRPG "

Cortes de bolsas"
X X x

03/06/19 2221/19 Goiânia/GO 79,48
Reunião PRPG "

Cortes de bolsas"
X X x

05/06/2019 2176/19 Goiânia/GO 0

Reunião Comitê

Executivo do

programa de IC

X DEV. GRU x

05/06/2019 2176/19 Goiânia/GO 0

Reunião Comitê

Executivo do

programa de IC

X DEV. GRU x

07/06/2019 2119/19 Goiânia/GO 79,48 Reunião CEPEC X X x

12/06/2019 2150/19 Belém/PA
2.708,

84

VII Workshop

CT-INFRA N/NE/

CO

X X x

28/06/2019 2558/19 Goiânia/GO 79,48

 1º Treinamento

de

Multiplicadores

IPE lab 

X X x

TOTAL 3485,4

JULHO

VIAGEM PRESTA VIAGEM
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DATA
Nº DA

PCDP

DESTIN

O

VALOR /

R$
MISSÃO

SOLICITA

DA

ÇÃO DE

CONTAS
ENCERRADA

06/07/

19
2151/19

Passo

Fundo/RS
1.328,49

Palestra sobre

Autoavaliação
x x x

TOTAL 1.328,49

AGOSTO

DATA
Nº DA

PCDP

DES

TIN

O

VALO

R / R$
MISSÃO

VIAGEM

SOLICITADA

PRESTAÇÃ

O DE

CONTAS

VIAGEM

ENCERRAD

A

12 a

13/08/19

3035/1

9

Bras

ília/

DF

294,66
Seminário de

meio termo
x X x

14 a

16/08/19

3037/1

9

Bras

ília/

DF

498,04
Seminário de

meio termo
x X x

21 a

23/08/19

3038/1

9

Bras

ília/

DF

498,04
Seminário de

meio termo
x X x

22 a

23/08/19

3042/1

9

Bras

ília/

DF

294,66
Seminário de

meio termo
x X x

23/08/19
3303/1

9

Goiâ

nia/

GO

79,48

Treinamento

SIGAA Pós-

Graduação

x X x

23/08/19
3304/1

9

Goiâ

nia/

GO

79,48

Treinamento

SIGAA Pós-

Graduação

x X x

23/08/19
3306/1

9

Goiâ

nia/

GO

79,48

Treinamento

SIGAA Pós-

Graduação

x X x

23/08/19
3307/1

9

Goiâ

nia/

GO

79,48

Treinamento

SIGAA Pós-

Graduação

x X x
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TOTAL
1.903,

32

SETEMBRO

DATA
Nº DA

PCDP
DESTINO

VALOR /

R$
MISSÃO

VIAGEM

SOLICITA

DA

PRESTAÇ

ÃO DE

CONTAS

VIAGE

M

ENCER

RADA
11 e

12/09/19
3274/19 Brasília/DF 294,66 Reunião FOPROP x X x

11 e

12/09/19
3273/19 Brasília/DF 294,66 Reunião FOPROP x X x

04/09/19 3448/19 Brasília/DF 498,04
Seminário de meio

termo
x X x

02/09/19 3575/19 Goiânia/GO 79,48 FAPEG x X x
02/09/19 3577/19 Goiânia/GO 79,48 FAPEG x X x
02/09/19 3578/19 Goiânia/GO 79,48 FAPEG x X x
02/09/19 3579/19 Goiânia/GO 79,48 FAPEG x X x
02/09/19 3580/19 Goiânia/GO 79,48 FAPEG x X x
02/09/201

9
3682/19 Goiânia/GO 79,48 FAPEG x X x

26/09/201

9
3948/19 Goiânia/GO 0 Reunião PRPG x

CANCELA

DA
x

13/09/201

9
3694/19 Goiânia/GO 0 CEPEC x

CANCELA

DA
x

05/09/201

9
3675/19 Goiânia/GO 79,48

Campus Party

Goiás 2019
x X x

26/09/201

9
4092/19 Goiânia/GO 79,48 Reunião PRPG x X x

TOTAL 1723,2

OUTUBRO

DATA
Nº DA

PCDP
DESTINO

VALOR /

R$
MISSÃO

VIAGEM

SOLICIT

ADA

PRESTAÇ

ÃO DE

CONTAS

VIAGE

M

ENCER

RADA
04/10/1

9
3349/19 Brasília/DF 701,42

Seminário de meio

termo
x X x
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31/10/1

9
3696/19

Uberlândia/

MG
67,68 Palestra VII SPPGI x X x

25/10/1

9
4176/19 Goiânia/GO 0

Reunião Projeto

FAPEG - Análise e

Síntese da Produção

Cientifica no Estado

x DEV. GRU x

31/10/2

019
4485/19 Goiânia/GO 317,91

Avaliação do

trabalho final dos

estudantes de IC

dentro do VII SPPGI

x X x

TOTAL 1087,01

NOVEMBRO

DATA
Nº DA

PCDP

DESTIN

O

VALOR /

R$
MISSÃO

VIAGEM

SOLICIT

ADA

PRESTAÇ

ÃO DE

CONTAS

VIAGEM

ENCERRA

DA

29/11/19
4364/1

9

Goiânia/

GO
79,48 CEPEC x X x

20/11/19
4517/1

9

Goiânia/

GO
88,5

Palestra Tipos de fomentos

FAPEG
x X x

TOTAL 167,98

DEZEMBRO

DATA
Nº DA

PCDP

DESTI

NO

VALOR /

R$
MISSÃO

VIAGEM

SOLICITA

DA

PRESTAÇÃ

O DE

CONTAS

VIAGEM

ENCERRA

DA

12/12/19 4520/19
Goiânia/

GO
0 CSPPG x

CANCELA

DA
x

11/12/19 5190/19
Goiânia/

GO
79,48

FAPEG - Reunião

Bolsas de Estudos

CAPES

x X x

12 e

13/12/201

9

4365/19-

1C

Brasília/

DF X

Goiânia/

GO

282,86 12/12/19 -

Solenidade de Posse

da Reitora Pro

Tempore da

x X x
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Universidade

Federal de Catalão

em Brasília/DF.

Dia 13/12/2019

reunião dos Três

Conselhos -

CONSUNI/CEPEC/

CC nº 01/2019 em

Goiânia/GO

13/12/19 5223/19 Goiânia 79,48

PRÊMIO UFG DE

INICIAÇÃO

CIENTÍFICA,

TECNOLÓGICA E

EM INOVAÇÃO

(17° Prêmio IC e 7°

PRÊMI4O IT), 

x X x

TOTAL 441,82

Realocação de valores do Centro de custo da CPPGI/RC de abril de 2019 a dezembro de

2019, para as seguintes finalidades:

Motivo da Relocação Valor R$
Ofício 028/2019 - Transporte para buscar e levar o Prof. Carlos Henrique

de Carvalho, para participar de DIÁLOGOS SOBRE PROJETO DE IN-

TERNACIONALIZAÇÃO DE SUCESSO, no dia 04/04/2019.

448,00

Oficio 04/2019 – Transporte para Conduzir a Servidora Denísia Ribeiro,

para participar do curso Estratégias de negociação e contratos de transfe-

rências de tecnologias, no dia 02/04/2019

375,00

Oficio 17/2019 - Transporte para buscar e levar o palestrante Paulo Cezar

Vieira (Internacionalização), nos 13 e 16/05.
1480,00

Transporte do Palestrante Robson nascimento da Cruz, no dia 13 e 14/06,

palestra para PPGs.
0,00

Transporte Treinamento SEI 0,00
Ofício 24/19 - Transporte para levar no dia 09/06 e buscar no dia 12/06 o

Prof. Júlio em Uberlândia-MG, para participará do VII Workshop CT-
460,00
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INFRA N/NE/CO, que ocorreu na Universidade Federal do Pará - UFPA
Ofício 28/19 - Transporte p/ conduzir Prof. Marcelo Stoppa, para partici-

pará do 1º Treinamento de Multiplicadores IPE lab, no dia 28/06/19
197,50

Oficio 33/2019 - Transporte buscar e levar o palestrante Júlio Cesar Go-

doy em Uberlândia, no dia 05/07 (Palestra: A Autoavaliação na Pós-Gra-

duação)

470,00

Ofício 41/2019 - Transporte para conduzir Prof. Petrus H. R. dos Anjos,

para participar do Seminário de meio termo, nos dias 12 e 13/08, Brasília/

DF

680,00

Ofício 42/2019 - Transporte levar e buscar Profa. Fabiola A. S. D. P. Al-

meida para participar do Seminário de meio termo, nos dias 14 a 16/08,

Brasília/DF

910,00

Ofício 43/2019 - Transporte levar e buscar Profa. Gabriela R. Fernandes e

Prof. Leonardo S. Andrade para participar do Seminário de meio termo,

nos dias 21 a 23/08, Brasília/DF

910,00

Ofício 44/2019 - Transporte conduzir a equipe da CPPGI para participar

de Treinamento sobre o SIGAA (modulo stricto sensu), no dia 23/08/19
395,00

Ofício - Transporte levar e buscar Prof. Romes para participar do Semi-

nário de meio termo, nos dias 01/10 a 04/10, Brasília/DF
910,00

Ofício 49/19 - Transporte levar e buscar Profa. Dulcéria para participar

do Seminário de meio termo, nos dias 01/10 a 04/10, Brasília/DF
910,00

Ofício 50/2019 - Reunião FAPEG - Apresentação Projetos de mineração 495,00
Ofício 54/19 - Reunião FOPROP 11 e 12/09/19 655,00

Ofício 55/19 - Buscar 12/09 e levar 13/09 - Viviane Mosé, em UDI, Café

Filosófico
337,00

Oficio - 61/19 - Reunião PRPG - Fabiola Sartin 162,50
Ofício 68/2019 - VII SPPGI - Diélen Borges - 31/10/19 450,00

Ofício 69/19 - Eduardo Araújo - Reunião sobre fomentos de Pesquisa -

FAPEG - Dia 20/11/19
1106,00

  R$ 11.351

Requisições de materiais, equipamentos, móveis, e serviços solicitados pela CPPGI/RC no

ano 2019:

Centro de Custo 11.02.21 – CAPITAL
Requisi-

ção
Descrição Item

Quant

.

V. Uni-

tário
V. Total

Total Re-

quisição
Status
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868/2019

COMPUTADOR, MINI DESK-

TOP, COM WINDOWS 
4

R$

3.800,0

0

R$

15.200,00
R$

19.899,90

Recebi-

do
COMPUTADOR, NOTEBOOK,

COM WINDOWS 
1

R$

4.699,9

0

R$

4.699,90

1677/2019

ARMÁRIO, ALTO, COM POR-

TAS DE ABRIR, CHAVES E

PRATELEIRAS, DIMENSÕES

800X500X1600MM

1
R$

790,00

R$

790,00
R$ 790,00

Recebi-

do

1542/2019

MESA, REUNIÃO, OVAL, DI-

MENSÕES 3200-

3600X1200X740MM 

1

R$

2.400,0

0

R$

2.400,00

 R$9.254,4

6

Recebi-

do

MESA, REUNIÃO, REDON-

DA, DIMENSÕES

1200X740MM 

2
R$

779,58

R$

1.559,16

POLTRONA, GIRATÓRIA, ES-

PALDAR ALTO, COM BRA-

ÇOS E ENCOSTOS REGULÁ-

VEIS 

5

R$

1.059,0

6

R$

5.295,30

R$

29.944,36

 

Centro de Custo 11.99.04.12 – CUSTEIO

Requisição Descrição Item
Quant

.

V. Uni-

tário
V. Total

Total Re-

quisição
Status

1693/2019 BANDEJA, MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL,

FORMATO RETANGU-

LAR, COM ALÇA, DI-

MENSÕES COMPRI-

MENTO 400MM X LAR-

GURA 300MM, APLICA-

2 R$

42,99

R$

85,98

R$ 636,76 Recebido
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ÇÃO SERVIR REFEI-

ÇÕES
COPO, MATERIAL VI-

DRO, COR INCOLOR,

CAPACIDADE 300ML,

APLICAÇÃO ÁGUA/

SUCO/REFRIGERANTE

24 R$ 4,10
R$

98,40

JARRA, MATERIAL VI-

DRO, CAPACIDADE 2,

MODELO COM ALÇA,

CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LISA,

TRANSMITÂNCIA

TRANSPARENTE

2
R$

32,31
 64,62

TAÇA, ÁGUA, MATERI-

AL VIDRO, CAPACIDA-

DE 260ML, DIÂMETRO

6,5CM X ALTURA

11,2CM - CAIXA 24 TA-

ÇAS

1
R$

94,00

R$

94,00

XÍCARA, MATERIAL

PORCELANA, TIPO

CHÁ, COR BRANCA,

CAPACIDADE 200ML,

COM PIRES

24
R$

12,24

R$

293,76

1695/2019 MEMÓRIA, PORTÁTIL,

MICROCOMPUTADOR,

PEN DRIVE, CAPACIDA-

DE MEMÓRIA 16GB, IN-

TERFACE USB 2.0

1
R$

18,30

R$

18,30

R$ 64,30 Recebido

MEMÓRIA, PORTÁTIL,

MICROCOMPUTADOR,

PEN DRIVE, CAPACIDA-

2 R$

23,00

R$

46,00
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DE MEMÓRIA 32GB, IN-

TERFACE USB

68/2019
CONFECÇÃO DE CAMI-

SETAS PARA EVENTO:
30

R$

24,00

R$

640,00
R$ 640,00 Recebido

Orçamen-

to 9790

CEGRAF

07 (unidades) - FAIXAS

EM LONA COM ACABA-

MENTO EM MADEIRI-

NHA (TAMANHO: 2M X

0,60CM).

