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 Carta da Reitora Pro Tempore, 

 

A Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão apresenta seu Relatório de 

Gestão Integrado – exercício 2020 atendendo ao parágrafo único do art. 70 da Constituição 

Federal de 1988. Esse relatório busca oferecer uma visão transparente à sociedade, comunidade 

acadêmica e aos órgãos de controle sobre como a governança, o desempenho da gestão e as 

perspectivas da UFCAT levam à geração de valor público ao seu ambiente interno e externo, 

além de demonstrar e justificar os resultados alcançados pela atual gestão em face dos objetivos 

estabelecidos.  

Os principais resultados alcançados pela UFCAT em 2020, apresentados no Quadro 01, 

indicam o grau de alcance das metas fixadas no Plano de Gestão 2018/2021, os quais são mais 

bem detalhados no corpo do presente relatório. A gestão atual reconhece a sua responsabilidade 

por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do presente relatório. 

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, promover a cultura e orientar-se pela ciência. Para tanto, conta-se com práticas 

conduzidas pelas instâncias do ensino, pesquisa e extensão. Considerando-se nesse tripé a 

sustentação da universidade pública, em seus aspectos indissociáveis de excelência na qualidade. 

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 Integrado da UFCAT 

– 2020.   

Que venham os próximos desafios e realizações! 

Saudações Universitárias!   

Roselma Lucchese  



Fonte: Elaborado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança com base nos dados coletados (2021). 

 

 Quadro 01 - Principais Resultados alcançados pela UFCAT em 2020 

GOVERNANÇA 

 Posse da Reitora Pro-Tempore; 

 Criação do CNPJ; 

 Institucionalização do CONSUNI; 

 Transição da execução orçamentária financeira; 

 Transição da folha de pagamento; 

 Tratativas espelhamento do Sistema SIG/UFRN; 

 Tratativas para espelhamento do Sistema SEI!; 

 Migração dos cursos de graduação no INEP; 

 Criação do Estatuto e envio ao MEC; 

 Estrutura provisória no SIORG; 

 Adesões às fundações (FUNAPE e FAU); 

 Construção da Moradia Estudantil; 

 Adesões aos órgãos de controle (TCU e CGU); 

 Criação do Plano de Gestão da Integridade; 

 Tratativas Identidade Visual da UFCAT; 

ENSINO 

4001 Alunos de graduação 

31 Cursos de graduação ofertados 

592 Disciplinas de graduação ofertadas 

380 Alunos realizaram estágio obrigatório 

47 Monitores remunerados 

13 Monitores voluntários 

32 Reintegrações em cursos 

04 Alunos em mobilidade para outras IFES 

192 Alunos bolsistas da Residência pedagógica 

159 Alunos bolsistas PIBID 

17 Alunos bolsistas PROLICEN 

48 Alunos bolsistas PET- Saúde 

01 Aluno PEC-G na UFCAT 

55 Apresentações de trabalho no CEPEX 

08 Convênios de estágio celebrados 

PESQUISA E INOVAÇÃO 

306 Projetos de Pesquisa no SIGAA 

60 Projetos com Financiamento   

40 Grupos de Pesquisa no DGP/UFCAT no CNPq 

06 Docentes com Bolsas PQ do CNPq 

21 Servidores cursando Doutorado  

03 Servidores cursando Mestrado 

11 Ofertas de Programas em nível Mestrado 

03 Ofertas de Programas em nível Doutorado 

03 Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

08 Planos de trabalho Iniciação Científica Júnior 

153 Planos de trabalho Iniciação Científica  

23 Planos de trabalho Iniciação Tecnológica  

25 Bolsas PROIP/PROPESQ/CNPq  

50 Bolsas PROIP/PROPESQ/UFCAT 

17 Prêmios de Melhor Trabalho PROIP 

151 Apresentações no II Seminário PROIP  

45 Participantes na ação Descomplica Cientista 
EXTENSÃO E CULTURA 

196 Projetos cadastrados/em andamento 

53 Eventos cadastrados/em andamento  

15 Cursos cadastrados/em andamento 

02 Programas cadastrados/em andamento 

08 Prestações de serviços cadastrados/em andamento 

58 Ordens de Serviços para uso dos Auditórios 

56 Projetos inscritos PROBEC/PROVEC  

43 Projetos contemplados PROBEC/PROVEC 

34 Alunos bolsistas contemplados PROBEC 

141 Alunos voluntários PROBEC/PROVEC 

14 Apresentações de trabalhos no XI SEREX/UFMT 
 

POLÍTICAS ESTUDANTIS 

578 Bolsas PNAES – Alimentação  

609 Bolsas PNAES – Inclusão Digital 

478 Bolsas PNAES – Apoio Pedagógico 

06 Bolsas PNAES – Acessibilidade 

174 Bolsas PNAES - Moradia 

114 Doações de cestas agroecológicas 

138 Acolhimentos Biopsicossocial  

22 Encaminhamentos para a rede de saúde  
 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

421 processos de compras iniciados 

R$ 20.396.061,14 valor planejado 

408 processos de compras/contratações concluídos  

13 serão concluídos em 2021 

R$ 13.071.952,27 valor empenhado 

849 requisições tratadas 

3.255 itens empenhados (taxa de sucesso de 72%) 

1.625.155 unidades empenhadas (sucesso de 98%) 

R$ 1.953.000 em economia alcançada (aprox. 14%) 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

02 Convênios firmados  

04 Estudantes em mobilidade IN 

01 Estudante em mobilidade OUT 

06 Afastamentos para cursos/missões no exterior   

05 Participações em eventos internacionais 

06 Publicações com participantes internacionais 

02 Membros de corpo editorial internacional 

05 Projetos com membros internacionais 

FORÇA DE TRABALHO 

118 TAEs 

291 Docentes 

25 Docentes Temporários 

16 Servidores Municipais cedidos 

141 Terceirizados 

COMUNICAÇÃO 

331 Notícias publicadas no site UFCAT; 

138 Eventos divulgados no site UFCAT; 

35 Boletins de Notícias/Eventos produzidos; 

35 Postagens no perfil da UFCAT no Instagram; 

36 Transmissões no YouTube; 



Figura 1 - Matriz de Materialidade UFCAT, 2020. 
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A materialidade das informações se encontra 

como um dos princípios pontuados na IN 84/2020 

para elaboração da prestação de contas anual e 

determina que sejam divulgadas informações 

sobre assuntos que afetam de maneira significativa 

a capacidade de a Unidade Prestadora de Contas 

(UPC) alcançar seus objetivos de geração de valor 

público. 

Com base nisso, segue, na Figura 1, a Matriz 

de Materialidade UFCAT 2020 com os temas 

relevantes e materiais que afetaram de forma 

significativa a Universidade Federal de Catalão em 

2020 e, dessa forma, nortearam a estrutura do 

presente Relatório de Gestão: 

Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (2020). 
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Figura 2 - Nossa História 

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

 

1.1 Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

 

A Universidade Federal de Catalão, Instituição Pública Federal de Ensino Superior, também denominada pela sigla UFCAT, pessoa jurídica de direito 

público na modalidade de autarquia, criada pela Lei nº 13.634, de 20 de março de 2018, é uma instituição pública federal de educação superior, laica, com 

sede na cidade de Catalão, no Estado de Goiás, originou-se por desmembramento da Universidade Federal de Goiás e tem como base histórica os seguintes 

eventos, demonstrados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embasada no Estatuto (2021).  
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1.2 Missão, Visão e Valores 

 

A Universidade Federal de Catalão obriga-se a cumprir o que estabelece a regulamentação legal que a criou, baseando a sua proposta inicial de Missão, 

Visão e Valores nos Artigos 2º a 9º do seu Estatuto. A proposta de Missão, Visão e Valores da UFCAT, apresentados na Figura 3, estabelecem os princípios, 

finalidades e objetivos sociais perante o que determina a lei e a forma com que a UFCAT expressa sua identidade organizacional junto à sociedade. 

 

Figura 3 - Proposta de Missão, Visão e Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Embasada no Estatuto (2021). 

Promover o ensino superior, a pesquisa e a extensão, integrados para contribuir na formação de cidadãos 

críticos e reflexivos no desenvolvimento acadêmico, cultural, científico, tecnológico e socioeconômico 

da Região, do Estado e do País. 