09 (unidades) - FAIXAS

EM LONA COM ACABA-

MENTO EM MADEIRI-

NHA (TAMANHO:

0,80CM X 1M). 

16     R$ 975,00 Recebido

Orçamen-

to  CE-

GRAF

500 Pastas Canguru; 30

Cartazes, 2 Banners
     

R$

1.958,34
Recebido

R$

4.274,40
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b. Centro de Empreendedorismo e Incubação Athenas

1 Apresentação 

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) Athenas da Universidade

Federal de Goiás/Regional Catalão (UFG/RC), durante o período de janeiro de 2018 a março

de 2019. As ações desenvolvidas por esse setor sempre procuraram estar de acordo com a

missão  da  Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  capazes  de

promover a transformação e o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e

da UFG.

Detalhes do setor e sobre esse relatório podem ser visualizados no quadro a seguir.

Coordenador atual: Marcelo Henrique Stoppa
Responsável  pela

sistematização do relatório:
Denisia Ribeiro Neto

Site: https://athenas.catalao.ufg.br/
E-mail ceiathenas.catalao@gmail.com
Telefone: (64) 3441-5353

2 Identificação da Equipe 

Nome do servidor Tipo 2018 2019
Marcelo Henrique Stoppa Federal X X
Denisia Ribeiro Neto Federal - X
Thatyana Guimarães Januário Terceirizada - X

Detalhamento da equipe atual:

• Marcelo Henrique Stoppa

• Cargo: Coordenador

477

https://athenas.catalao.ufg.br/


• Titulação: Pós-Doutor

• Atividades que desempenha: Coordenar o complexo técnico, administrativo e

operacional do CEI Athenas.

• Denisia Ribeiro Neto

• Cargo: Gerente

• Titulação: Mestranda

• Atividades que desempenha: Gerenciar o complexo administrativo e operacio-

nal do CEI Athenas. Auxiliar nas atividades da CITT – Coordenação de Inova-

ção, Transferência e Tecnologia.

• Thatyana Guimarães Januário

• Cargo: Encarregada de Departamento

• Titulação: Graduada 

• Atividades que desempenha: Atuar nas demandas das atividades do complexo

administrativo e operacional do CEI Athenas e da CITT – Coordenação de Ino-

vação, Transferência e Tecnologia.

3 Histórico 

A Athenas é o Centro de Empreendedorismo e Incubação de empresas da UFG/RC,

caracterizada como um programa sem fins lucrativos, viabilizada em parceria com a Fundação

de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) e vinculada a Coordenação de Inovação, Transferência e

Tecnologia (CITT) da UFG.

É  designada  como  uma  Incubadora  de  Empresas  de  Base  Mista,  por  abrigar

empreendimentos de tecnologia e empreendimentos de setores tradicionais da economia. Seu

modelo  de atuação é  composto por  três  fases:  pré-incubação,  incubação e  pós-incubação,

sendo  que  tais  fases  oferecem  orientação  específica  para  as  etapas  de  concepção,

implementação e consolidação de empreendimentos.
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Criada  em 18 de outubro  de  2011,  inicialmente foi  constituída  como Incubadora

Athenas, funcionando provisoriamente no prédio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), no

endereço Rua das Violetas, nº 100, Jardim Primavera, CEP 75712-735, Catalão – GO, por

meio de uma parceria com a Prefeitura de Catalão. Neste local, o programa utilizava duas

salas com uma área total de 22 m² e fazia uso compartilhado de todas as demais dependências

da UAB (sala de reunião, sala de treinamento, laboratório de informática, recepção, segurança

e etc.). Em 2014, a Incubadora Athenas mudou a sede para a UFG/RC, tendo uma sala ampla

no bloco L, a qual foi disponibilizada pela Direção da Regional. Em 2016, conquistou mais

uma  sala  por  meio  de  uma  parceria  com  a  Coordenação  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e

Inovação (CPPGI), a qual também está localizada no bloco L e tem o objetivo de abrigar

empresas incubadas. Em 2017, a Athenas passou por uma mudança de layout, a qual visava à

transformação  do  programa  em  um  ambiente  inovador.  O  novo  espaço,  assinado  pela

profissional Letícia Rufino, teve sua inauguração em 03 de abril de 2018.

O CEI  Athenas  também passou  por  uma  mudança  de  logomarca  e  foco.  Antes,

chamada de Incubadora Athenas, o foco era somente na Incubação de Empresas. Porém, a

partir  de  meados  de  2015,  o  foco  passou  a  ser  na  Incubação  de  Empresas  e  no

Desenvolvimento de Competências e Habilidades Empreendedoras por meio da Educação.

Acompanhando  essa  mudança  houve  a  aprovação,  em  outubro  de  2017,  da  Resolução

conjunta  CONSUNI/CEPEC  Nº  02/2017  que  define  as  normas  dos  Centros  de

Empreendedorismo e  Incubação  da  Universidade  Federal  de  Goiás  -  UFG,  revogando  as

Resoluções CONSUNI números 21/2011 e 40/2014. Assim, a Incubadora Athenas passa a se

chamar CEI Athenas.

Além disso, a Resolução COGESTOR/RC Nº 06/2017 que formaliza a estrutura de

órgãos suplementares e administrativos da UFG/RC, de agosto de 2017, resolve considerar o

CEI Athenas um órgão suplementar da universidade.

O CEI Athenas está em sua terceira coordenação, desde que sua sede passou a ser na

UFG/RC.  A  primeira  foi  exercida  pela  professora  Nádia  Campos  Pereira,  que  foi  a

idealizadora do programa. O segundo coordenador foi o professor Marcos Bueno, professor
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do curso de Administração. E o último e atual coordenador é o professor Marcelo Henrique

Stoppa, professor da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec).

4 Estrutura de funcionamento e atribuições

4.1 Espaço físico do setor

O CEI Athenas possui atualmente 02 (duas) salas, sendo uma para sua administração,

com espaço físico de 42,09 m²,  localizada no bloco L – 1º andar,  sala 105; e outra para

incubação de empresas, com espaço físico de 14,20 m², localizada no bloco L – 2º andar, sala

206,  que  está  sendo  ocupada  pela  empresa  incubada  residente  ZYNKX.  Além  desses

ambientes específicos, o CEI Athenas conta com parte da infraestrutura da UFG/RC, como

salas de aula, sala de reuniões e auditórios para a realização de reuniões e eventos. 

4.2 Planos sobre o espaço físico do setor

Apesar da necessidade de espaço físico (co-working) para a pré-incubação e de mais

salas para incubação de empresas, o CEI Athenas não possui perspectivas de novos espaços.

4.3 Horário de atendimento

Atendimento ao público de segunda-feira à sexta-feira,  das 07:00 às 12:00 e das

13:00 às 17:00.

4.4 Clientela atendida

O  CEI  Athenas  atende  o  público  interno  da  UFG/RC  e  externo,  ou  seja,  toda

comunidade de Catalão e região, quais sejam potenciais empreendedores, empreendedores e

empreendimentos em todas as áreas de atuação da UFG.
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4.5 Modos e meios de atendimento

O atendimento ao público é realizado presencialmente através do espaço físico que o

CEI Athenas possui dentro das instalações da UFG/RC. Outras formas de atendimento são:

• E-mail: ceiathenas.catalao@gmail.com

• Facebook: https://www.facebook.com/ceiathenas.catalao/

• Instagram: https://www.instagram.com/ceiathenas.catalao/

• Telefone: (64) 3441-5353

4.6 Sistemas computacionais institucionais utilizados

Os sistemas computacionais utilizados são: 

• Weby – plataforma disponível na UFG para a criação e manutenção do site do CEI

Athenas;

• SEI – para a produção do padrão ofício relativo a comunicação oficial da UFG;

• SIGAA – para cadastro de projetos do CEI Athenas;

• Pacote Office – Word, Excel e Power Point;

• Sympla – plataforma para divulgação, gerenciamento e controle dos eventos ofereci-

dos pelo CEI Athenas;

• Canva – programa de design para desenvolvimento de layouts de comunicação.

5 Eventos realizados

Segue a relação de eventos de capacitação e sensibilização realizados entre janeiro de

2018 e  dezembro de  2020.  Entre  eles,  cursos,  minicursos,  oficinas,  workshops,  palestras,

olímpiadas,  programa  “Ciclo  Eu  Fiz!  Casos  de  Sucesso  e  Atitudes  Empreendedoras”  e

programa “UFG Empreende”, “ Ciclo de Capacitações 2019”, “Projeto aprovado pela Funtec”

e “Programa Centelha”.

Segue, também, a relação de eventos que o CEI Athenas apoiou durante este período.
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DATA
EVENTOS

REALIZADOS
FACILITADOR(A)

Nº DE

PARTICIPANTES

CARGA

HORÁRIA

(HORAS)

25/04/2018

PROGRAMA CICLO

EU FIZ!

Caso Sempreende -

escola de

empreendedorismo

Luciana Padovez

Cualheta
73 2

26/04/2018

CURSO

Quem é o meu cliente e

como ele se comporta?

Luciana Padovez

Cualheta

Altair Camargo Filho

27 8

16/04/2018

a

11/06/2018

PROGRAMA UFG

Empreende

UFG Empreende 2018

Jakeline Tomé da

Silva

Roberta Almeida

Elias

19 60

21/06/2018

PROGRAMA CICLO

EU FIZ!

Caso Âncora Food

Carolina Buco 59 2

27/06/2018

MINICURSO

Avaliação de

competências

Denisia Ribeiro Neto 12 3

27/09/2018
MINICURSO

Comunicação
Denisia Ribeiro Neto 24 3

30/10/2018

PROGRAMA CICLO

EU FIZ!

Edição Especial

Mulheres

Empreendedoras

Cris Coutinho,

Letícia Rufino e

Lilian Braga

49 2

27/04/2019

CURSO: Perfil

empreendedor e

liderança

Paolo Petralli 25 8

11/05/2019 CURSO: Processos de

ideação e práticas

Paolo Petralli 9 8
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inovadoras

29/06/2019
CURSO: Modelagem de

negócios
Paolo Petralli 6 8

01/11/2019

CURSO: Gestão

financeira para negócios

inovadores

Paolo Petralli 7 8

20/09/2019

Workshop Centelha –

IDEIA, NEGÓCIO E

SUCESSO

Coordenadores UCAT

Denisia Neto 13 2

24/09/2019

Workshop Centelha –

IDEIA, NEGÓCIO E

SUCESSO ITEGO 

Denisia Neto 115 3

25/09/2019

Workshop Centelha –

IDEIA, NEGÓCIO E

SUCESSO

SEBRAE

Denisia Neto 8 3

26/09/2019

Workshop Centelha –

IDEIA, NEGÓCIO E

SUCESSO IFGOIANO

Denisia Neto 44 3

         
TOTAL: 15 490 123

DATA APOIO A EVENTOS REALIZADOR

17/04/2018

a

27/06/2018

II Prêmio TCC em Empreendedorismo

CEI, Agência de Inovação e

Pró-Reitoria de Pesquisa e

Inovação (PRPI) da

UFG/Regional Goiânia

15/08/2018
MINICURSO

Marcas e patentes

Coordenação de Inovação,

Transferência e Tecnologia

(CITT) da UFG/Regional

Catalão
16/08/2018 PALESTRA

Propriedade intelectual e o papel da universidade

para o desenvolvimento de tecnologia e inovação

Coordenação de Inovação,

Transferência e Tecnologia

(CITT) da UFG/Regional
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Catalão

17/08/2018
PALESTRA

Cenário da pós-graduação no Brasil e perspectivas

Coordenação de Pesquisa,

Pós-Graduação e Inovação

(CPPGI) da UFG/Regional

Catalão

20/08/2018

a

17/10/2018

OLIMPÍADA

5ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário

da Universidade Federal de Goiás

CEI, Agência de Inovação e

Pró-Reitoria de Pesquisa e

Inovação (PRPI) da

UFG/Regional Goiânia

12/09/2018

a

14/09/2018

SEMINÁRIO

VI Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação

Coordenação de Pesquisa,

Pós-Graduação e Inovação

(CPPGI) da UFG/Regional

Catalão

20/09/2018
CIRCUITO DE PALESTRAS

Tema Inovação com propósito e sem dinheiro

Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas

Empresas (SEBRAE)

28/11/2018
MESA REDONDA

Empreendedorismo Feminino

Liga Mauá, Revista Portal

Vip e Sistema de Crédito

Cooperativo (Sicredi)

30/11/2018
OFICINA

Preenchimento de Currículo Lattes

Coordenação de Pesquisa,

Pós-Graduação e Inovação

(CPPGI) da UFG/Regional

Catalão

15/03/2019 Desperta mulheres - Saúde, beleza e negócios

Associação de Aposentados

e Pensionistas de Catalão

(ASSAPEC) e Serviço

Nacional de Aprendizagem

Comercial (SENAC)

22/03/2019
FÓRUM

I Fórum de Estágio da Regional Catalão

Coordenação Geral de

Estágios (CGE) da

UFG/Regional Catalão

30/04/2019 Palestra Motivacional: Saúde e Resultados
Santa Casa de Misericórdia

de Catalão
23/08/2019 Startupweekend Catalão Techstars 
04/10/2019 Programa Centelha – Workshop, participação TV e Fundação CERTI
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rádio.

27/11/2019
Palestra: Desafios e Competências para uma

carreira de sucesso
UFG - FAGEN

TOTAL: 15

FOTOS DOS DIVERSOS EVENTOS

PROGRAMA CICLO EU FIZ! Empreende

CURSO

Quem é o meu cliente e como ele se

comporta?

PROGRAMA UFG Empreende

2018

PROGRAMA UFG Empreende

2018
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PROGRAMA CICLO EU FIZ!

Âncora Food

MINICURSO

Avaliação de Competências

MINICURSO

Comunicação
PROGRAMA CICLO EU FIZ!

Mulheres Empreendedoras

CURSO

Perfil empreendedor e liderança

CURSO

Processos de ideação e práticas inovadoras
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CURSO

Modelagem de negócios

CURSO

Gestão financeira para negócios inovadores

CENTELHA 

Divulgação em sala de aula

CENTELHA 

Divulgação ITEGO

CENTELHA 

Divulgação nas rádios

CENTELHA 

Divulgação na TV
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6 Atividades realizadas 

Segue descrição detalhada das atividades realizadas pelo CEI Athenas entre janeiro

de 2018 a dezembro de  2019,  tanto  atividades  de rotina,  quanto  atividades  e  projetos  de

destaque.

7 Atividades de rotina

Conforme  a  nova  Instrução  Normativa  o  CEI  Athenas  atuará  na  formação  para

empreendedorismo e na incubação de empreendimentos. No que tange a incubação, o CEI

Athenas lançou 02 (dois) editais para a seleção de empreendimentos neste período, sendo

eles:

• Edital Nº 01/2018, com oferta de 06 (seis) vagas, sendo 04 (quatro) para pré-

incubação e 02 (duas) para incubação não residente. Foi selecionado o projeto Flawless Ínti-

ma para a modalidade de pré-incubação;

• Edital Nº 01/2019, com oferta de 07 (sete) vagas, sendo 05 (cinco) para pré-

incubação, 01 (uma) para incubação residente e 01 (uma) para incubação não residente. Foi

selecionado o projeto Max Tubes para a modalidade de pré-incubação e a empresa Blog Zap

Catalão Notícias para a modalidade de incubação não residente.

• Programa CENTELHA – tivemos 43 inscritos no programa em Catalão, tendo

uma classificação em terceiro lugar a nível estadual. Destes 43 (quarenta e três) inscritos, 7

(sete) foram aprovados na primeira fase do programa. A segunda e terceira etapa do programa

está prevista para maio de 2020.

O CEI Athenas oferece aos empreendimentos selecionados os seguintes serviços:

• Orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades técnicas e adminis-

trativas dos empreendimentos incubados;

• Assessoria de comunicação e imprensa (divulgação em boletins e informati-

vos);

• Assessorias e consultorias especializadas (para os de modalidade de incuba-

ção);
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• Orientação sobre depósito de patentes, registro de marcas e outras modalidades

de propriedade intelectual;

• Orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de re-

cursos;

• Eventos (cursos, workshops, palestras, seminários, etc.) nas áreas técnicas e de

administração;

• Direito de uso dos serviços de áreas comuns: sala de reunião, sala de treina-

mento e auditórios (mediante reserva) e biblioteca (conforme legislação do SIBI/UFG);

• Laboratórios (mediante autorização);

• Disponibilidade de um espaço físico, energia elétrica, água, limpeza, segurança

e telefone (para os de modalidade de incubação residente);

Apoio na identificação e intermediação de contato com docentes/pesquisadores da 

UFG/RC;

• Acesso aos parceiros do CEI Athenas;

• Uso da marca do CEI Athenas e da UFG/RC.

O CEI Athenas desenvolve também outras atividades rotineiras, como:

• Busca de recursos junto às agências de fomento, como Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e FUNA-

PE, necessários à efetivação dos projetos;

• Alocação de recursos e elaboração de relatórios periódicos das atividades de-

senvolvidas;

Seleção de especialistas (consultores ad-doc quando necessários) para análise e 

assessoria de projetos incubados e realização de eventos;

• Realização de eventos, como olímpiadas, palestras e minicursos, para incenti-

var o comportamento empreendedor na região;

• Elaboração de arte para publicação dos eventos e editais nos diversos veículos

de comunicação;

• Atendimento ao público interessado no campo de atuação do CEI;

• Alimentação do site institucional do CEI Athenas e de suas redes sociais;
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• Oferecer e administrar oportunidades de estágio para alunos da UFG e de ou-

tras instituições.

• Apoio a eventos relacionados à inovação e empreendedorismo.

8 Atividades e projetos de destaque

No período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, o CEI Athenas foi contemplado

com recursos de projetos, os quais estão descriminados a seguir:

• Nome: Projeto “Desenvolvimento do Centro de Empreendedorismo e In-

cubação Athenas - CEI como um centro de referência de apoio a empreendimentos ino-

vadores em um ambiente regional” 

Período: O período de execução física e financeira foi de 22/12/2016 a 21/12/2018.

Descrição: Submetido à chamada pública Nº 06/2015 – Apoio às Incubadoras de

Empresas de Base Tecnológica da FAPEG, cujo objetivo geral consiste no desenvolvimento

do CEI Athenas como um centro referencial de apoio a empreendimentos inovadores em um

ambiente  regional.  Os  recursos  não  reembolsáveis  conseguidos  por  meio  deste  projeto,

coordenado pelo professor Marcelo Henrique Stoppa, totalizaram R$ 60.000,00 (sessenta mil

reais), sendo utilizados R$ 56.866,04 (cinquenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais

e quatro centavos). Ademais, foram recebidas 03 (três) bolsas DTI no valor de R$ 1.100,00

(mil e cem reais) mensais cada, as quais foram implementadas de outubro de 2016 até 21 de

dezembro de 2018.

Resultados alcançados: a) associação a Rede Goiana de Inovação (RGI); b) reforma

e melhoria de layout do CEI Athenas e da sala de incubação residente, com vistas à criação de

identidade por meio de design associado à inovação (pintura da sala com as cores do CEI

Athenas, colocação de nichos e outros materiais para evidência da logo da Athenas, ZYNKX

e UFG);  c)  aquisição  de  mobiliário  permanente;  d)  estímulo  à  cultura  empreendedora  e

transferência de conhecimento e saberes da comunidade acadêmica para a sociedade por meio

da realização de eventos,  tais  como cursos e palestras abertas ao público interno (alunos,

técnicos e docentes da UFG/RC), público externo (comunidade catalana e circunvizinhas) e

empreendimentos incubados; e) prospecção e apoio a novos incubados; f) desenvolvimento de

atividades de qualificação por meio dos cursos ofertados aos empreendimentos incubados e
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comunidade  de  Catalão  e  região,  além  das  consultorias  ofertadas  aos  empreendimentos

incubados; g) capacitação da equipe do CEI Athenas e realização de visitas técnicas a outros

ambientes  de  inovação  para  adquirir  conhecimento,  boas  práticas  e  networking;  h)

inicialização do processo de adequação do CEI Athenas ao Centro de Referência para Apoio a

Novos  Empreendimentos  (CERNE);  i)  promoção  e  divulgação  do  CEI  Athenas  para  a

comunidade em geral.

• Nome: Projeto “Estruturação e Consolidação do Núcleo de Inovação Tec-

nológica da Universidade Federal de Goiás”

Período: O período de execução física e financeira foi de 22/12/2016 a 21/12/2018.

Descrição: Submetido  à  chamada  pública  Nº  07/2015  –  Apoio  à  estruturação  e

manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica da FAPEG cujo objetivo geral é expandir e

consolidar  a  atuação  do  Núcleo  de  Inovação  Tecnológica  (NIT)  da  UFG.  São  objetivos

específicos: (1) Estruturar a operação de atividades do NIT nas Regionais Catalão e Jatai da

UFG; (2) Prospectar os ativos tecnológicos da UFG; (3) estreitar as relações do NIT/UFG

com empresas da região; (4) qualificar os recursos humanos e estruturar a operação central do

NIT/UFG,  na  Regional  Goiânia.  Este  projeto,  coordenado  pelo  professor  Cândido  Vieira

Borges Júnior, obteve R$ 59.960,00 (cinquenta e nove mil e novecentos e sessenta reais) em

recursos  não reembolsáveis.  Deste  total  foram disponibilizados R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), os quais foram utilizados R$ 14.697,51 (quatorze mil e seiscentos e noventa e sete reais

e cinquenta e um centavos), e uma bolsa DTI de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais para o

CEI Athenas gerenciar.

Resultados  alcançados: a)  aquisição  de  móveis  e  equipamentos;  b)  estímulo  à

transferência de conhecimento e saberes da comunidade acadêmica para a sociedade por meio

da realização de eventos na área de inovação, tais como cursos e palestras abertas ao público

interno (alunos, técnicos e docentes da UFG/RC) e público externo (comunidade catalana e

circunvizinhas) e empreendimentos incubados.

• Nome: A universidade como instrumento propulsor da cultura empreen-

dedora

Período: Execução de 01/08/2018 a 31/07/2019.
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Descrição: O projeto foi submetido no EDITAL PROEC Nº 04/2017 – Programa de

Bolsas de Extensão e Cultura PROBEC 2018/2019 e Programa de Voluntários de Extensão e

Cultura PROVEC 2018/2019 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal

de Goiás. O projeto,  coordenado pela secretária executiva Lilian Rosa Aires Carneiro,  foi

contemplado com uma bolsa PROBEC no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais de

01/08/2018 a 31/07/2019.

Resultados  alcançados: até  o  momento,  houve  ações  e  elaboração  de  materiais

objetivando informar à sociedade sobre as atividades do CEI Athenas, realização de 01 (uma)

palestra que estimulou a cultura empreendedora por meio do programa “Ciclo Eu Fiz! Casos

de Sucesso e Atitudes Empreendedoras” e 01 (um) curso de capacitação e qualificação por

meio do “ProgramAção 2º semestre de 2018”. 

• CEI Athenas - UFG Catalão

Período: Execução de 05/01/2020 a 31/12/2020.

Descrição:  O  projeto  foi  submetido  no  EDITAL FUNTEC  DE  FOMENTO  ÀS

INOVAÇÕES EM GOIÁS Nº001/2019 – APOIO ÀS INCUBADORAS DE EMPRESAS é

uma  ação  de  abrangência  regional  voltada  ao  estímulo  de  ações  demandadas  pelas

incubadoras  de  empresas  vinculadas  às  Instituições  de  Ensino,  Pesquisa  e  Tecnologia;

Prefeituras; Institutos de Pesquisas e Desenvolvimento; Fundações; Associações; Empresas

Públicas e ou/ Privadas. Deste total foram disponibilizados R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

para investimento em projetos e ações voltados para o processo de incubação.

9 Projeções para os próximos anos

Indicamos sugestões de metas de trabalho a serem realizadas futuramente, a saber:

• Meta: Aumento quantitativo do número de empreendimentos incubados.

Justificativa: Como a incubação de empresas consiste em um dos pilares do CEI, há

a  necessidade  de  que  hajam  mais  empreendimentos  incubados  que  proporcionem  o

desenvolvimento de Catalão e região.

Ações a serem realizadas: Elaboração e divulgação de novos editais e incubação

dos projetos aprovados no programa Centelha.
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Tempo estimado para alcançar a meta: 01 (um) ano.

• Meta: Aumento qualitativo dos empreendimentos incubados.

Justificativa: Além de ter um número significativo de empreendimentos incubados é

necessário que estes negócios tenham qualidade, isto é, que tenham viabilidade concreta de se

tornarem negócios de sucesso. 

Ações a serem realizadas: Qualificação dos empreendimentos incubados nos cinco

eixos do CERNE, que são empreendedor, gestão, tecnologia, capital e mercado.

Tempo estimado para alcançar a meta: 01 (um) ano.

• Meta: Continuidade do Programa de Capacitações.

Justificativa: Desenvolver  competências  e  habilidades  empreendedoras  na

comunidade interna e externa da UFG/RC.

Ações a serem realizadas: Oferta de eventos que, no geral, possam desenvolver os

indivíduos nas áreas financeira, mercadológica, tecnológica, gestão e pessoal. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 01 (um) ano.

• Meta: Continuidade dos eventos de Sensibilização.

Justificativa: Desenvolver  e  estimular  a  cultura  empreendedora  na  comunidade

interna e externa da UFG/RC.

Ações a serem realizadas: Oferta de eventos, olimpíadas,  hackathons e/ou outros

que, no geral, possam estimular a cultura empreendedora nas pessoas. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 01 (um) ano.

10 Considerações finais

A apresentação deste relatório vem de encontro à necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Assim, o relatório de atividades

deste setor, referente ao período de 2018 e 2019, visou demonstrar detalhadamente como os

recursos públicos foram gerenciados para atendimento à comunidade.
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4.8 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS

Serviço Público Federal
Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão
Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Relatório  de  atividades  da  Coordenação  de

Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos

Humanos,  do  período  de  março  de  2018  a

dezembro  de  2019,  apresentado  ao  Conselho

Universitário  da  Universidade  Federal  de

Catalão em atendimento ao Regimento Geral da

Universidade Federal de Goiás (UFG).