Ser instituição de excelência no desenvolvimento acadêmico, cultural, científico, tecnológico e 

socioeconômico, nas áreas de conhecimento de sua competência, fundamentada na gestão participativa 

e na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitárias. 

Laicidade; Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; Gratuidade do Ensino; Respeito à 

diversidade e à pluralidade de ideias; Acessibilidade e inclusão; Universalidade do conhecimento e 

fomento à interdisciplinaridade; Qualidade de ensino; Democracia; Estímulo à cultura e à arte; Defesa 

dos Direitos humanos e do ambiente; Diálogo e cooperação. 
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1.3 Estrutura Organizacional 

 

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT) goza de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial. Entretanto, devido 

sua recente criação, encontra-se sob tutela da Universidade Federal de Goiás (UFG). Dessa forma, se mantêm, no âmbito da UFCAT, os procedimentos 

acadêmicos e administrativos disciplinados pelas normas da UFG, inclusive os procedimentos referentes à sua estrutura. O organograma, que representa de forma 

gráfica a estrutura da UFCAT em 2020, é apresentado na Figura 4. 

 

 

 

 

  

Figura 4 - Organograma 2020 da Universidade Federal de Catalão 

CONSUNI - Conselho Universitário  

CIUS - Conselho de Integração Universidade e Sociedade  

CONSEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e 
Política Estudantil  

PROAF - Pró- Reitoria de Administração e Finanças 

PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação  

PROGEP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

PRPE - Pró-Reitoria de Políticas Estudantis 
PROPESQ - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 

FaE - Faculdade de Educação 

IQ - Instituto de Química 
FENG - Faculdade de Engenharia 

IF - Instituto de Física 
CGEN - Centro de Gestão e Negócios  

IGEO - Instituto de Geografia  

INHCS - Instituto de História e Ciências Sociais 
IEL - Instituto de Estudos da Linguagem 

IMTec - Instituto de Matemática e Tecnologia 

IBiotec - Instituto de Biotecnologia 

Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (2020). 
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1.4 Ambiente Externo 2020 

 

Em 2020, vivenciou-se, em nível mundial, um evento histórico bastante 

inesperado: surto de doença causado pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido 

necessidade imediata de controle da doença por sua forma rápida e 

descontrolada de propagação. Para se ter uma ideia, em 11 de março de 2020, 

a COVID-19 já se encontrava em 114 países e, assim, foi caracterizada pela 

OMS como pandemia. 

Tal contexto desencadeou inúmeras incertezas e desafios, bem como 

crises significativas nos diversos países. A falta de soluções e informações 

necessárias para decisões de curto e longo prazo foram evidentes em todos 

os lugares. Em curto prazo teve-se a paralisação e reestruturação de 

atividades devido a necessidade de isolamento social, adoção de trabalho 

remoto em organizações públicas e privadas, mudanças e queda no 

consumo, entre outros. Já os efeitos a longo prazo, nas estruturas 

institucionais e organizacionais, bem como nas ocupações e prioridades, 

ainda são incertas. 

No Brasil, que já acumula desigualdades históricas, e já se encontrava 

em cenário de agravamento do desemprego (14,6% no 3º trimestre de 2020, 

conforme IBGE), bem como queda dos indicadores socioeconômicos 

(variação de -3,4% do PIB no 3º trimestre de 2020, conforme IBGE), o 

surgimento do novo coronavírus alargou ainda mais os problemas do país em 

2020. O combate à pandemia acarretou um impacto de cerca de R$ 615 

bilhões à economia brasileira, sem contar o agravamento da crise política do 

atual governo, tendo em vista poucas evidências científicas sobre a COVID-

19, bem como Infodemia - fenômeno de excesso de informação (verdadeiras 

e falsas) circulando na internet sobre as origens, formas de tratamento e 

impactos da doença. 

É nesse contexto, que as universidades públicas federais brasileiras, 

como a Universidade Federal de Catalão, atuaram em 2020. De forma geral, 

as universidades públicas brasileiras desempenham papel estratégico para o 

desenvolvimento nacional, proporcionam formação profissional para 

milhares de pessoas todos os anos e operam como lócus do debate público, 

principalmente, diante de cenários de alta incerteza, como o cenário de 2020, 

quando a busca por novas soluções aos desafios da nação, como o contexto 

de Emergência de Saúde Pública, exige geração de conhecimento, pesquisa e 

apoio à sociedade. 

Conforme dados do MEC, no portal de monitoramento de ações e 

operação das instituições de ensino durante a pandemia, as universidades e 

institutos federais contribuíram de forma significativa para o 

desenvolvimento e uso de tecnologias de combate ao coronavírus. Até 

dezembro de 2020, as Instituições Federais de Ensino realizaram 1.685 ações, 

impactando 24,7 milhões de pessoas.  

Entre as ações de combate à pandemia, realizadas pelas instituições de 

ensino, se encontram: Desenvolvimento de vacinas; Fabricação de 

equipamentos e peças hospitalares; Assessoramento às Secretarias Estaduais 

e Municipais de Saúde; Cessão de espaços e veículos; Empréstimos de 

equipamentos; Realização de exames para diagnosticar o novo coronavírus; 

Teleatendimento para orientação e esclarecimento à população; Capacitação 

de profissionais; Produção de materiais educativos; Distribuição de 

alimentos; Serviço de aconselhamento e/ou apoio psicológico; Produção de 

máscaras, aventais, álcool em gel, materiais de limpeza, soluções 

sanitizantes, entre outros. 

Além da busca por ações de controle e combate ao coronavírus, as 

universidades enfrentaram em 2020 questionamentos sobre como 

operacionalizar suas atividades mediante necessidade de isolamento social e 

https://www.ibge.gov.br/indicadores
https://www.ibge.gov.br/indicadores
http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
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proteção de sua comunidade. Tendo que decidir entre a suspensão das 

atividades presenciais ou a execução de suas atividades de forma remota. 

Dessa forma, grande parte das universidade brasileiras suspenderam seus 

calendários acadêmicos e adotaram como solução temporária o ensino 

remoto. 69 universidades brasileiras implantaram parte das suas atividades 

de forma remota, não presencial em 2020, conforme portal de monitoramento 

do MEC. 

Outros impactos da pandemia na Educação referem-se à mudança no 

cronograma de realização do Enem 2020 e à execução de projetos e 

atividades de internacionalização. O MEC estima que o próximo Enem seja 

realizado apenas em janeiro de 2021. Já os projetos de pesquisa e programas 

internacionais com término previsto para 2020 foram prorrogados por mais 

um ano pela CAPES, conforme Portaria nº 127/2020. 

É importante ressaltar, que tal cenário impactará de forma significativa 

os resultados das universidades em 2020 e 2021 no que tange a quantidade 

de ingressos, egressos e evasão, bem como resultados das atividades de 

pesquisa, extensão e internacionalização.  

Outro motivo de preocupação para as universidades em 2020, já sentido 

desde 2019, é a constante incerteza sobre os direcionamentos de políticas e 

programas adotados pelo atual governo para a Educação. Em menos de 02 

(dois) anos de governo, foram 04 (quatro) os ministros nomeados para a 

pasta. Além disso, são constantes as ameaças de cortes e condicionamento de 

verbas para a Educação.  

Durante a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, assinada 

em 18 de janeiro, a verba destinada para o Ministério da Educação caiu de 

R$ 122,9 bilhões, em 2019, para R$ 103,1 bilhões em 2020; um corte 

aproximado de R$19,8 bilhões, que representa 16% a menos em 

investimentos federais na Educação.  

Para 2021, o MEC pretende cortar cerca de R$ 1 bilhão de recursos para 

universidades e institutos federais. O valor representa corte de 17,5% nas 

despesas discricionárias. A ameaça constante de cortes à pasta impacta 

seriamente o planejamento das instituições federais de ensino. 

Outro ponto ocasionado pela calamidade pública, decorrente da 

pandemia da Covid-19, refere-se à proibição de atos que provoquem o 

aumento da despesa com pessoal em 2020 e 2021. A Lei Complementar nº 

173/2020 proibiu a criação de cargos e funções, bem como a realização de 

concurso público para novos cargos até o dia 31/12/2021.  

Em meio a este cenário, a Universidade Federal de Catalão busca sua 

completa autonomia por desmembramento da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Apesar de ter sido criada pela Lei nº 13.634, em 20 de março de 2018, 

a UFCAT se encontra sob tutela da UFG até que as providências necessárias 

à efetivação de ações relativas à sua completa implantação sejam realizadas, 

entre elas a organização de sua estrutura e força de trabalho. 

A Lei nº 13.634, de 20 de março de 2018, que cria a Universidade Federal 

de Catalão, prevê a criação de 272 funções e 81 cargos de Técnico-

Administrativos, os quais aguardam liberação do MEC para provimento.  

Apesar do recurso necessário para o provimento constar nos orçamentos 

de 2019 e 2020, a sua execução não foi liberada pelo Ministério da Economia. 

Além disso, a previsão é de que o recurso não seja considerado no orçamento 

de 2021, o que demandará novas negociações para o orçamento de 2022. 

A despeito das dificuldades, em 2020 a UFCAT avançou no 

aprimoramento da gestão e da governança interna, com uma série de medidas 

para o seu completo desmembramento. A atual gestão da UFCAT tem 

trabalhado em diversas frentes para ampliar a captação de recursos para a 

completa instalação da UFCAT, mantendo canais permanentes de 

interlocução em âmbito legislativo e articulando soluções com parceiros, 

sobretudo para a liberação dos cargos e funções, tão importantes ao pronto 

funcionamento da UFCAT.   

http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-127-de-28-de-agosto-de-2020-277433703
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
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1.5  Modelo Geral Organizacional 

 

O modelo geral organizacional da UFCAT representa como a instituição gera valor para a sociedade. É a descrição dos principais recursos que, aplicados 

aos processos internos, resultam em produtos e serviços. Da sinergia dos recursos e processos, a UFCAT se propõe a entregar a seguinte finalidade à sociedade: 

Formação de cidadãos críticos e no desenvolvimento acadêmico, cultural, científico e socioeconômico da Região, do Estado e do País. Abaixo, a Figura 5 mostra 

o modelo geral organizacional da UFCAT.  

 

Figura 5 – Proposta inicial de Modelo Geral Organizacional da UFCAT 

 

  
Fonte: Dados coletados no site Analisa UFG (2020). 

 

https://analisa.ufg.br/
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1.6  Cadeia de Valor 

 

A Cadeia de Valor identifica os principais processos da Instituição e seus valores. O início do mapeamento e detalhamento dos macroprocessos serão 

conduzidos pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança da UFCAT (SEPLAN) e esta previsto para 2021. O Mapeamento de Processos é um 

instrumento de gestão que permite a identificação de todos os macroprocessos da instituição, bem como seus subprocessos, recursos empregados e resultados 

esperados. Os macroprocessos que compõem a Cadeia de Valor da UFCAT, expostos na Figura 6, foram definidos dentro da missão, da visão e dos valores 

institucionais e servirão de base para o futuro Planejamento Institucional e criação da Política de Gestão de Riscos.  

 

Figura 6 – Proposta inicial de Cadeia de Valor da UFCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (2020). 
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Figura 7 - Principais objetivos da UFCAT período 2018-2021 

2. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA 

 

2.1 Planejamento Institucional 

A UFCAT ainda disciplina seus procedimentos acadêmicos e 

administrativos com base nas normas da UFG, logo, os trabalhos são 

realizados em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2018-2022 da UFG e com o Plano de Gestão da Regional Catalão para 

o período 2018-2021. Os principais objetivos da UFCAT para o período 

2018-2021 referem-se à emancipação da universidade, Figura 7. 

 

2.2 Principais Resultados em 2020 

Em atendimento aos objetivos estabelecidos, as principais ações 

conduzidos pela Reitoria Pro Tempore da UFCAT em 2020 foram: 

 Posse da Reitora Pro-Tempore; 

 Criação do CNPJ; 

 Institucionalização do CONSUNI; 

 Estruturação das Pró-Reitorias Pro-Tempore; 

 Transição completa da execução orçamentária financeira; 

 Transição da folha de pagamento; 

 Tratativas para espelhamento do Sistema SIG/UFRN; 

 Tratativas para espelhamento do Sistema SEI!; 

 Migração dos cursos de graduação presenciais no e-mec; 

 Criação do Estatuto e envio ao MEC; 

 Estrutura provisória para cumprir às regras do SIORG; 

 Adesões às fundações (FUNAPE e FAU); 

 Construção da Moradia Estudantil; 

 Adesões aos órgãos de controle da União (TCU e CGU); 

 Criação do Plano de Gestão da Integridade; 

 Tratativas para definição da Identidade Visual da UFCAT; 

 Instalação do CONSEPEC e das Câmaras Setoriais; 

 Credenciamento como instituição de ensino à distância no e-mec; 

 Credenciamento na CAPES e CNPQ; 

 Implantação de Comitê de enfrentamento à pandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Perspectivas e Riscos 2021 

As principais perspectivas futuras se encontram pontuadas no Quadro 

02. Já os principais Riscos, que merecem a atenção dos gestores, são: 

 Evasão universitária após pandemia; 

 Corte de orçamento, principalmente das verbas discricionárias; 

 40% do orçamento condicionado a aprovação do Congresso; 

 Suspensão da contratação de recursos humanos e de concursos 

públicos – Lei nº 173/2020; 

Fonte: Plano de Gestão de Catalão para o período 2018-2021. 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/PDI_UFG_-_Plano_de_desenvolvimento_institucional_2018-2022.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1/o/PDI_UFG_-_Plano_de_desenvolvimento_institucional_2018-2022.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-173-de-27-de-maio-de-2020-258915168
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Fonte: Elaborado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança com base nos dados coletados (2021). 

Quadro 02 - Principais Perspectivas Futuras 

GOVERNANÇA 

 Criar o Regimento Interno; 

 Criar o Planejamento Estratégico Institucional; 

 Criar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Criar a Política de Gestão de Riscos; 

ENSINO 

 Promover a elaboração do Regulamento 

Geral dos Cursos de Graduação (RGCG); 

 Promover o debate sobre o impacto da 

Transformação digital nos Cursos; 

 Reestruturação Curricular dos Cursos; 

 Instituir política de acompanhamento dos egressos; 

 Diminuir os índices de evasão, retenção e não-

integralização dos cursos; 

 Criar Resolução do Programa de Monitoria; 

 Criar Programa próprio PET-Saúde; 

 Implantar a emissão de diplomas digitais; 

PESQUISA / PÓS-GRADUAÇÃO  

 Criar o Programa de Residência Médica; 

 Criar o Programa de Residência Multiprofissional; 

 Criar o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); 

 Promover a migração do Portal de Periódicos; 

EXTENSÃO E CULTURA 

 Debater a Curricularização da Extensão; 

 Criar uma Rádio universitária; 
 Criar uma Incubadora de economia sócio solidária; 

POLÍTICAS ESTUDANTIS 

 Regulamentar o acesso à Moradia 

Universitária do Cerrado MUC; 

 Promover, junto à PROAF, a desvinculação do 

recurso PNAES/UFCAT; 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 Criar resoluções próprias e plano de 

internacionalização da universidade; 

 Direcionar a transição dos programas que ainda são 

promovidos pela UFG; 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 Obter Plataforma EAD própria; 

 Criação de um Centro de Educação à Distância; 

COMUNICAÇÃO  

 Divulgar a nova identidade visual, bem 

como criar o Manual de uso da marca; 

 Realizar tratativas para criação do Portal de 

domínio próprio do site da UFCAT; 

FORÇA DE TRABALHO 

 Buscar junto ao MEC a liberação dos 

cargos e funções previstos na Lei nº 13.634/2018; 

 Debater a jornada de 30h e de turnos de 12h para 

áreas de atendimento ao público externo; 

 Debater a criação das Secretarias coletivas; 

 Debater e regulamentar o trabalho remoto para 

determinadas atividades organizacionais; 

 Iniciar a análise dos processos de Acumulação de 

Cargos pela UFCAT; 

INFRAESTRUTURA 

 Consolidar a obra de acessibilidade;  
 Urbanizar os campi; 

 Instalar usinas fotovoltaicas; 

 Adquirir software para orçamento e gestão de obras 

e projetos; 

 Construir o estacionamento coberto para os 

veículos institucionais; 

 Conduzir a criação do Plano Diretor da UFCAT; 

 Implantar o paradigma BIM para gestão de obras e 

projetos; 

 Planejar a contratação e, em caso de obtenção do 

recurso necessário, empenhar as seguintes obras: 

o Bloco didático da área de Saúde no campus II; 

o Almoxarifado de produto químicos; 

o Prédio da Educação Física; 

o Prédio das Engenharias. 
 

CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 Estruturar o setor de contratos; 

 Estruturar o setor de convênios; 

 Fazer uso do sistema Comprasnet 4.0 para 

gerenciamento dos contratos; 

 Criar a Comissão de Apuração de Processos de 

Responsabilização de Empresas; 
 

AÇÕES AFIRMATIVAS E TRANSVERSAIS 

 Criar Regulamento de Programa próprio da 

UFCAT similar ao UFGInclui; 

 Apoiar a criação de um setor responsável por 

planejar, conduzir e avaliar as políticas de ações 

transversais e afirmativas; 

 Elaborar o Código de Ética da UFCAT;  

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 Criar o Comitê de Governança Digital; 

 Criar o Plano de Dados Abertos; 

 Criar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação; 

 Criar o Plano de Transformação Digital; 
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2.4 Estrutura de Governança 

 

A estrutura de governança da UFCAT envolve a forma 

como as decisões são tomadas por seus conselhos superiores, 

a alta administração e outras instâncias internas de apoio à 

governança. As relações e atividades organizacionais com 

vistas à boa governança reduzem os riscos, otimizam 

resultados e agregam valor aos objetivos estratégicos 

esperados (Relatório de Gestão da UFG, 2019). 

Além das instâncias internas, outras instâncias externas 

influenciam a estrutura do sistema de governança da UFCAT. 

São instâncias que exercem poder disciplinador sobre o 

comportamento gerencial da Universidade por meio da 

fiscalização embasada em regulamentos legais e normativos, 

bem como aos valores sociais e culturais do contexto no qual 

a instituição está inserida (Relatório de Gestão da UFG, 2019). 

Com base nisso, a estrutura de governança da UFCAT, 

apresentada na Figura 8, indica a participação de atores de 

diversas esferas sociais na formulação e implementação de 

políticas da Universidade. É importante destacar que, devido 

sua atual transição, a UFCAT ainda busca consolidar sua 

própria estrutura de governança, pois muitas atividades ainda 

são realizadas por sua tutora, como as ações de Auditoria 

Interna, Comitê de Governança Digital e as ações referentes à 

sua Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Figura 8 - Estrutura de Governança da UFCAT 

Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (2020). 
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Figura 9 - Canais de Comunicação da UFCAT com a sociedade 

2.5 Canais de comunicação com a Sociedade 

 

Existem vários canais de comunicação com a sociedade e com os 

diversos stakeholders da UFCAT, entre eles a Ouvidoria, o Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o 

Conselho de Integração Universidade e Sociedade (CIUS), descritos na 

Figura 9. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o Serviço de Informação 

ao Cidadão (SIC) ainda se encontram vinculados à UFG. 

Para atendimento das políticas de Acessibilidade Informacional, a 

UFCAT conta com a disposição de equipamentos de acessibilidade como 

computadores, scanner fotográfico, cadeiras de rodas, lupas, teclados para 

baixa visão e linha Braille, conforme demandas. Tais equipamentos atendem 

cerca de 40 estudantes com deficiência que se auto declararam com alguma 

necessidade específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (2020). 

 

http://www.ouvidoria.ufg.br/
http://www.sic.ufg.br/
http://www.sic.ufg.br/
https://cpa.secplan.ufg.br/
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2.5.1 Ouvidoria 

 

Os canais da Ouvidoria da UFCAT ainda são acessados pela página 

da UFG e, provavelmente, serão direcionados à página da UFCAT a partir de 

2021, são eles: e-mail, telefone, Fale Conosco disponível no site, 

pessoalmente, carta e através do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo 

Federal (e-OUV), da Controladoria Geral da União.  

As demandas recebidas pela Ouvidoria são analisadas e 

encaminhadas, inicialmente, ao órgão relacionado para sua manifestação, 

com prazo de resposta de até 10 dias (Resolução CONSUNI UFG n.º 

003/2009). Há previsão de prorrogação do prazo de resposta, por mais 10 

dias, desde que devidamente justificado.  

 

2.5.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

Para atendimento da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui 

o Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES, a 

UFCAT realiza todos os anos sua Autoavaliação Institucional por meio da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

A CPA tem como atribuições a condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, sua sistematização e a prestação das informações 

solicitadas pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. 

 

 

 

 

A CPA é constituída por membros representantes dos segmentos da 

comunidade universitária e da sociedade civil para fins de consulta pública 

interna sobre as atividades acadêmicas e de gestão da instituição, bem como 

acompanha as avaliações externas realizadas pelo INEP, como o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.  

Atualmente, a CPA da UFCAT trabalha em conjunto com a CPA da 

UFG, tendo em vista que o sistema com os dados das últimas avaliações, bem 

como a realização das últimas avaliações e relatórios, ainda não foram 

completamente separados. Os relatórios são produzidos anualmente, 

inseridos no sistema e-MEC e amplamente divulgados para a sociedade no 

site da CPA. 

A UFCAT pretende iniciar a desvinculação da sua CPA em 2021, bem 

como criar seu próprio Projeto de Avaliação Institucional. A desvinculação 

entre as comissões é de suma importância para criação do Planejamento de 

Desenvolvimento Institucional da UFCAT.  

Com base nas informações específicas da UFCAT, coletadas por sua 

própria CPA, será possível maior visão de sua conjuntura, de seus fatores 

limitantes e de suas potencialidades institucionais, os quais servirão de base 

para o aperfeiçoamento das suas atividades e criação de um Planejamento 

Institucional específico da universidade. 

 

 

 

http://www.ouvidoria.ufg.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://cpa.secplan.ufg.br/
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2.6 Plano de Integridade 

 

Em atendimento as Portarias do CGU nº 57/2019 e nº 1.089/2018, a Universidade Federal de Catalão compromete-se com elevados padrões de gestão, 

ética e conduta, bem como em adotar estratégias e ações para disseminar uma cultura de integridade e gestão de riscos. Para tanto, aprovou, em 08 de maio de 

2020, a Portaria nº 261/2020, criando a Unidade de Gestão da Integridade (UGI) da UFCAT e, em 21 de maio de 2020, a Portaria nº 278, aprovando seu Plano 

de Gestão da Integridade. Entre as diversas funções, compete à UGI a prevenção e a mitigação de vulnerabilidades eventualmente identificadas e o monitoramento 

contínuo, visando a prevenção e combate, da ocorrência de atos lesivos, em conjunto com as demais áreas da UFCAT. Na Figura 10 são apresentadas as principais 

funções e órgãos responsáveis que delimitam a estrutura da Unidade de Gestão da Integridade da UFCAT. 

 

Figura 10- Funções e órgãos que compõe a Unidade de Gestão da Integridade (UGI) 

 

Fonte: Elaborada com base no Plano de Integridade da UFCAT, 2020. 

 

 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/58029864
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/11984199/do1-2018-04-26-portaria-n-1-089-de-25-de-abril-de-2018-11984195
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Figura 11 - Etapas Planejamento e Gestão de Riscos da UFCAT 

2.7 Gestão de Riscos 

 

A UFCAT pretende criar e instituir sua Comissão de Gestão de Riscos após realizar o mapeamento de seus processos, etapa de seu planejamento 

institucional. O Mapeamento de Processos é um instrumento de gestão que permite a identificação dos macroprocessos institucionais, de seus subprocessos, 

recursos empregados e resultados esperados; informações pertinentes para se criar um planejamento institucional, bem como mapear, monitorar, corrigir e 

gerenciar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos estabelecidos. Para cada objetivo e meta deve-se delimitar indicadores, levantamento de riscos e 

controles internos, os quais serão monitorados e avaliados por cada área. Para o desenvolvimento pleno de uma gestão de riscos é de suma importância que os 

órgãos e unidades da instituição tenham clareza de seus processos internos e de seus objetivos institucionais, dos riscos que possam impactar a materialização do 

que foi planejado e possíveis controles internos dos riscos encontrados.  