Catalão, dezembro de 2019.
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1. APRESENTAÇÃO

Este  relatório  reúne  um  descritivo  de  atribuições  e  as  principais  atividades

desenvolvidas pela Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da

Regional Catalão (CDIRH-RC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante o período

março de 2018 a dezembro de 2019. As ações desenvolvidas por essa coordenação sempre

procuraram estar  de  acordo com a  missão  da  Universidade  que  é  a  de  contribuir  para  a

formação de cidadãos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento sustentável

da sociedade.

Os  trabalhos  desenvolvidos  foram  realizados  em  consonância  com  o  Plano  de

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da RC e

da UFG.

Através  da  Resolução  do  CONSUNI  nº23/2017,  que  estabelece  as  Unidades

Acadêmicas Especiais  e Coordenações da Regional Catalão,  foram instaladas as seguintes

Coordenações:

1) Coordenação de Graduação;

2) Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação;

3) Coordenação de Extensão e Cultura;

4) Coordenação de Administração e Finanças;

5) Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos;

6) Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária.

Especificamente  em  relação  à  Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  e

Recursos Humanos esta iniciou suas atividades somente em 1º de março de 2018, em virtude,

da  nova  gestão  da  Direção  da  RC,  responsável  por  planejar,  efetivar  e  acompanhar  o

desenvolvimento  dos  colaboradores  da  Regional  Catalão/UFG,  sejam  docentes,  técnico-

administrativos e terceirizados.

A Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da Regional

Catalão corresponde à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS) que tem como
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órgãos vinculados:  Diretoria  de Acompanhamento e  Desenvolvimento  de Pessoas  (DAD);

Diretoria  de  Administração  de  Pessoas  (DAP);  Diretoria  Financeira  de  Pessoas  (DFP);

Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DASS); Diretoria de Provimento e Movimentação

de Pessoas (DPM).

A CDIRH-RC atua no desenvolvimento de atividades vinculadas a essa pró-reitoria

no que compete aos servidores da Regional Catalão.

Para tanto, possui as seguintes subcoordenações:

Subcoordenação de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas;

Subcoordenação de Administração de Pessoas e Financeira de Pessoas;

Subcoordenação de Provimento e Movimentação de Pessoas;

Subcoordenação de Atenção à Saúde do Servidor.

2. DA EQUIPE:

Nome Cargo

Ana Paula Neiva Souza

Socióloga
(Chefe do Setor de Planejamento e Gestão da Regional

Catalão)
Removida para a Direção da Regional Catalão, conforme

PORTARIA Nº 4278, DE 29 DE julho DE 2019 

Daiane Dizielle Meireles Soares
Técnico em Segurança do Trabalho 

(Em afastamento para cursar Mestrado, no período de
10/07/2018 a 16/04/2019)

Fabiana  Alves  de  Assunção
Mesquita

Secretária Executiva
(Assistente da Coordenação de Desenvolvimento Institucional

e Recursos Humanos)

Fernanda Machado Ferreira Assistente em Administração

Márcio do Carmo Boareto Assistente em Administração

Maria Anita Silva Leite
Médico – Perícia 

(Licença Maternidade, no período de 14/10/2018 a
11/04/2019)

Moisés Fernandes Lemos
Docente

(Coordenador de Recursos Humanos e Desenvolvimento
Institucional da Regional Catalão)

Pollyane Lisita da Silva Psicóloga
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Stéfany  Mayara  Ferreira  de
Rezende

Apoio Administrativo

Thaynara Braga Correia Assistente em Administração

Wender Rodrigues de Siqueira
Administrador

(Em afastamento para cursar Doutorado, no período de
03/04/2017 a 02/04/2020)

3. DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

As  principais  atividades  desenvolvidas  pela  Coordenação  de  Desenvolvimento

Institucional e Recursos Humanos da Regional Catalão (RC) e suas subcoordenações, são:

3.1. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RE-
CURSOS HUMANOS – REGIONAL CATALÃO (CDIRH-RC):

A CDIRH-RC por intermédio da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas acompanha e

desenvolve ações desde o ingresso do servidor até a aposentadoria do mesmo. Nesse sentido,

operacionaliza  e/ou  acompanha  atividades,  como  controle  de  vagas,  cadastramento  do

servidor,  movimentações,  desenvolvimento  na  carreira,  progressão  funcional,  pagamento,

saúde do servidor, dentre outros.

No período de março de 2018 a dezembro de 2019, tramitaram-se diversos processos

administrativos, a saber:

Processos Gerados no Período de Março de 2018 a
Dezembro de 2019 (CDIRH-RC) via SEI

Quantitativos
2018 2019

Administração Geral: Comunicação Oficial - 161
Administração Geral: Relatórios de Atividades - 1
Documentação  e  informação:  Informática:
habilitação/alteração/exclusão de acesso ao SIASG

1 2

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Física 5 1
Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica 75 91
Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Mestrado 1 -
Pessoal: Ajuda de Custo 1 -
Pessoal: Concessão de Horário Especial para Servidor com
Deficiência

1 -
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Pessoal: Auxílio para Eventos (servidores) - 16
Pessoal: Avaliação de Desempenho - 1
Pessoal: Averbação de Tempo de Contribuição - 1
Pessoal: Controle de Frequência - 8
Pessoal:  Designa/Dispensa  de  Cargo  de  Direção/Função
Gratificada//Coordenação/Vice de curso

2 -

Pessoal: Designação de Substituto 1 -
Pessoal: Incentivo à Qualificação 2 3
Pessoal: Licença para Capacitação Profissional - 2
Pessoal: Movimentação (para compor força de trabalho) - 2
Pessoal: Progressão por Capacitação 2 1
Pessoal: Recurso de Avaliação de Desempenho 1 2
Pessoal: Redistribuição de Servidor 1 -
Pessoal: Remoção 20 8
Regional  Catalão:  Graduação:  Aproveitamento  de
Componentes Curriculares

- 1

TOTAIS 113 301

Processos com Tramitação no Período  de Março de
2018 a Dezembro de 2019 (CDIRH-RC) via SEI

Quantitativo
2018 2019

Administração Geral: Auditoria - 1
Administração Geral: Comunicação Oficial - 406
Administração  Geral:  Planejamento  e  Gerenciamento  de
Contratações (PGC)

1 -

Administração Geral: Projetos - 1
Administração Geral: Relatórios de Atividades - 1
Administração Geral: Termo de Execução Descentralizada - 1
Documentação  e  informação:  Informática:
habilitação/alteração/exclusão de acesso ao SIASG

1 3

Material: Aquisição por Compra de Material de Consumo
(Inclusive Licitação)

- 3

Material:  Aquisição  por  Compra  de  Material  Permanente
(Inclusive Licitação)

- 3

Material: Requisição e Contratação de Serviços (Inclusive
Licitações)

- 15

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Física 5 5
Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica 84 128
Orçamento e Finanças: Reembolso de Servidor - 1
Organização e Funcionamento: Regimentos - 1
Patrimônio: Uso de Dependências - 1
Pessoal: Adicional Ocupacional 42 -
Pessoal: Afastamento para Colaboração Técnica 1 -
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Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Doutorado - 3
Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Mestrado 1 3
Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Pós-Doutorado - 2
Pessoal: Ajuda de Custo 3 -
Pessoal: Alteração de Jornada de Trabalho - TAE 1 -
Pessoal: Aposentadoria Voluntária - 1
Pessoal:  Apuração de Irregularidade,  Responsabilidade ou
Denúncia

1 1

Pessoal: Auxílio para Eventos (servidores) - 16
Pessoal: Avaliação de Desempenho - 1
Pessoal:  Avaliação  de  Servidor  em  Estágio  Probatório  -
Técnico-Administrativo

7 4

Pessoal: Averbação de Tempo de Contribuição 1 2
Pessoal: Cessão de Servidor - 1
Pessoal: Concessão de Horário Especial para Servidor com
Deficiência

1 -

Pessoal:  Concessão  de  Horário  Especial  para  Servidor
Estudante

1 1

Pessoal: Concurso para Cargo Efetivo - 7
Pessoal: Concurso Público - Professor Efetivo - 2
Pessoal: Controle de Frequência - 35
Pessoal:  Designa/Dispensa  de  Cargo  de  Direção/Função
Gratificada//Coordenação/Vice de curso

9 1

Pessoal: Designação de Substituto 3 2
Pessoal: Incentivo à Qualificação 4 5
Pessoal: Licença para Capacitação Profissional 3 7
Pessoal: Licença para Tratamento da Própria Saúde 1 -
Pessoal:  Licença  por  Motivo  de  Doença  em  Pessoa  da
Família

2 1

Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade 1 -
Pessoal: Movimentação (para compor força de trabalho) - 2
Pessoal: Pagamento de Exercícios Anteriores 2 -
Pessoal: Pagamento de servidor - 8
Pessoal: Processo Seletivo Simplificado - 8
Pessoal:  Processo  Seletivo  Simplificado  –  Professor
Substituto

3 5

Pessoal: Progressão por Avaliação de Desempenho 3 2
Pessoal: Progressão por Capacitação 2 3
Pessoal: Promoção por Avaliação de Desempenho 1 2
Pessoal: Recurso de Avaliação de Desempenho 1 8
Pessoal: Redistribuição de Servidor 3 9
Pessoal: Remoção 38 24
Pessoal: Rescisão de Contrato Temporário 1 -
Pessoal: Retribuição por Titulação (inclusive RSC) 1 -
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Pessoal: Vacância de Servidor 2 2
Regional  Catalão:  Graduação:  Aproveitamento  de
Componentes Curriculares

- 1

TOTAIS 230 739

Dentre os processos tramitados, ressaltam-se os de maior impacto no setor, sendo

“Pagamento a Pessoa Jurídica” que trata sobre a gestão de contrato da prestação de serviço

terceirizado.

Além desses processos que tramitaram via eletrônica (Sistema SEI), também foram

recebidos e enviados processos de forma física, sendo eles:

Relatório de Processos Movimentados na CDIRH-RC via SIPAC
Período: 01/03/2018 à 31/12/2019

Quantidade De Movimentações De Envio De Processo
Unidade De Destino Quantidade

Regional Catalao 10
Unid. Acad. Esp/Biotecnologia - Catalao 3
Unid. Acad. Esp/Letras E Linguistica - Catalao 1
Coordenacao De Graduacao - Catalao 1
Secretaria Executiva - Goias 1
UAE - de Engenharia - Catalao 9
Pro Reitoria De Gestao De Pessoas 3
Unid. Acad. Esp./Educaçao - Catalao 2
Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas 3
Comissao Permanente de Pessoal Docente 13
UAE - de Gestao de Negocios - Catalao 1
Centro de Informaçao, Documentaçao e Arquivo 2
Depart. de Mat. e Patrimonio - Catalao 2
Unid. Acad. Esp/Matematica e Tecnologia - Catalao 2
Unid. Acad. Esp/Quimica - Catalao 2
Total De Envios: 55

Quantidade De Movimentações De Recebimento De Processo
Unidade De Origem Quantidade

Regional Catalao 7
Unid. Acad. Esp/Biotecnologia -  Catalao 3
Coordenacao de Graduacao - Catalao 1
Diretoria de Administraçao de Pessoas 1
Unid.Acad.Esp/Hist. e Ciencias Sociais -  Catalao 1
UAE - ee Engenharia - Catalao 11
Comissao Permanente de Pessoal Docente 8
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Pro Reitoria de Gestao de Pessoas 1
Unid. Acad. Esp./Educaçao - Catalao 3
Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas 4
Centro de Informaçao, Documentaçao e Arquivo 1
Depart. de Mat. e Patrimonio - Catalao 1
Unid. Acad. Esp/Matematica e Tecnologia - Catalao 4
Total De Recebimentos: 46

Totais
Movimentação Quantidade
Envio 55
Recebimento 46
Total Geral 101

A maior parte dos processos que correram de forma física corresponde a processos

autuados antes do Sistema Eletrônico de Informações/SEI, referente a estágio probatório de

servidores. Ressalta-se que no ano de 2018 foi designada a Comissão Permanente de Pessoal

Docente da Regional Catalão (CPPD-RC) para que todos os processos em relação a estágio

probatório, progressão funcional, promoção, aceleração da promoção, retribuição por titulação

e alteração de denominação do Professor da Carreira do Magistério Superior, não mais fossem

avaliados na Regional Goiânia e, assim, a CDIRH-RC acompanhou e apoiou as atividades

desta comissão.

Outra atividade desempenhada pela CDIRH-RC está o controle e monitoramento da

segurança na Regional Catalão, em que foram desenvolvidas parcerias com o 18° Batalhão da

Polícia  Militar  em Catalão/GO e com a Secretaria  de Promoção da Segurança  e  Direitos

Humanos  da  Regional  Goiânia/UFG,  buscando  definir  políticas  de  segurança  e  direitos

humanos, incluindo protocolos com os órgãos de segurança, sistematizar procedimentos de

apresentação de imagens e melhorar o planejamento do monitoramento da Regional. 

Além  do  monitoramento  das  câmeras  de  segurança,  as  ações  da  CDIRH-RC

abrangem também a organização e gestão dos acessos à instituição em caráter excepcional.

Foram emitidas 164 permissões para acesso e permanência nas dependências da Regional

Catalão no decorrer de março/2018 a dezembro/2019.

Nas próximas seções serão apresentadas as principais atividades desenvolvidas, bem

como, os resultados de maior importância das subcoordenações vinculadas a esta unidade.
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3.1.1  SUBCOORDENAÇÃO  DE  ACOMPANHAMENTO  E  DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS:

A subcoordenação de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas seguindo o

paralelismo  com  a  Diretoria  de  Acompanhamento  e  Desenvolvimento  de

Pessoas/DAD/PROPESSOAS/UFG, é responsável por apoiar:

a)  a  realização  da  Avaliação  de  Desempenho  dos  servidores  Técnicos

Administrativos em Educação e Docentes em função administrativa, conforme estabelecido

pela Resolução CONSUNI Nº 01/2004;

b) promover a oferta do Curso de Docência no Ensino Superior em atendimento a

Resolução CONSUNI n° 18/2017;

c) promover a oferta do Curso Introdutório dos servidores Técnicos Administrativos

em Educação, conforme estabelecido pela Resolução CONSUNI n° 12/2004;

d) apoiar, orientar e acompanhar os processos relacionados ao desenvolvimento na

carreira dos servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAE) com alteração salarial,

a  saber:  Progressão  por  Capacitação  Profissional,  Progressão  por  Mérito  e  o  Incentivo  à

Qualificação.

A progressão  por  capacitação  profissional  é a  mudança  de  nível  de  capacitação

decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de Capacitação, compatível

com o cargo ocupado, com o ambiente organizacional e com a carga horária mínima exigida,

respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses, conforme Lei 11.091/2005, alterada pela Lei

12.772/2012.

Conforme art. 41 da Lei 12.772/2012: “é permitido o somatório de cargas horárias de

cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se

encontra e da carga horária que excedeu à exigência para progressão no interstício do nível

anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 (vinte) horas-

aula”.  Assim  sendo,  pela  nova  legislação,  os  técnico-administrativos  podem  solicitar

progressão funcional por capacitação somando cargas horárias de cursos realizados, desde que

a carga horária não seja inferior a 20 horas.

A progressão por mérito profissional é a mudança do padrão de vencimento (que vai

do  1  ao  16,  dentro  de  cada  classe),  a  cada  18  meses  de  efetivo  exercício  e  ocorre

automaticamente,  desde  que  o  servidor  tenha  sido  aprovado  na  última  avaliação  de
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desempenho. A Lei nº 11.091/2005 organizou os cargos em cinco níveis de classificação (A,

B, C, D e E). Cada uma dessas classes é dividida em quatro níveis de capacitação, e estes em

16 padrões de vencimento.  Na admissão, o servidor é posicionado no nível 101, isto é, o

primeiro nível de capacitação e o primeiro nível do padrão de vencimento da classe de seu

cargo. 

O Incentivo à qualificação consiste em um percentual calculado sobre o vencimento

básico (de 10 a 75%) será concedido aos servidores TAEs que possuírem certificado, diploma

ou titulação que exceda a exigência de escolaridade mínima para ingresso no cargo do qual é

titular, independentemente do nível de classificação em que esteja posicionado. 

e)  realizar  o  levantamento  das  necessidades  de capacitação e  promover  ações  de

capacitação para o ano em vigência.

Nesse sentido, nos anos de 2018 e 2019 foi solicitado, via  e-mail, aos servidores

Técnico-Administrativos em Educação e servidores Terceirizados da Regional Catalão/UFG

que  encaminhassem  as  demandas  de  capacitação  interna,  cursos  a  serem  ofertados  pela

CDIRH-RC,  visando  o  aprimoramento  das  atividades  administrativas  desenvolvidas  pelo

servidor no Setor/Unidade, bem como as demandas de capacitação externa, participação em

cursos,  eventos,  seminários  e/ou  similares,  relacionados  com  a  área  de  atuação  do(a)

servidor(a) na Regional Catalão.

As ações  de capacitações  indicadas subsidiaram a elaboração do Plano Anual  de

Capacitação  (PAC) 2018 e  2019 para  os  servidores  Técnico-Administrativos  da  Regional

Catalão, em conformidade com o recurso orçamentário/financeiro disponibilizado para essa

finalidade.

O PAC é elaborado com fulcro no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que

institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública

Federal, e o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento, que compõe o Plano Institucional

de Desenvolvimento dos servidores técnico-administrativos (PIDT), esse último instituído por

meio do Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006.

Em 2018, a definição dos valores e da disponibilidade orçamentária para capacitação

ocorreu no final de março, em que foi aprovado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

para as capacitações, sendo este valor alocado da seguinte forma: R$ 15.000,00 (quinze mil

reais) para as capacitações internas, cursos a serem ofertados pela CDIRH-RC e R$ 25.000,00
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(vinte  e  cinco mil  reais)  para  as  ações  de  capacitações  externas,  participação em cursos,

eventos, seminários e/ou similares, relacionados com a área de atuação do(a) servidor(a) na

Regional Catalão.

Em 2019, a definição dos valores e da disponibilidade orçamentária para capacitação

também ocorreu no final de março, em que foi aprovado o valor de R$ 72.000,00 (setenta e

dois mil reais) para as capacitações, sendo que R$  28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos

reais)  para  as  capacitações  internas  (cursos  a  serem  ofertados  pela  CDIRH/RC)  e  R$

43.200,00 (quarenta  e  três  mil  e  duzentos  reais)  para  as  ações  de  capacitações  externas.

Devido  ao  contingenciamento  do  orçamento,  tivemos  um  corte  de  30%  no  valor

disponibilizado,  ficando  R$  30.240,00  (trinta  mil  e  duzentos  e  quarenta  reais)  para  as

capacitações externas e R$ 20.160,00 (vinte mil e cento e sessenta reais) para as capacitações

internas, somando um total de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

3.1.1.1  CAPACITAÇÕES INTERNAS

Considerando  as  demandas  apresentadas  pelos  servidores  e  pelos  funcionários

terceirizados durante a realização do levantamento das necessidades de capacitação nos anos

de 2018 e 2019, foram elaborados os Planos de Trabalhos de 2018 e 2019, sob a Coordenação

e Subcoordenação dos servidores Moisés  Fernandes  Lemos e  Fabiana Alves de Assunção

Mesquita, respectivamente.

As  capacitações  internas  oferecidas  em  2018  e  2019  pela  CDIRH-RC  estão

apresentadas nos quadros abaixos:

CAPACITAÇÕES INTERNAS 2018

Ord.
Ações de

Capacitação
CH Período de realização

Nº de
Concluintes

Pagamento
de

Instrutor

Despesas
com

diárias e
transporte

01

Curso de
Docência no

Ensino Superior –
2018/1

50 12/04/18 a 21/06/2018 15 - -

02
Introdutório

Módulo Presencial
08 29/05/2018 13 -
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03

Sistema
Eletrônico de

Informações – SEI
(Turma I)

20hs 18/06/18 a 22/06/18 16 R$ 1.400,00

04
Gestão de

Documentos
Acadêmicos

20hs 02/07/18 a 06/07/18 06 R$ 1.400,00

05

Instrução
Normativa e

Peticionamento
Eletrônico

04hs 10/07/18 23 -

06
Reciclagem
Operacional

08hs
01/08/2018 a
02/08/2018

47 -

07
Saúde e Qualidade

de Vida
20hs 07/08/18 a 28/08/18 8 -

08
Introdutório

Módulo Presencial
08 13/08/18 15 -

09
Produção de

Textos Oficiais na
UFG

20hs 24/09/18 a 28/09/18 22 R$ 1.400,00

10

Curso de
Docência no

Ensino Superior –
2018/2

50
03/10/2018 a
14/12/2018

15 -

11
Compras e

Contratações via
sistema UFG

20hs 29/10/18 a 31/10/18 28 R$ 1.400,00 R$ 755,28

12

Sistema de
Planejamento e

Gerenciamento de
Contratações

08hs 12/11/18 a 13/11/18 11 R$ 560,00

13
Análise de Risco

para Corte de
Grama/Vegetação

04h 14/11/18 18
Parceria
com a

CMOC

14

Sistema
Eletrônico de

Informações – SEI
(Turma II)

20hs 26/11/18 a 30/11/18 22 R$ 1.400,00

TOTAL R$ 6.160,00 R$ 755,28

TOTAL GERAL R$ 6.915,28
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Para  além destes  cursos,  a  CDIRH-RC também realizou  as  atividades/eventos  a

seguir:

Abril Verde  

Evento  realizado em 25 de abril,  às  09h e  às  19h na Regional  Catalão e  teve a  palestra

Segurança no Trabalho: Pratique essa ideia!

Seminário de Direitos Humanos e Segurança Institucional  

Este seminário foi realizado no período de 13 e 14 de junho de 2018 com a presença do

Professor Dr. Ricardo Barbosa de Lima e teve por objetivo discutir políticas públicas e ações

de  segurança  na  Universidade  Federal  de  Goiás/Regional  Catalão.  O  seminário  foi

desenvolvido por meio da realização de reuniões de trabalho, grupos de discussão temática e

conferência,  nas  dependências  da universidade  e  em instituições  de  segurança  pública  de

Catalão.

Plano de Aplicação de Emergência  

A elaboração do Plano de Aplicação a Emergência foi realizada pelo Sr. Augusto Cocato da

Cunha Alessi, Engenheiro de Segurança do Trabalho e teve por objetivo ser um documento

orientativo da Regional, a fim de que possam ser gerenciadas às questões relativas a forma de

atendimento às emergências reais e potenciais e tem a vigência de 01 de outubro de 2018 a 01

de outubro de 2019.

Colóquio de Administração Pública  

Evento  realizado  no  período  de  12  e  13  de  novembro  de  2018  e  contou  coma

participação  dos  palestrantes:  José  Randal  da  Cunha,  Contador  Geral  do  Município  de

Uberlândia, Paulo Roberto de Sousa Carvalho, Técnico em Contabilidade aposentado pela

Universidade Federal de Uberlândia, Sílvio Cezar de Melo, Chefe da Divisão de Compras da

Regional Catalão/UFG, Ariete Cristina Rodrigues Vale, Promotora de Justiça do Ministério

Público do Estado de Goiás, em que foram discutidos os temas: a Contabilidade Pública e a

Judicialização  dos  Orçamentos,  Administração  Financeira  e  Financiamentos  das

Universidades Federais Públicas, Compras Públicas e Improbidade Administrativa.
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CAPACITAÇÕES INTERNAS 2019

Ord.
Ações de

Capacitação
Convidado/
Instrutor

Período de
realização

CH Participantes

Despesas
com

diárias e
transporte

01
Janeiro Branco -
“Quem cuida da

mente, cuida da vida”

Robert Veras
Pedrosa – SIASS/

UFG
21/01/2019 03 16

R$
1.312,68

02
Janeiro Branco -

“Prevenção em Saúde
Mental”

Paloma Câmara
Dantas

23/01/2019 02 41 -

03 Uso Racional da água
Heber Martins de
Paula – CAF/RC

08/05/2019 03 33 -

04
Projeto de Vida:

discutindo carreira e
aposentadoria;

Eleude Batista
Leite – DAP/UFG

16/05/2019 10 101
R$

1.226,62

05
A Heteroidentificação

na Pós-graduação 

Thimoteo Pereira
Cruz – Regional

Jataí/UFG
07/06/2019 02 22

R$
1.973,86

06

Uso do sistema de
webconferência da

RNP na Pós-
graduação

Paulo Henrique S.
Azevedo –

CERCOMP/RC

12 e
19/06/2019

06 12 -

07

Treinamento
Introdutório de
Segurança do

Trabalho, Ordem de
Serviço e

Equipamentos de
Proteção Individual

(turma I, II e III)

Daiane Dizielle
Meireles Soares –

SIASS/RC

18 e
19/06/2019

04 19 -

08
Curso Introdutório

TAEs 2019 Regional
Catalão

Carlos Augusto
Costa de Aguiar –

DAD/UFG
25/06/2019 08 22

R$
1.311,01

09
Segurança no

Trânsito / Direção
Defensiva 

Daiane Dizielle
Meireles Soares –

SIASS/RC
27/06/2019 02 08 -

Treinamento
Comissão Interna de
Saúde do Servidor
Público- CISSP 

Daiane Dizielle
Meireles Soares –

SIASS/RC

01 a
05/07/2019

20 14 -
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Treinamento de
Combate a Incêndios

Daiane Dizielle
Meireles Soares –

SIASS/RC
05/07/2019 20 22 -

10
Curso de Docência no

Ensino Superior 

Gestores das
Coordenações

Gerais da
Regional Catalão/

UFG

02/10 a
27/11/2019

40 06 -

11 Setembro Amarelo
José Fernando

Tolentino - CVV
18 e

19/09/2019
08 250

R$
1.240,50

12
Caminhos de

Valorização da Vida

José Fernando
Tolentino – CVV

e Giovanna da
Silva

30/11 a
01/12/2019

16 09
R$

1.901,00

13
Curso de Prevenção de
Acidentes com Riscos

Elétricos

Daiane Dizielle
Meireles Soares –

SIASS/RC

06 e
12/12/2019

01 32 -

TOTAL GERAL R$ 8.965,67

3.1.1.2 CAPACITAÇÕES EXTERNAS

Considerando,  o  grande  número  de  demandas  para  participação  em capacitações

externas recebidas em 2018 e 2019, o levantamento orçamentário realizado e o fato do recurso

financeiro disponibilizado ser insuficiente  para atender todas  as demandas apresentadas,  a

CDIRH-RC buscou a atender as demandas apresentadas pelos servidores não contemplados

nos anos de 2017 e 2018, conforme quadro abaixo:

Demandas de Capacitações Externas 2018

Ord. Servidor(a) Curso/Evento Data Local
Total das
Despesas

01
Pedro Augusto
Amorim Franco XX Seminário Nacional

de Bibliotecas
Universitárias (SNBU)

15 a
20/04/201

8

Salvador -
BA

R$ 3.406,15

02
Márcio Luiz
Fernandes
Barbosa

R$ 3.367,95

01
Daiane Dizielle
Meireles Soares

Encontro Nacional de
Geógrafos (com
apresentação de

trabalho)

01 a
07/07/201

8

João
Pessoa -

PB
R$ 3.131,54
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04
Fabiana Alves de

Assunção
Mesquita

Encontro Nacional de
Dirigente de Pessoal e
Recursos Humanos das
Instituições Federais de
Ensino (ENDP) 2018

18 a
21/09/201

8

Maceió -
AL

R$ 999,20

06
Jainer Diogo
Vieira Matos

XVII Simpósio
Brasileiro de Jogos e

Entretenimento Digital
2018

29/10 a
01/11/201

8

Foz do
Iguaçu -

PR
R$ 2.774,46

Total das Despesas R$ 13.679,30

Demandas de Capacitações Externas 2019

Ord. Servidor(a) Curso/Evento Data Local
Total das
Despesas

01
Magda Pereira dos

Santos

VIII Encontro de
Administração Pública
da ANPAD – EnAPG,

15 a
18/05/201

9

Fortaleza -
CE

R$ 3.058,65

02
Vinicíus Veroneze

dos Reis Costa
IV Fórum Nacional das
Transferências da União

03 a
05/09/201

9

Brasília -
DF

R$ 896,35

03
Mayani Thais

Lopes

Curso de Formação de
Instrutores em

Simulação Clínica
Realística

16 a
18/08/201

9

Barueri -
SP

R$ 4.392,81

04
Carlene Carvalho

Lima
IX jornada Internacional

de Políticas Públicas

20 a
23/08/201

9

São Luis -
MA

R$ 2.251,28

05
Fernanda

Machado Ferreira

Curso: Folha de
Pagamento no

Funcionalismo Público

02 a
04/10/201

9

Brasília -
DF

R$ 4.298,66

06
Anivaldo Ferreira

de Rezende

Curso de progração em
Siemens S7-1200 -

Nível I, CLP Siemens
S7-1200 e KTP 700 -

Nível II

15 a
17/10/201

9

Caxias do
Sul - RS

R$ 3.488,44

07
Thaynara Braga

Correia
 Legislação de Pessoal

no Serviço Público

30/10 a
01/11/201

9

Brasília -
DF

R$ 4.426,42
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08
Graciele Cristina

Silva

III Congresso Brasileiro
de Nutrição e

Envelhecimento

08 a
09/11/201

9

São Paulo
- SP

R$ 2.110,00

Total das Despesas R$ 26.662,08

Ressalta-se  que  nos  anos  de  2018  2019,  tivemos  11  (onze)  servidores  que

manifestaram desistência das ações de capacitação externa devido a várias questões, dentre

elas  a  suspensão  da  compra  de  bilhetes  de  passagens  aéreas  via  SCDP,  conforme  ofício

circular nº 258/2018/MP e Memorando Circular nº 011/PROAD/UFG, de 03 de julho de 2018

e OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2019/PROAD/UFG, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Capacitações externas não realizadas 

Ord Servidor(a) Curso/Evento Data Local Ano

01
Sérgio Silva

Idalino

Elaboração de
Indicadores de
Desempenho

Institucional (ENAP)

16 a
20/07/2018

Brasília – DF
2018

02
Lilian Rosa Aires

Carneiro

Congresso
Internacional 2018 da
Associação Brasileira

de Literatura
Comparada
(ABRALIC)

30/07 a
03/08/2018

Uberlândia - MG
2018

03
Sérgio Antônio

Ribeiro de
Carvalho Júnior

2º Congresso
Brasileiro de

Governança, Controle
Público e Gestão de

Riscos nas Aquisições

 
20 a

23/08/2018

Foz do Iguaçu –
PR 2018

04
Lidiane Martins

da Silva

Curso de Compras
Públicas com Ênfase
em Especificação de

Materiais

03 a
05/10/2018

Natal – RN
2018

05
Andréa Paula de

Morais

Curso básico de gestão
de documentos

(módulos I, II e III)

05 a
09/08/2019 Brasília - DF 2019

06 Patrícia de Sousa
Oliveira

 XIV Congresso
Nacional de Psicologia

28 a
31/08/2019 

Campo Grande -
MS

2019
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Escolar e Educacional

07
Patrícia Lorena
Resende Rocha

 XIV Congresso
Nacional de Psicologia
Escolar e Educacional

28 a
31/08/2019

Campo Grande -
MS 2019

08
Paulo Henrique
Silva Azevedo

Gerenciamento de
Serviços de TI

 07 a
09/10/2019 

Campinas/SP
2019

09
Núbia Alves

Mariano Teixeira
Pires Gomides

 70º Congresso
Nacional de Botânica,

20 a
25/10/2019

Maceió - AL 2019

10
Carolina de

Fátima
Guimarães

Congresso Nacional
de Educação

24 a
26/10/2019

Fortaleza - CE 2019

11
Daiane Dizielle
Meireles Soares

VI Encontro
Internacional Trabalho

e Perspectivas de
Formação dos
Trabalhadores

12 a
14/11/2019

Fortaleza - CE 2019

Evidencia-se  que  a  realização  das  capacitações  internas  e  externas  visaram  o

desenvolvimento  dos  servidores  e  a  qualidade  no  serviço  prestado  ao  cidadão,  porém  o

contingenciamento  do  orçamento  e  os  problemas  com  as  compras  das  passagens  aéreas

impossibilitou a realização de diversas ações.

3.1.2 SUBCOORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E FINAN-
CEIRA DE PESSOAS:

A subcoordenação de Administração de Pessoas e Financeira de Pessoas, acompanha

e/ou executa atividades relacionadas a recepção e cadastro de servidores, frequência, férias,

pagamento,  progressão  docente,  portarias,  requerimentos  de  benefícios,  licença  para

tratamentos de saúde.

A partir do ano de 2018, algumas atividades antes realizadas somente na Regional

Goiânia começaram a ser desempenhadas pela Regional Catalão, dentre elas cabe destacar:

 Operacionalização do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor;
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 Análise e inserção de benefícios requeridos pelos servidores, como: assistência

saúde  suplementar,  auxílio-natalidade,  auxílio  pré-escola,  acompanhamento

pessoa da família, cadastro de dependente para imposto de renda.

 Lançamento e atualização de férias no SIAPE.

 Desbloqueio de usuários no SIGEPE. 

No que se refere aos registros de ações desempenhas no referido setor, no período de

março/2018 a dezembro /2019, tem-se:

Ações
Quantitativo

2018 2019
Recepção e Cadastro de Docentes

Efetivos
20 18

Recepção e Cadastro de Docentes de
Contrato Temporário

26 25

Recepção e Cadastro de Técnico-
Administrativos Efetivos

28 10

Recepção e Cadastro de Técnico-
Administrativos Convênio Prefeitura

Municipal de Catalão e UFG-RC
- 2

Solicitações de Ajuste de Férias 108 73
Emissão de Portarias da Regional

Catalão
62 14

Emissão de Portaria SEI da Regional
Catalão

- 53

Requerimentos de Benefícios

*Não foi possível a
quantificação em

virtude de problemas
no sistema.

*Não foi possível a
quantificação em

virtude de
problemas no

sistema.
Tramitação de Processos de Progressão/

Promoção Docente
131 Tramitou via SEI*

Processos Gerados no Período (DP-RC) via SEI
Quantitativo

2018 2019
Administração Geral: Comunicação Oficial - 23

Pessoal: Incentivo à Qualificação 1 1
Pessoal: Licença para Capacitação Profissional 1 -

Pessoal: Pagamento de servidor - 2
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Pessoal: Recurso de Avaliação de Desempenho 1 -
TOTAIS 3 26

Processos com Tramitação no Período (DP-RC) via SEI
Quantitativo

2018 2019
Administração Geral: Decisão judicial 1 -

Pessoal: Aceleração da Promoção 1 -
Pessoal: Adicional Ocupacional 5 -

Pessoal: Afastamento para Concorrer a Pleito Eleitoral 1 -
Pessoal: Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior 1 -

Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Doutorado 5 2
Pessoal: Afastamento Total Para Cursar Pós-Doutorado 4 -

Pessoal: Ajuda de Custo 1 -
Pessoal: Avaliação de Servidor em Estágio Probatório - Docente 1 -

Pessoal: Averbação de Tempo de Contribuição 2 1
Pessoal: Concessão de Horário Especial Dependente com

Deficiência
1 -

Pessoal: Concurso para Cargo Efetivo 1 1
Pessoal: Designação de Substituto 2 1
Pessoal: Incentivo à Qualificação 4 1

Pessoal: Licença Gestante 3 -
Pessoal: Licença para Capacitação Profissional 8 4

Pessoal: Licença para Tratamento da Própria Saúde 2 1
Pessoal: Licença para Tratar de Interesses Particulares 1 -

Pessoal: Pagamento de Exercícios Anteriores 1 6
Pessoal: Processo Seletivo Simplificado - Professor Substituto 4 -

Pessoal: Progressão por Avaliação de Desempenho 88 99
Pessoal: Progressão por Capacitação 3 2

Pessoal: Promoção por Avaliação de Desempenho 18 20
Pessoal: Recurso de Avaliação de Desempenho 1 2

Pessoal: Remoção 2 -
Pessoal: Rescisão de Contrato Temporário 1 -

Pessoal: Retribuição por Titulação (inclusive RSC) 5 2
Administração Geral: Comunicação Oficial - 198
Documentação e informação: Informática:

habilitação/alteração/exclusão de acesso ao SIASG
- 1

Material: Aquisição por Compra de Material de Consumo
(Inclusive Licitação)

- 2

Material: Requisição e Contratação de Serviços (Inclusive
Licitações)

- 1

Orçamento e Finanças: Pagamento a Pessoa Jurídica - 1
Pessoal: Aposentadoria Voluntária - 1
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Pessoal: Apuração de irregularidade cadastral / financeira - 2
Pessoal: Controle de Frequência - 33

Pessoal: Designa/Dispensa de Cargo de Direção/Função
Gratificada//Coordenação/Vice de curso

- 2

Pessoal: Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família - 1
Pessoal: Licença Prêmio por Assiduidade - 3

Pessoal: Pagamento de servidor - 6
Pessoal: Processo Seletivo Simplificado - 2

Pessoal: Redistribuição de Servidor - 2
TOTAIS 167 397

Em relação as  designações  de servidores em cargo,  o  retrato do quantitativo das

funções na Regional Catalão apresenta-se:

Funções Gratificadas e Cargos de Direção Quantitativo
CD3 1
CD4 1
FG1 33
FG2 3
FCC 31
Total 69

Esta subcoordenação, além das atividades rotineiras e administrativas, tem um papel

expressivo de  orientação aos  servidores,  atuando como um mecanismo de  assistência  em

diversas demandas aleatórias, e com isso, gera-se um atendimento individualizado e atípico.

Outro fator que reforça esse expressivo papel de orientação do setor, consiste na recepção de

novos servidores. 

Convém destacar ainda, a trajetória de expansão institucional, a qual contextualizou a

criação da CDIRH-RC, visto que diversas ações eram concentradas no antigo departamento

do pessoal e mesmo diante da atual autonomia das unidades acadêmicas especiais e demais

setores,  ainda  há  a  associação  dessas  tarefas  à  atual  coordenação  de  desenvolvimento

institucional e recursos humanos.

3.1.3 SUBCOORDENAÇÃO  DE  PROVIMENTO  E  MOVIMENTAÇÃO  DE

PESSOAS;

514



Responsável  pelo  controle  de  vagas,  execução  e  coordenação  das  demandas

administrativas relativas ao provimento e à movimentação dos servidores docentes (efetivos e

de contrato temporário) e técnico-administrativos da UFG, a subcoordenação de provimento e

movimentação de pessoas da Regional Catalão também no ano de 2018 iniciou as atividades

de controle na gestão de contrato terceirizado.

No que tange ao provimento e movimentação de pessoal, a Regional Catalão exibe o

presente cenário:

Vínculo
Quantitativo

2018 2019
Docentes efetivos 281 289
Docentes cedidos 15 13
Docentes temporários 47 43
Técnico-administrativos efetivos 117 113
Técnico-administrativos cedidos 8 8
Terceirizados 136 135
Totais 609 603

Constatou-se  em  2018  e  2019  um  quantitativo  considerável  de  remoções,

principalmente  de  servidores  lotados  na  Regional  Catalão  para  a  Regional  Goiânia,  o

entendimento  da  gestão  foi  de  facilitar  esses  atos  na  administração  devido  a  transição

UFG/UFCAT. Houve também remoções internas para atender a necessidades da gestão e/ou

aos anseios dos servidores. Totalizaram-se no período de março de 2018 a dezembro de 2019,

64 (sessenta e quatro) remoções de servidores.