 

 

 

  

Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança (2020). 
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2.8 Maturidade Correcional 

 

Maturidade Correcional dispõe sobre a competência da Unidade Prestadora de Contas em instaurar e conduzir procedimentos correcionais investigativos, 

bem como elaborar propostas de juízo de admissibilidade para o tratamento de notícias / denúncias / representações de possíveis infrações administrativas 

cometidas por agentes públicos ou por entes privados. Para tanto, tem-se o Relatório da 1ª Rodada de Autoavaliação da Maturidade Correcional da Universidade 

Federal de Catalão, realizada em novembro de 2020. Com base na Matriz de Maturidade Correcional é possível verificar que a UFCAT se encontra no Nível 01 

– Inicial de Maturidade Correcional, apresentada no Quadro 03: 

 

Quadro 03 – Matriz de Maturidade Correcional 

 

Serviços e Papel da AC 
Atividade Correcional 

Gerenciamento de 

pessoas 

Gerenciamento do 

Desempenho e 

Transparência 

Governança e 

Relacionamento 

Organizacional 

Nível 5 

Otimizado 

KPA 5.1 – UC reconhecida como 

agente de mudança 

KPA 5.2 – Equipes 

engajadas 

KPA 5.3 – UC no 

planejamento estratégico 

KPA 5.4 – UC reconhecida 

pela sociedade 

Nível 4 

Gerenciado 

KPA 4.1 – Atuação preventiva a 

partir de riscos e vulnerabilidades 

KPA 4.2 – Gestão eficaz 

de equipes 

KPA 4.3 – Medidas de 

resultado e desempenho 

KPA 4.4 – Atuação com 

independência 

Nível 3  

Integrado 

KPA 3.1 – Julgamentos de PADs 

e PARs 

KPA 3.2 – Profissionais 

qualificados 

KPA 3.3 - Transparência KPA 3.5 – Prevenção 

KPA 3.4 – Componente 

essencial da integridade 

Nível 2 

Padronizado 

KPA 2.2 – Responsabilização de 

agentes públicos e entes privados 

KPA 2.1 – Procedimentos 

Investigativos 

KPA 2.3 – 

Desenvolvimento 

Individual 

KPA 2.5 – Gerenciamento 

e apresentação de 

informações 

KPA 2.4 - Planejamento 

KPA 2.6 – Interlocução e 

cooperação 

Nível 1 

Inicial 

Atividade não estruturada; dependente de esforços e habilidades individuais; resultados não sustentados; falta de estrutura e recursos 

(financeiros, humanos e tecnológicos. 

 

Fonte: Relatório da 1ª Rodada de Autoavaliação da Maturidade Correcional, UFCAT 2020. 
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3. RESULTADOS DA GESTÃO 

 

A despeito das dificuldades apresentadas em 2020, de isolamento social e transição para universidade autônoma, a UFCAT materializou várias ações no 

sentido de alcançar a sua missão institucional: Promover o ensino superior, a pesquisa e a extensão, integrados para contribuir na formação de cidadãos críticos 

e reflexivos no desenvolvimento acadêmico, cultural, científico, tecnológico e socioeconômico da Região, do Estado e do País. 

Considerando as metas e objetivos estabelecidos nos diversos documentos institucionais, tais como Plano de Gestão da então Diretoria da Regional Catalão 

(RC/UFG) 2018-2021, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), tutora no processo de Transição, novos Regimento e Estatuto da UFG, e outras 

legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos da UFCAT, a Gestão, Pró-Reitorias e Unidades Acadêmicas apresentam, 

neste capítulo, os principais resultados alcançados pela UFCAT em 2020. 

Os resultados descrevem as principais ações, prioridades, projetos, eventos e outras melhorias alcançadas em 2020 em cada área de atuação da UFCAT: 

Ensino Superior, Pesquisa, Inovação, Extensão e Cultura, Políticas Estudantis, Internacionalização e Educação à Distância. Além disso, em atendimento à 

Instrução Normativa (IN) do Tribunal de Contas da União (TCU) nº 84/2020 e à Decisão Normativa (DN) do TCU nº 187/2020, tem-se as principais perspectivas 

para o ano de 2021, bem como os principais riscos identificados por área de atuação. 

Em decorrência dos resultados apresentados, pode-se afirmar que em 2020 a UFCAT buscou se consolidar como uma instituição de excelência nas áreas de 

sua competência, buscou se consolidar como instituição autônoma, absorvendo as diversas novas tarefas em decorrência do seu período de transição, e conduziu 

de forma enérgica os seus compromissos sociais e de valor público. Outros resultados de gestão referentes ao ano de 2020 são apresentados mais à frente, no 

capítulo "Desenvolvimento Institucional" deste relatório. 

 

 

ENSINO 

 

 

PESQUISA E 

INOVAÇÃO 

 

 

EXTENSÃO E 

CULTURA 

 

 

POLÍTICAS 

ESTUDANTIS 

 

 
 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E747486F3017479820A880E3C
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3.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

Contexto 2020 
 

Em 2020, em meio ao contexto de pandemia e transferência das atividades 

administrativas antes realizadas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), a 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT) buscou cumprir sua missão institucional 

e, para isso, criou, em janeiro de 2020, a Pró-Reitoria Pro Tempore de Graduação 

(PROGRAD), responsável por gerir demandas, tanto acadêmicas quanto didático-

pedagógicas, dos cursos de graduação, planejar, coordenar e acompanhar as políticas 

de ensino. 

Além das demandas de reestruturação do setor e aumento das atividades 

administrativas, a recém-criada PROGRAD teve que lidar em 2020 com a 

intempestiva necessidade de suspensão do calendário acadêmico e a instituição do 

Período Suplementar Excepcional (PSE), acordados pelas instâncias superiores da 

UFCAT como soluções temporárias às consequências acarretadas pela pandemia. 

O PSE foi construído a partir das determinações do MEC e do CNE, que 

flexibilizou a oferta de componentes curriculares e outras atividades acadêmicas 

presenciais de forma não presencial para o ensino de graduação a partir do uso de 

Tecnologias da Informação e Comunicação e outras metodologias de ensino remoto, 

respeitando a necessidade de isolamento social e vulnerabilidade do contexto.  

Após a execução do PSE o calendário acadêmico 2020 da UFCAT foi retomado, 

mas continua sendo realizado de forma remota e condensado.  

 

 

Principais Resultados 2020 

Apesar da complexidade vivenciada, a UFCAT alcançou resultados expressivos 

que refletem o seu compromisso com o ensino no âmbito da graduação: 

 

4001 Alunos de graduação 

31 Cursos de graduação ofertados 

592 Disciplinas de graduação ofertadas 

380 Alunos realizaram estágio obrigatório 

47 Monitores remunerados 

13 Monitores voluntários 

32 Reintegrações em cursos 

04 Alunos da UFCAT em mobilidade para outras IFES 

192 Alunos bolsistas da Residência pedagógica 

159 Alunos bolsistas PIBID 

17 Alunos bolsistas PROLICEN 

48 Alunos bolsistas PET- Saúde 

01 Aluno PEC-G na UFCAT 

55 Apresentações de trabalho no CEPEX 

08 Convênios de estágio celebrados 

R$ 42.000,00 em investimento e custeio (PGC) 

 

Objetivos 2020 
 

As prioridades da gestão em 2020, em relação às políticas de graduação, se embasaram nas seguintes ações estabelecidas no Plano de Gestão 2018-2022: 

 Apoiar as atividades de avaliação interna e externa dos cursos de graduação em consonância com as diretrizes do SINAES;  

 Atuar para o fortalecimento do campo de estágio como prática de aprendizagem e formação do discente;  

 Criar espaços de reflexão com os docentes sobre o ensino de graduação, pautando o perfil acadêmico dos discentes, os projetos pedagógicos, entre outros;  

 Ampliar a inclusão digital dos discentes; 

 Fomentar o Programa de Monitoria; 

 Promover ações que visem fortalecer e ampliar os programas de mobilidade acadêmica;  

 Promover melhorias no processo de informação aos discentes sobre as modalidades de bolsas disponíveis para a graduação; 

 Realizar estudos e propor medidas para minimizar os altos índices de evasão; 

 Garantir o ensino de graduação durante período de pandemia (demanda emergente 2020); 