A respeito da gestão de contrato terceirizado que passou a ser responsabilidade da

CDIRH-RC, tal mudança, teve como intuito tornar a realidade dos prestadores de serviços

terceirizados mais próxima à proposta do Plano de Gestão da Direção-RC, a função antes

desempenhada  pela  Divisão  de  Contratos  e  Convênios-DCC  da  Coordenação  de

Administração e Finanças-CAF, passou a ser atribuição de uma coordenação para a melhor

gestão das pessoas que estão ligadas a esses contratos.

Além  disso,  as  atividades  de  Gestão  e  Fiscalização  de  Contratos  de  Serviços

Terceirizados compreendem: realizar o gerenciamento de contratos, mantendo banco de dados

dos contratos administrativos firmados de modo a contribuir para seu eficaz gerenciamento;

acompanhar o cumprimento dos termos aditivos e apostilamentos, a correlação entre o objeto
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do  contrato  e  os  valores  pactuados,  a  fim  de  que  se  mantenha  o  equilíbrio  econômico-

financeiro da relação contratual; realizar cálculos referentes às repactuações promovidas pelos

termos aditivos e/ou apostilamentos, quando houver, e instruir os processos de pagamento dos

valores devidos ou a serem glosados; acompanhar o cumprimento das disposições contratuais

e  solicitar  as  providências  legais  que  se fizerem necessárias;  acompanhar  mensalmente  o

cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa para com seus colaboradores; fiscalizar e

acompanhar  o  cumprimento  das  atividades  dos  funcionários  terceirizados  a  contento  do

pactuado  e  nos  limites  permitidos  pela  legislação;  mediar  a  relação  entre  a  empresa

terceirizada e a instituição, solicitando as devidas providências nas demandas pertinentes à

mão de obra empregada.

Dessa forma os contratos que envolviam prestação de serviços de mão de obra de

natureza continuada passaram a ser geridos e fiscalizados na CDIRH-RC.   Posto isso, no

período compreendido entre março de 2018 a dezembro de 2019, contou-se com a prestação

de serviços em distintas áreas, conforme segue:

 Encarregados de Departamento e Almoxarife;

 Parques e Jardins;

 Manutenção Predial;

 Condução;

 Vigilância;

 Vigia;

 Limpeza e Conservação

3.1.3.1 DOS CUSTOS COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Durante  o  período  de  março  de  2018 a  dezembro  de  2019,  com os  custos  com

contratos de prestação de serviços terceirizados na Regional Catalão/UFG, foram:

 Serviço de Encarregados de Departamento e Almoxarife (Contrato 26/2016):

Mês

Despesas

2018 2019

Janeiro R$ 100.519,94 R$ 121.271,04

Fevereiro R$ 108.168,06 R$ 121.467,19
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Março R$ 102.723,10 R$ 119.315,81

Abril R$ 105.654,59 R$ 120.405,77

Maio R$ 107.103,24 R$ 119.612,80

Junho R$ 112.077,82 R$ 126.511.37

Julho R$ 114.552,72 R$ 126.912,43

Agosto R$ 116.757,67 R$ 122.297,71

Setembro R$ 116.474,19 R$ 124.554,85

Outubro R$ 119.601,51 R$ 126.921,03

Novembro R$ 119.169,43 R$ 125.896,88

Dezembro R$ 118.796,14 R$ 127.023,44

Repactuação R$ 6.022,53 R$ 12.417,24

Total R$ 1.347.620,94 R$ 1.368.096,19

 Serviço de Parques e Jardins (Contrato 47/2016)

Mês
Despesa

2018 2019

Janeiro R$ 22.346,86 R$ 25.771,05

Fevereiro R$ 22.346,86 R$ 25.771,05

Março R$ 22.346,86 R$ 25.771,05

Abril R$ 22.346,86 R$ 25.648,02

Maio R$ 22.346,86 R$ 25.648,02

Junho R$ 22.346,86 R$ 25.771,05

Julho R$ 22.346,86 R$ 25.157,91

Agosto R$ 22.194,39 R$ 26.834,63

Setembro R$ 24.033,81 R$ 26.834,63

Outubro R$ 25.771,05 R$ 26.834,63

Novembro R$ 23.114,10 R$ 26.834,63

Dezembro R$ 25.464,48 R$ 26.834,63

Repactuação R$ 2.096,40 R$ 5.289,54

Total R$ 279.102,25 R$ 319.000,84

 Serviço de Manutenção Predial (Contrato 54/2016):

Mês
Despesa

2018 2019

Janeiro R$ 53.791,23 R$ 64.285,90
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Fevereiro R$ 51.009,06 R$ 61.554,72

Março R$ 55.583,77 R$ 56.725,38

Abril R$ 54.592,39 R$ 62.686,07

Maio R$ 54.755,71 R$ 59.714,39

Junho R$ 55.164,31 R$ 59.792,82

Julho R$ 52.087,43 R$ 58.855,26

Agosto R$ 57.397,44 R$ 62.670,26

Setembro R$ 62.505,38 R$ 65.583,53

Outubro R$ 72.074,62 R$ 65.789,58

Novembro R$ 67.376,89 R$ 65.640,46

Dezembro R$ 57.786,86 R$ 65.111,68

Repactuação R$ 13.851,24 R$ 12.230,04

Ressarcimento sobre férias não
faturadas

- R$ 86.877,43

Total R$ 707.976,33 R$ 847.517,52

 Serviço de Condução (Contrato 23/2017):

Mês
Despesa

2018 2019

Janeiro R$ 25.841,78 R$ 32.577,57

Fevereiro R$ 22.925,54 R$ 31.330,98

Março R$ 34.770,83 R$ 33.780,48

Abril R$ 34.156,39 R$ 34.020,24

Maio R$ 30.122,31 R$ 35.722,63

Junho R$ 29.312,62 R$ 36.463,49

Julho R$ 41.547,27 R$ 32.090,54

Agosto R$ 35.035,43 R$ 30.556,40

Setembro R$ 34.449,49 R$ 28.646,40

Outubro R$ 32.768,03 R$ 26.755,38

Novembro R$ 28.099,91 R$ 30.238,40

Dezembro R$ 25.662,77 R$ 30.457,82

Repactuação R$ 16.480,82 R$ 12.306,32

Total R$ 391.173,19 R$ 394.946,65

 Serviço de Vigilância (Contrato 35/2014)

Mês Despesa
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2018 2019

Janeiro R$ 64.311,40 R$ 62.754,17

Fevereiro R$ 64.311,40 R$ 62.754,17

Março R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Abril R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Maio R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Junho R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Julho R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Agosto R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Setembro R$ 64.311,40 R$ 62.754,15

Outubro R$ 62.754,17 R$ 62.754,15

Novembro R$ 62.754,17 R$ 62.754,15

Dezembro R$ 62.754,17 R$ 62.754,15

Total R$ 767.065,11 R$ 753.049,84

 Serviço de Vigias (Contrato 77/2015):

Mês
Despesa

2018 2019

Janeiro R$ 64.995,44 R$ 64.538,76

Fevereiro R$ 64.995,44 R$ 64.538,76

Março R$ 64.995,44 R$ 64.538,76

Abril R$ 64.995,44 R$ 64.177,16

Maio R$ 64.995,44 R$ 64.538,76

Junho R$ 64.995,44 R$ 64.538,76

Julho R$ 63.337,04 R$ 64.538,76

Agosto R$ 64.995,44 R$ 64.538,76

Setembro R$ 64.774,32 R$ 64.538,76

Outubro R$ 64.538,76 R$ 64.538,76

Novembro R$ 64.538,76 R$ 64.538,76

Dezembro R$ 64.538,76 R$ 64.538,76

Total R$ 776.695,72 R$ 774.103,52

 Serviço de Limpeza e Conservação (Contrato 68/2014):

Mês
Despesa

2018 2019
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Janeiro R$ 88.622,95 R$ 91.955,91

Fevereiro R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Março R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Abril R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Maio R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Junho R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Julho R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Agosto R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Setembro R$ 88.622,95 R$ 92.367,23

Outubro R$ 88.622,95 R$ 95.344,09

Novembro R$ 91.418,03 R$ 95.344,09

Dezembro R$ 91.418,03 R$ 95.344,09

Repactuação R$ 22.360,61 R$ 20.838,03

Total R$ 1.091.426,17 R$ 1.137.764,05

Considerando  as  necessidades  de  aperfeiçoamento  profissional  dos  setores

responsáveis pela  segurança e  monitoramento e  pela  manutenção de parques  e  jardins  da

Regional Catalão/UFG, foram elaborados dois eventos, em especial, para a qualificação dos

colaboradores terceirizados alocados nestes setores, sob a Coordenação e Subcoordenação dos

servidores Moisés Fernandes Lemos e Fabiana Alves de Assunção Mesquita, respectivamente.

Estes  eventos  buscaram  fornecer  melhores  condições  de  trabalho  e  qualificação  aos

funcionários  terceirizados  além  alinhar  a  atuação  destes  aos  procedimentos  padrão  desta

instituição. Tais eventos seguem descritos:

 Evento: Reciclagem Operacional (Período: 01 e 02/08/2018)

Descrição: Esse minicurso tratou-se de um encontro teórico e prático destinado a

reciclagem  operacional  dos  funcionários  terceirizados  responsáveis  pelo

monitoramento e segurança patrimonial desta Regional. O evento teve a duração de 8

horas  e  foi  ofertado  por  servidores  federais  lotados  no  setor  de  Segurança  e

Monitoramento  da  UFG/Goiânia.  O evento  qualificou  47 participantes,  sendo 40

funcionários  terceirizados,  os  quais  compõem a  equipe  de  monitoramento,  vigia

patrimonial e vigilância, além de um funcionário da manutenção predial (eletricista).

Os demais envolvidos na ação fazem parte da equipe executora.
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Resultados  alcançados:  O  treinamento  ministrado  realizou  a  capacitação  dos

funcionários terceirizados do setor de segurança para atuarem em conformidade com

o procedimento  operacional  padrão  do setor  de  segurança  da  UFG. O minicurso

abrangeu também orientações sobre: o uso do aplicativo Minha UFG, a Resolução de

Assédio  (CONSUNI 12/2017)  e  a  apresentação do monitoramento para a  Polícia

Militar.  Convém  observar  ainda,  a  relevante  contribuição  deste  evento  no

planejamento e manutenção do monitoramento da Regional Catalão/UFG.

 Treinamento: Análise de Risco para Corte de Grama/Vegetação (Data: 14/11/2018)

Descrição:  Esse  evento  tratou-se  de  um encontro  teórico  e  prático  destinado  ao

treinamento dos funcionários terceirizados responsáveis pela manutenção de parques

e jardins. O minicurso teve a duração de 4 horas, e foi ofertado por um técnico de

segurança  com mais  de 20  anos de  experiência  na  área.  O evento  qualificou 19

participantes,  sendo 15 funcionários  terceirizados os  quais compõem a equipe de

parques e jardins e manutenção predial. Os demais envolvidos na ação fazem parte

da equipe executora.

Resultados  alcançados:  O  treinamento  ministrado  realizou  a  capacitação  dos

funcionários terceirizados especializados na manutenção de parques e jardins para o

corte de grama e vegetação. Com a realização deste minicurso, entende-se que os

riscos de acidentes na execução das referidas atividades sejam reduzidos, agregando

valor à mão de obra qualificada. 

Salienta-se que demais capacitações internas foram oferecidas em 2018 pela CDIRH-

RC e todas abertas ao público de colaboradores terceirizados que trabalham nesta Regional. 

Outro importante aspecto da gestão de contrato refere-se às atividades de fiscalização

que compreendem acompanhar a execução do objeto, atestando o seu fiel cumprimento e, em

caso de desacordo, relatar ao gestor para que sejam tomadas as devidas providências.

Principais Contratos Fiscalizados:

Vigência
Finalidade do
Instrumento

Empresa Contratada
Início Vencimento

Prorrogável
Até

05/09/2016 04/04/2020 04/09/2021
Manutenção

Predial
Facilitty – Construção e

Manutenção Predial Ltda. - ME
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03/04/2017 31/03/2020 31/03/2022 Motoristas
Guardiã Administração e Serviços

Ltda.

01/06/2014 14/02/2020* 31/05/2019 Vigilantes
Guardiã Segurança e Vigilância

Ltda.

01/06/2016 31/05/2020 31/05/2021
Encarregados e

Almoxarife
Ipanema Empresa de Serviços

Gerais e Transportes Ltda.

03/09/2016 02/09/2020 02/09/2021 Parques e Jardins
Ipanema Empresa de Serviços

Gerais e Transportes Ltda.

03/11/2014 17/01/2020* 30/10/2019 Limpeza
Interativa Higienização e

Conservação Ltda.

13/12/2015 12/12/2020 12/12/2020 Vigias
Guardiã Administração e Serviços

Ltda.

* Prorrogação de caráter emergencial até a finalização de novo processo licitatório

Portanto, as ações são concernentes a auxiliar na gestão de mão de obra terceirizada;

liberar  e  acompanhar  mensalmente o pagamento da prestação do serviço de mão de obra

terceirizada;  levantar  custos  e  despesas  orçamentárias  com  os  contratos;  fiscalizar  e

acompanhar o cumprimento das exigências contratuais pactuadas entre a Universidade e a

empresa  prestadora  de  serviços  de  mão  de  obra  terceirizada;  analisar  e  controlar  os

documentos de regularidade das empresas e notas fiscais mensais; realizar atendimento de

pessoal e acompanhamento dos serviços prestados; atuar como mediadora entre prestação de

serviço, empresa e a instituição, oficiando aos interessados, conforme cada caso.

3.1.4 SUBCOORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

A subcoordenação  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  atua  para  integrar  ações  e

programas nas áreas de assistência, promoção, prevenção à saúde e segurança do servidor.

Durante  o  período  de  março  de  2018  a  dezembro  de  2019 foram registradas  as

seguintes  ações  da  Regional  Catalão  no  Subsistema  Integrado  de  Atenção  a  Saúde  do

Servidor:

Ações
Quantitativo

2018 2019

Licença para Tratamento da Própria Saúde 32 34
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Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 3 9

Licença por Motivo de Acidente em Serviço 1 -

Licença para Tratamento da Própria Saúde com Perícia
Médica

19 30

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família com
Perícia Médica

4 8

Licença por Motivo de Acidente em Serviço com Perícia
Médica

- -

Licença para Tratamento da Própria Saúde com Perícia
Médica em Trânsito

15 8

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família com
Perícia Médica em Trânsito

3 3

Licença por Motivo de Acidente em Serviço com Perícia
Médica em Trânsito

- 1

Perícia Médica Admissional - 19

Perícia Médica Admissional em Trânsito - 1

TOTAL 77 113

          A subcoordenação de Atenção à Saúde do Servidor atua para integrar ações e programas

nas áreas de assistência, promoção, prevenção à saúde e segurança no trabalho do servidor.

Como atividades de promoção à saúde destacam-se os eventos: Campanha Janeiro Branco,

com oficinas de meditação e palestra “Prevenção em Saúde Mental”; Abril Verde teve como

objetivo a conscientização para saúde e segurança do trabalho, visando redução de acidentes e

os agravos à saúde do trabalhador, além de mobilizar a sociedade para prevenção das doenças

que ocorrem em decorrência do trabalho. Campanha Setembro Amarelo com palestras com

temáticas de prevenção ao suicídio e minicursos sobre o tema ministrado em dois momentos

distintos por voluntário do Centro de Valorização da Vida.  Outras palestras também foram

ministradas pela servidora Pollyane Lisita, psicóloga do setor, em sua maioria como apoio à

eventos de demais setores da Universidade, as quais foram abertas à comunidade acadêmica:

“Os desafios da Relação Professor-Aluno. Quais os Limites?”; Mesa redonda: “Suicídio não é

a  solução,  vamos  conversar?”;  “Saúde  Mental  na  Comunidade  Universitária”.  Por  fim,

palestra ministrada a alunos de uma escola pública da região do Campus: “Suicídio – Falar

para Prevenir”.
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           Para socialização e integração, criou-se a comemoração dos aniversariantes do mês

entre os servidores do piso superior do Bloco Administrativo, para além da integração destes,

motivar a prática e convívio social entres os demais setores da instituição.

         O SIASS-RC também deu suporte às atividades da Coordenação de Assuntos da

Comunidade  Acadêmica  (CCOM-RC),  com  grupo  psicoeducativo  e  atendimentos

psicossociais  individuais para discentes que foram triados pela  assistência  social  do setor.

Semanalmente,  trabalham-se  temas  pertinentes  à  saúde dos  estudantes,  especialmente,  no

contexto da universidade. Visita domiciliar a um aluno vítima de tentativa de autoextermínio

nas dependências do Campus e intervenção junto à turma de alunos do qual o mesmo fazia

parte também foram realizadas em conjunto com assistente social da CCOM-RC.

Um curso de capacitação com temática acerca da dependência química – Oficina da

Vida - foi realizado na Universidade Federal de Uberlândia a fim de agregar conhecimento

ante  a  demandas  específicas  observadas  no  decorrer  das  atividades  e  encontros  com  a

comunidade acadêmica.

A servidora Pollyane Lisita, psicóloga do SIASS/RC também é membro da Comissão

para Assuntos de Assédio Moral, Sexual e Preconceitos da Regional Catalão/UFG, da qual

participa ativamente em reuniões e ações pertinentes à referida Comissão. Durante o ano de

2019, foi realizado apoio psicológico à discentes em processo de sindicância e também em

Processos  Administrativo  Disciplinar.  Além  disso,  também  foi  prestado  serviço  de

atendimentos  psicológicos  breves  e  focais  a  alguns  servidores  e  discentes  da  Regional

Catalão. Outra atividade de notoriedade do SIASS-RC aponta-se a intermediação de conflitos

entre colaboradores da universidade.

Os  resultados  obtidos  até  o  momento  confirmam os  avanços  e  a  relevância  das

iniciativas para a saúde dos servidores, discentes e colaboradores da Regional Catalão/UFG.

Dentre as atividades do Setor de Segurança do Trabalho/RC, destaca-se o Início da

realização dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais das Unidades Acadêmicas; a

participação da servidora Daiane Dizielle Meirelles, Técnica em Segurança do Trabalho, nas

reuniões do COGESTOR, assembleias da categoria dos técnicos administrativos em educação

da Regional Catalão; a realização de visitas técnicas aos locais de trabalho e inspeções de

segurança, execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/PRPA iniciando pelo

do bloco A e subsequentes; organização da nova Comissão Interna de Saúde Servidor Público
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-CISSP e  acompanhamento  do  seu  funcionamento,  bem  como,  dar-lhes  todo  suporte  e

instruções  necessárias;  treinamento  dos  membros  da  CISSP;  organização  de  agendas  de

visitas e atendimentos, entrega de EPIS para servidores e treinamento individual de EPIS,

organização do curso de Brigada de Incêndio e  Primeiros  Socorros,  em relação a  análise

acompanhado do estagiário do Departamento de Infraestrutura/DINFRA nos Blocos A e B do

Campus  I  para  a  execução dos  mapas  de riscos  sob as  plantas  baixas,  cadastramento  de

projeto  de extensão Curso  brigada  de  Incêndios,  organização do evento  como reserva  de

auditórios e contato com a empresa que ministrou o curso; além do cadastro de comunicação

oficial  no  SEI  para  a  indicação  de  membros  de  composição  da  brigada  de  incêndios  e

publicização do Plano de Atendimento às emergências/PAE.

Ressalta-se  também a  realização  do  Curso  de  Brigada  de  Incêndios  e  Primeiros

Socorros para CIPISTAS e para formação da Brigada de Incêndio; organização do evento

Setembro  Amarelo  com a  servidora  Pollyane  Lisita,  Psicóloga  do  SIASS/RC,  criação  de

cronograma  mensal  de  inspeções  por  Unidade  Acadêmica  e  Setores;  elaboração  do

cronograma  de  treinamentos  anuais;  continuidade  ao  acompanhamento  do  Projeto  de

Combate  a  Incêndios;  Realização  em  conjunto  com  a  CISSP dos  Mapas  de  Riscos  dos

respectivos  postos  de  trabalho  da  UFCat;  apoio  no  preenchimento  do  Comunicado  de

Acidente de Trabalho (CAT) de servidores e procedimentos para análise de acidentes; criação

de formulário e treinamento Procedimento Operacional Padrão para viagens e trabalhos de

campo; participação como instrutora no curso Introdutório/ dos novos servidores; publicação

de comunicados  e  orientações  de  segurança  nos  canais  de  comunicação  da  ASCOM/RC;

apoio ao gestor da Biblioteca/RC para organização do Plano de Contingência para avaliação

do  MEC;  reunião  com  o  responsável  pelo  laboratório  LaMPPMin  para  organização  de

treinamento para alunos, realizar levantamento de demanda de extintores, incluir o laboratório

no cronograma de mapeamento de riscos, realizar a visitação, analisar os riscos ambientais e

sugerir medidas de segurança, registros dos dados levantados e encaminhados para a CISSP

para  confecção  dos  mapas  de  riscos  sob  a  planta  baixa;  análise  do  texto  do  Plano  de

Atendimento a Emergências da UFG/RC; organização de documentos internos diariamente e

arquivos do setor;  acompanhamento de processos e respostas devidas via  SEI; entrega de

Equipamentos de Proteção Individuais aos servidores; apoio em atividades de cunho técnico e

avaliação ambiental; realização de slides e materiais de treinamento; reunião com o gestor do
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Departamento  de  Iinfraestrutura/DINNFRA/RC para  reformulação  das  demandas  do  setor

tendo em vista o convênio com a CMOC; participação na reunião com os prepostos da CMOC

para projeto de parceria por ambas as partes em relação a segurança do trabalho.

Quanto as atividades desenvolvidas da servidora Maria Anita Silva Leite, destaca-se:

a realização de perícias médicas em servidores da Regional Catalão e servidores de outras

instituições  em  trânsito  visando:  Licença  para  tratamento  da  própria  saúde;  Licença  por

motivo de doença em pessoa da família; Licença à gestante; Licença por motivo de acidente

em serviço;  Aposentadoria por invalidez; perícias admissionais, tanto desta como de outras

instituições; registro de licenças de curta duração; perícia para constatação de deficiência de

candidatos aprovados em concurso público em vaga de pessoa com deficiência.

Dentre  as  atividades  como  médica  psiquiatra  assistente  destaca-se:  Projeto  de

extensão no CEAPSI visando atendimento clínico a comunidade e estudantes de baixa renda

em acompanhamento pelo CCOM. Totalizando 05 (cinco)  horas  semanais;  Reuniões  com

outros  setores  visando  protocolar  ações  institucionais  para  atendimento  ao  estudante  em

sofrimento mental;

4. PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS

A subcoordenação de Desenvolvimento e Acompanhamento de Pessoal tem como

meta  a  estruturação  de  um  espaço/sala  para  a  promoção  de  capacitações  internas  dos

servidores da Regional Catalão e o aperfeiçoamento do processo de capacitação contínua dos

técnicos visando uma maior qualificação no cumprimento de suas funções. Pretende-se ainda,

aprimorar o processo de avaliação dos técnico-administrativos mediante critérios objetivos,

vinculados as metas institucionais e ao planejamento dos órgãos e UAEs. 

As metas  relativas  a  subcoordenação  de  Administração  e  Financeira  de  Pessoas

compreendem a criação de um manual de boas vindas aos servidores e trazer mais atividades

referentes às questões financeiras de pessoal  para gerar  maior  autonomia para a Regional

Catalão nesse âmbito.

Nas  questões  relacionadas  ao  provimento  e  movimentação  de  pessoas,  espera-se

trazer  todo o controle  e  gestão do código de vagas  de professores  substitutos  bem como

efetuar a elaboração de políticas de movimentação de pessoal. 
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Em continuidade, no que concerne a gestão e fiscalização de contratos de terceiros,

espera-se  propiciar  a  capacitação  para  gestores,  fiscais  e  apoios  administrativos  visando

promover maior eficiência as atividades ora desempenhadas, potencializando a execução dos

procedimentos administrativos. Pretende-se ainda, efetuar a elaboração de um manual técnico

de  procedimentos  da  fiscalização  e  gestão  de  contratos,  devido  à  necessidade  de

sistematização  e  padronização  dos  procedimentos  para  orientar  e  um  referencial  aos

servidores.

Já a subcoordenação de atenção à saúde do servidor buscará promover a expansão de

projetos e atividades de promoção e prevenção da saúde, integração de práticas com vista a

qualidade de vida no trabalho além de suscitar discussões que favoreçam a interface entre

saúde do trabalhador, qualidade de vida e relacionamentos interpessoais. 

5. CONCLUSÕES

A apresentação deste relatório vem ao encontro da necessidade de documentação e

divulgação dos trabalhos realizados pelo setor em questão. Desta forma, o presente relatório

visou expor  de  maneira  sucinta  as  atividades  desempenhadas  por  este  setor,  referente  ao

período de março de 2018 até março de 2019, demonstrando o papel da Coordenação de

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos na Gestão do Pessoal.
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PARTE 5 – DOSSIÊ FOTOGRÁFICO UFG – REGIONAL CATALÃO 2018/2019
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Cerimônia de Posse da Diretoria da UFG – Regional Catalão - Março/2018

Cerimônia de Posse da Diretoria da UFG – Regional Catalão - Março/2018
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Cerimônia de Posse da Diretoria da UFG – Regional Catalão - Março/2018

Cerimônia de Anúncio da Criação da Universidade Federal de Catalão - UFCAT
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Aula Inaugural do Curso de Medicina com presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado

Evento de Lançamento da Construção da Casa do Estudante Universitário
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Acompanhamento das Obras de Construção
 da Casa do Estudante Universitário

Acompanhamento das Obras de Construção
 da Casa do Estudante Universitário
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Engajamento da Direção no Projeto Cão Comunitário

Engajamento da Direção no Projeto Cão Comunitário
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Roselma Lucchese acompanha integrantes da Atlética Predadora na entrega de 
doações de roupas e alimentos na Creche São Francisco

Colação de Grau dos Cursos de Educação Física, Psicologia e Letras
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Cerimônia de Abertura do 5º CONPEEX – Regional Catalão/UFG

Posse de Roselma Lucchese no Ministério da Educação, em Brasília, como 
Reitora Pro Tempore da UFCAT
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Equipe da UFCAT acompanhando a posse de Roselma Lucchese 
como Reitora Pro Tempore

Cerimônia de Apresentação da Reitoria Pro Tempore



* As fotos do Dossiê Fotográfico foram gentilmente cedidas do arquivo da Assessoria de

Comunicação da Regional Catalão – ASCOM/RC.
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Pró Reitores, políticos, servidores e personalidades presentes na Cerimônia de 
Apresentação da Reitoria Pro Tempore

Pintura do painel na entrada da UFCAT
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