 Promover programas de formação docentes próprios da UFCAT, tais como PIBID, PROLICEN e RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (demanda emergente 2020). 
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Ações PROGRAD 2020 
 

A seguir relatam-se as principais ações desenvolvidas pela PROGRAD em 

2020, conforme objetivos priorizados e demandas emergentes: 

 

 Suspensão do Calendário Acadêmico 2020; 

 Aprovação e Regulamentação de um Período Suplementar Excepcional – 

PSE vinculado ao semestre 2020/1 de forma remota; 

 Criação de canais de comunicação remotos para suporte aos docentes e 

discentes na utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação; 

 Estudos e avaliações do Período Suplementar Excepcional – PSE; 

 Criação de Calendário Acadêmico 2020 condensado e de forma remota; 

 Ampla participação nas reuniões de transição UFG – UFCAT; 

 Criação da Câmara de Graduação; 

 Criação e estruturação da Pró-Reitoria de Graduação e definição de 

organograma com base nas novas atribuições recebidas da UFG; 

 Publicação do edital de adesão própria da UFCAT ao SISU; 

 Discussões sobre Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação e 

Componentes Curriculares Unificados; 

 Elaboração do Guia de apoio às Coordenações dos Cursos de Graduação e 

NDEs para a criação e/ou revisão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

 Renovação de reconhecimento sem a necessidade de avaliação externa dos 

cursos X e Y pois os mesmos estavam com Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) igual ou maior que 3; 

 Participação na Comissão de Curricularização da Extensão; 

 Participação do NAP na Comissão Interinstitucional organizadora do V 

CIM (Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior e 

Tecnológico); 

 Reuniões para discutir e planejar ações de apoio pedagógico aos estudantes; 

 Atuação e desenvolvimento do PGC (agente de compras) e monitoramento 

de patrimônio (agente de patrimônio); 

 Realização de atividades com o apoio da UFG, tais como cadastro de 

projetos de ensino, SICAD, permissões de uso e gestão dos Sistemas – 

SIGAA e SEI. 

 

 

Programas e Projetos PROGRAD 2020 
 

Foram promovidos os seguintes Programas e Projetos de ensino-

aprendizagem pela PROGRAD/UFG em 2020: 

 

 Criação e execução de projeto próprio da UFCAT ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); 

 Criação e execução de projeto próprio da UFCAT ao programa 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA; 

 Criação e execução de projeto próprio da UFCAT e Comitê Gestor do 

Programa de Iniciação à Pesquisa as Licenciaturas (PROLICEN); 

 Criação do I Prêmio PROLICEN da UFCAT ao estudante pesquisador; 

 Elaboração e execução de calendário de reuniões interinstitucionais – 

UFCAT, Secretaria municipal de Educação, Sub Secretaria Estadual de 

Educação e IF Goiano/Catalão – para discussões sobre implantação do 

PIBID da UFCAT; 

 Participação no 1º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) 

da UFCAT com a organização de 04 (quatro mostras): I Mostra PET – 

Saúde Interprofissionalidade da UFCAT, I Mostra de Residência 

Pedagógica, I Mostra de Trabalhos de Estágio Curriculares, I Mostra do 

PIBID, I Mostra do PROLICEN; 

 Participação da equipe PIBID na Comissão Organizadora do II ELEB 

(Encontro de Licenciaturas e Educação Básica) da UFG/2020; 

 Sub-rogação de 08 Convênios de estágios com as seguintes empresas: 

HPE Automotores do Brasil LTDA; Centro de Integração Empresa 

Escola - CIEE-SP; NUBE Núcleo Brasileiro de Estágios LTDA; 

Instituto Euvaldo Lodi – Goiás (IEL/GO); Ambar Tech Participações 

S.A; Empresa John Deere Brasil LTDA; Ferrovia Centro-Atlântica S.A; 

TES Engenharia e Serviços EIRELI; 

 Sistematização e disponibilização de orientação no site da CGE para 

orientação da comunidade Universitária, quanto às atividades do Setor 

de Convênios de Estágio e documentação necessária; 
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Perspectivas PROGRAD 2021 

 
Entre as oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade de atendimento dos 

objetivos estratégicos na área de graduação para o ano de 2021 estão as seguintes perspectivas: 

 

 Participar da elaboração do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFCAT (RGCG);  

 Refletir e promover debates sobre o impacto das transformações digitais nos cursos de Graduação;  

 Retomar as discussões junto aos Cursos e às Unidades Acadêmicas sobre Reformulação Curricular 

dos Cursos de Graduação, BNCC - Resolução 02/2019 e implementação de Componentes 

Curriculares Unificados; 

 Coordenar ações, via Câmara de Graduação, de diagnóstico e operacionalização das ações de 

Reestruturação Curricular e suas decorrências nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação; 

 Integrar a comissão de Curricularização da Extensão; 

 Acompanhar a criação de novos cursos; 

 Promover estudos e projetos de acompanhamento dos egressos de forma a identificar as 

necessidades de mudanças nos cursos para atender às demandas de formação acadêmica em Catalão 

e região; 

 Fomentar estudos que visem ponderar a relação existente entre o perfil dos cursos oferecidos na 

região em relação às suas demandas; 

 Promover a discussão de criação da Resolução que Regulamenta o Programa de Monitoria; 

 Fortalecer programa próprio da UFCAT referente ao PET-Saúde; 

 Criar Resolução própria da UFCAT sobre Estágios Curriculares, bem como atualizar os 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) referentes à autuação de documentos do SEI Estágio; 

 Implantar Central de Estágios (demanda espaço físico, servidores, mobiliário e equipamentos); 

 Debater a implantação de cotas étnico-raciais e ampliar o número de bolsas no PROLICEN; 

 Organizar o setor de emissão de diplomas e planejar a emissão de diplomas digitais; 

 Contribuir para a discussão e posterior implementação do sistema online de matrículas de 

ingressantes integrado aos sistemas de gestão acadêmica da UFCAT; 

 Implementar a organização de dossiês acadêmicos em modo digital de forma a cumprir com a 

legislação que determina a criação e gestão do acervo digital nas universidades; 

 Elaborar e publicar tutoriais das atividades acadêmicas realizadas no SIGAA; 

 Realizar no sistema os registros (equivalência ou cadastro de componentes curriculares) dos 

componentes que terão potencial de padronização para operacionalização do componente curricular 

unificado; 

 Assumir as responsabilidades referentes ao gerenciamento do sistema acadêmico no âmbito da 

UFCAT, em correlação com a Diretoria de Gestão Técnica/PROGRAD/UFG; 

 Elaborar o regimento interno da PROGRAD de forma a organizar o funcionamento de suas 

diretorias; estabelecer sua estrutura e sistematizar as atividades do setor; 

 

Riscos 2021 
 

A materialização das oportunidades identificadas para 

2021 pode ser impactada pelos seguintes riscos: 

A equipe conta com um número reduzido de técnicos e 

docentes, tendo em vista o impedimento de provimento de 

novos cargos por força da LC173/20. O trabalho da 

PROGRAD/UFCAT está intensificado e os servidores estão 

propensos ao adoecimento físico e mental. Requer apoio e 

acompanhamento dos setores que cuidam de gestão com 

pessoas, saúde do servidor e parceria com as unidades 

acadêmicas na realização das atividades voltadas para os cursos 

de graduação.  

A qualidade dos cursos de graduação depende de uma 

política institucional que seja voltada para o fortalecimento das 

relações internas, construção de diálogos e sustentação 

permanente do tripé ensino-pesquisa-extensão. 

 

  

 

Conheça mais Graduação UFCAT 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT) apresenta o 

"Boletim da Graduação", uma publicação digital, com 

periodicidade bimestral, que tem a proposta de ser um canal de 

difusão da comunicação, de interlocução e de novidades junto 

à comunidade acadêmica. Confira as edições 2020: 

 

 Edição nº 01 - Junho 

 Edição nº 02 - Agosto 

 Edição nº 03 - Outubro 

 Edição nº 04 - Dezembro 

  

Outras formas de divulgação das atividades, projetos, 

editais, e programas de ensino a nível de graduação você pode 

conhecer pela página da PROGRAD: 

 

+ Conheça a página da PROGRAD da UFCAT 

 

  

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/Boletim_da_Gradua%C3%A7%C3%A3o.Ed.01.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/BoletimProgad_-_2_-_AGOSTO.pptx.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/BoletimProgad_-_3_-_OUTUBRO111.pptx.pdf?1605120378
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/BoletimProgad_-_4_-_DEZ.pptx.pdf
https://cograd.catalao.ufg.br/
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3.2 PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Contexto 2020 
 

A Pró-Reitoria Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPESQ) foi 

criada em janeiro de 2020 pela Universidade Federal de Catalão (UFCAT), perante período de 

transição e diversas reformulações para abarcar as novas atividades que antes eram realizadas 

pela Universidade Federal de Goiás. Assim, passou a contar com as 03 (três) Diretorias: 

Diretoria de Pesquisa, Diretoria de Pós-Graduação e Diretoria de Inovação.  

As ações desenvolvidas pela PROPESQ da UFCAT têm por objetivo potencializar a 

pesquisa e a inovação por meio de políticas de apoio à produção e transferência de 

conhecimento e tecnologias para as diversas estruturas e processos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e ambientais (ecossistemas) da Região, do Estado e do País.  

Com base nisso, apresenta nesta seção os trabalhos desenvolvidos em 2020 perante os 

objetivos estabelecidos nos diversos documentos institucionais, tais como Plano de Gestão da 

então Diretoria da Regional Catalão (RC/UFG) 2018-2021, Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFG (PDI), tutora no processo de Transição, novos Regimento e Estatuto da 

UFG, e outras legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos 

Deliberativos da UFCAT. 

 

Principais Resultados 2020 

 

306 Projetos de Pesquisa em andamento no SIGAA 

60 Projetos de Pesquisa com Financiamento em andamento  

40 Grupos de Pesquisa cadastrados no DGP/UFCAT no CNPq 

06 Docentes pesquisadores com Bolsas PQ do CNPq 

21 Servidores em afastamentos para cursar Doutorado  

03 Servidores em afastamentos para cursar Mestrado 

11 Ofertas de Programas de PG Stricto Sensu, nível Mestrado 

03 Ofertas de Programas de PG Stricto Sensu, nível Doutorado 

03 Cursos em andamento/finalizados Pós-graduação Lato Sensu 

08 Planos de trabalho Iniciação Científica Júnior (IC-Jr) 

153 Planos de trabalho Iniciação Científica (IC) 

23 Planos de trabalho Iniciação Tecnológica (IT) 

25 Bolsas PROIP/PROPESQ/CNPq  

50 Bolsas PROIP/PROPESQ/UFCAT 

17 Prêmios de Melhor Trabalho PROIP 

151 Trabalhos apresentados no II Seminário de Iniciação à Pesquisa  

45 Participantes na ação Descomplica Cientista 

R$74.206,56 em investimento e custeio (PGC) 

R$17.000 Verba Incubadora via FUNAPE e FUNTEC 

 

 

Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação 
 

 

O Centro Integrado de Pesquisa e Pós-

graduação da UFCAT representa imprescindível 

incremento à política de apoio e fortalecimento da 

pesquisa, pós-graduação e empreendedorismo no 

interior de Goiás e tem entre seus principais 

objetivos: apoiar as atividades científicas, 

acadêmicas, pesquisas e produção acadêmica na 

Universidade, Catalão e Região, bem como abrigar 

empresas em processo de incubação. Para tanto, 

conta com laboratórios de pesquisa, salas para 

incubação de empresas, auditório e diversos 

equipamentos com vistas à inovação. 

 

Conheça Mais Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação UFCAT 
 

+ Conheça a página da PROPESQ 

+ Conheça as Pós-Graduações Stricto Sensu da UFCAT 

+ Conheça as Pós-Graduações Lato Sensu da UFCAT 

+ Conheça mais o Programa PROIP da UFCAT   

+ Conheça o II Seminário Interno de Iniciação à Pesquisa  

+ Conheça mais Prêmio de Iniciação à Pesquisa  

+ Conheça os Grupos de Pesquisa da UFCAT no CNPq 

+ Conheça os Coordenadores de Pesquisa da UFCAT 

+ Conheça mais CEI Athenas da UFCAT 

 

https://cppg.catalao.ufg.br/p/27747-coordenadores-de-pesquisas-e-comite-institucional-da-ufcat
https://cppg.catalao.ufg.br/p/5331-mestrados-e-doutorado
https://cppg.catalao.ufg.br/p/5330-cursos-de-especializacao
https://cppg.catalao.ufg.br/p/33451-edital-proip-vigente
https://cppg.catalao.ufg.br/p/34801-ii-seminario-interno-de-iniciacao-apesquisa-cientifica-tecnologica-e-em-inovacao-ufcat-2020
https://cppg.catalao.ufg.br/p/35970-indicados-ao-premio-de-melhortrabalho-de-iniciacao-a-pesquisa-da-ufcat
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/522/o/Diretrizes_Grupos_de_Pesquisa_UFCAT-v2.pdf.pdf
https://cppg.catalao.ufg.br/p/27747-coordenadores-de-pesquisas-e-comite-institucional-da-ufcat
https://athenas.catalao.ufg.br/
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PESQUISA 

 

Principais Ações 2020 
 

 Organização e gestão do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação 

(PROIP) da UFCAT - visa proporcionar um meio para que alunos de graduação, ensino médio e 

fundamental possam se iniciar nas atividades de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. As 

propostas ao Programa são recebidas por meio de 02 Editais, o primeiro para seleção de planos de 

trabalhos e o segundo tratou da concessão de bolsas. Foram modalidades avaliadas: Iniciação Científica 

(IC): destinada a discentes de graduação, devendo ter o escopo de iniciação à pesquisa científica; Iniciação 

Científica Júnior (IC-Jr): destinada a discentes do ensino fundamental e médio, devendo ter o escopo de 

iniciação à pesquisa científica; Iniciação Tecnológica (IT): destinada a discentes de graduação, devendo 

ter o escopo de iniciação à pesquisa tecnológica e em inovação. 

 

 Organização do II Seminário Interno de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação 

da UFCAT 2020 perante a Avaliação Interna de trabalhos desenvolvidos no PROIP. O seminário 

fez parte integrante do 1º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão/Cultura da Universidade Federal de 

Catalão. O seminário contou com um número bastante expressivo de pesquisas em desenvolvimento e 

com ampla participação da comunidade acadêmica. Foram apresentados 151 trabalhos, analisados por 42 

avaliadores ad hoc em 21 salas virtuais do Google Meet, os quais foram compilados em um Caderno de 

Resumos. 

 

 Organização do Prêmio de Melhor Trabalho de Iniciação à Pesquisa da UFCAT - concessão de 

certificado de reconhecimento de mérito a estudantes que desenvolveram atividades no PROIP, entre 

agosto de 2019 e setembro de 2020, e que estavam de acordo com as normas aprovadas pelo Comitê 

Institucional para o Prêmio de Iniciação à Pesquisa da UFCAT - Edição 2020.   

 

 Grupos de Pesquisa – Orientações para recadastro dos Grupos de Pesquisa da UFCAT no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPQ, que ora se encontravam na UFG. 

 

 Gestão dos Laboratórios de Pesquisa – Atualização das informações sobre o portfólio dos laboratórios 

de pesquisa existentes na UFCAT, no intuito de identificar os laboratórios multiusuários, suas 

potencialidades e fragilidades, para desta forma fazer gestão para otimização no uso e manutenção dos 

equipamentos. Além disso, o objetivo do portfólio é aumentar as possibilidades de parcerias com 

empresas e entidades para a transferência tecnológica e utilização de nossos laboratórios. 

 

Projetos Institucionais FINEP, FAPEG e CNPq: 
 

 Acompanhamento de grupo formado por 

pesquisadores para submissão de projeto institucional 

para criação de um Centro de Pesquisa voltado à área 

de Mineração com possibilidade de apoio da FAPEG 

e empresas de Mineração; 

 Submissão de projeto à FINEP para obtenção de 

recursos para elaboração de projetos executivos de 

um prédio para abrigar a futura PROPESQ, salas de 

aula da pós-graduação, salas para incubação de 

empresas, auditórios, entre outros; 

 Acompanhamento da possibilidade de liberação dos 

recursos aprovados junto a FINEP na Chamada 2018 

para Novos Campi e Novas Universidades; 

 Submissão e aprovação de projetos institucionais 

junto ao CNPq para obtenção de bolsas de IC, IC-

Ações Afirmativas e de Iniciação Tecnológica; 

 

Decisões devido ao período remoto 
 

 Prorrogação de bolsas em razão das limitações 

impostas pela pandemia. O CNPq e a UFCAT 

informaram a prorrogação de Bolsas Institucionais de 

Iniciação Científica e Tecnológica, por até 60 dias; 

 Elaboração do novo cronograma dos Editais PROIP 

vigentes; 

 Disponibilização de tutorial para garantir a indicação 

ao Edital 2020/2021 dos estudantes que ainda não 

haviam enviado relatório da edição 2019/2020; 

 Exigência prevista no Edital 2019/2020 de 

participação de atividades no Programa Diálogos foi 

flexibilizada. 
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Atividades Rotineiras Pesquisa 2020 
 

 Acompanhamento e orientação aos docentes para o cadastro de 

Grupos de Pesquisa da UFCAT no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq; 

 Orientação aos docentes e discentes quanto ao sistema SIGAA – 

Módulo Pesquisa; 

 Orientação para emissão de portaria de Coordenadores e Vice 

Coordenadores de Pesquisa; 

 Procedimentos diversos como prorrogação de cadastro, alterações 

cadastrais e prorrogação da vigência de projetos de pesquisa no 

SIGAA; 

 Acompanhamento e análise documental dos procedimentos de 

solicitação de cadastro de um projeto de pesquisa no SIGAA; 

 Substituição de Coordenadores dos Projetos; 

 Solicitação de emissão de certificado referente aos membros 

participantes dos projetos; 

 Criação de Comissão de Pesquisa e Comitê Institucional de Iniciação 

à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFCAT; 

 Organização e gestão do PROIP: Criação de comissões; apreciação 

de Editais; Acompanhamento dos relatórios parciais e finais; gestão 

de bolsas; 

 Elaboração de documentos e organização de eventos e reuniões da 

Diretoria de Pesquisa; 

 Elaboração de fluxogramas/rotinas dos diversos processos 

envolvidos na Diretoria de Pesquisa; 

 Elaboração do organograma da PROPESQ; 

 Boletim da PROPESQ com Editais; 

 Planejamento e Gerenciamento de Contratações/Compras; 

 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 UFCAT, além de ações no sentido de buscar a 

ampliação das bolsas de pesquisa.  

Objetivos Priorizados Pesquisa 2020 
 

 Estimular o aumento da demanda bruta e qualificada em editais de fomento, visando à 

ampliação dos recursos financeiros para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação; 

 Buscar a ampliação e otimização das bolsas de pesquisa; 

 Divulgar e incentivar a participação no Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, 

Tecnológica e em Inovação, visando aumentar a demanda de docentes e discentes em resposta 

aos editais internos e externos e, consequentemente o número de bolsas da UFCAT; 

 Promover a participação dos grupos de pesquisadores em editais institucionais voltados ao 

atendimento da infraestrutura necessária para pesquisa na UFCAT; 

 Ampliar parcerias internacionais e consolidar as já existentes, visando à expansão das 

atividades de cooperação e a maior inserção no cenário científico e tecnológico mundial; 

 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; 

 Priorizar, incentivar e fortalecer as pesquisas inter e multidisciplinares;  

 Consolidar e induzir equipes de pesquisa; 

 Auxiliar pesquisadores a protegerem e transferirem tecnologias; 

 Melhorar a interação entre a PROPESQ e os organismos vinculados e apoiar a execução de 

suas atividades;  

 Promover ações no intuito de estreitar e fortalecer a relação entre a pesquisa, a pós-graduação, 

a graduação, a inovação e a extensão; 

 Ampliar a produção científica qualificada, garantindo a estreita relação com a pós-graduação 

por meio de ações integradas e valorizando a produção científica e tecnológica dos docentes; 

 Atender a demanda de servidores quanto a compreensão e aplicação de um conjunto 

sistematizado de processos metodológicas de investigação para o desenvolvimento de uma 

pesquisa;  

 Expandir o contingente de servidores atuantes na pesquisa; 

 Efetivar uma política de Comunicação e Eventos da PROPESQ; 

 Dar maior visibilidade e divulgação das atividades de pesquisa e inovação, induzindo a 

apropriação pela sociedade do conhecimento científico e tecnológico produzido na UFCAT; 

 Difundir a cultura da inovação e do empreendedorismo, visando a ampliação das ações em prol 

do desenvolvimento, transferência e adoção de novas tecnologias pela sociedade; 

 Consolidar, implantar e avaliar uma política de Pesquisa na UFCAT; 

 Incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pesquisa na UFCAT; 

 Qualificar e expandir os Cursos de Capacitação e qualificação para a Equipe da PROPESQ; 

 Buscar a ampliação de recursos financeiros materiais e humanos da PROPESQ; 
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PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A Diretoria de Pós-Graduação da PROPESQ/UFCAT visa auxiliar na expansão, no fortalecimento e consolidação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu, 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; c) ampliar os recursos financeiros materiais e de pessoal para os Programas de Pós-Graduação; d) Incentivar mecanismos de 

acompanhamento e avaliação da pós-graduação. Diante de tais objetivos, foram realizadas as seguintes ações, projetos e eventos por esta diretoria em 2020: 

 

Projetos e Eventos 2020 
 

Edital Qualificar 2019: Recebimento e guarda das provas em 

Janeiro/2020. 

 

Ação de comunicação e divulgação científica Descomplica Cientista. 

Período de realização: de 16/03/2020 a 10/08/2020; Postagens no perfil da 

PROPESQ no Facebook de autoria de mestrandos e doutorandos 

explicando suas pesquisas à comunidade da UFCAT e comunidade externa.  

 

Ensino remoto: Avaliação da condição de realização do ensino remoto por 

parte dos discentes, docentes e técnicos administrativos; Elaboração da 

Resolução 008/2020 para implementação do ensino remoto; Avaliação do 

ensino remoto por meio de formulário pelo Google Forms em 2020. 

 

Realização do II Seminário de Autoavaliação dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em 04/12/2020. 

 

Projeto Ciclo Científico de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: 
Período de execução: 21/10/2020 a 31/08/2023. Principal propósito é a 

formação de recursos humanos por meio do fazer e da divulgação 

científicos. Espera-se que o projeto contribua de modo a pensar e a divulgar 

temas sobre ética na pesquisa, metodologias científicas, políticas e práticas 

de pesquisa, normatização científica, projetos, resultados de pesquisas, 

inovação, desenvolvimento tecnológico etc. Ações 2020: 

 Palestra Desafios da Avaliação do SNPG e a Gestão da Informação na 

Plataforma SUCUPIRA, com Manoel Brod Siqueira – Coordenador de 

Gestão da Informação da Diretoria de Avaliação da CAPES. Público-

alvo: Gestores de Programa de Pós-Graduação; 

 Curso de Redação Científica, com o professor Dr. Ismael Ferreira Rosa. 

Atividades Rotineiras 2020 
 

 Orientação quanto aos procedimentos para solicitação de prorrogação de afastamento dos 

servidores para cursar pós-graduação Stricto Sensu; 

 Acompanhamento dos relatórios das atividades de pós-graduação dos servidores em 

afastamento conforme as resoluções institucionais pertinentes; 

 Orientação quanto aos procedimentos para realização de Pós-Doutorado (PNPD); 

 Gestão de bolsas de Pós-Graduação da UFCAT; 

 Orientação aos docentes e discentes quanto ao sistema SIGAA dos PPGs;  

 Gestão do recurso PROAP da UFCAT; 

 Acompanhamento e análise documental dos procedimentos de solicitação de criação de 

novos cursos e oferta de novas turmas de Curso; 

 Auxilio no encaminhamento das APCNs de criação dos cursos; 

 Orientação para emissão e cadastro de portarias dos Coordenadores de PPGs; 

 Apreciação e orientação quanto ao andamento dos Editais de Processos Seletivos de 

PPGs e realização de bancas da Comissão Permanente de Autodeclaração; 

 Procedimentos diversos como prorrogação de inscrição, cancelamento de curso, emissão 

de certificados, atendimento ao sistema SISPG-LS; 

 Controle de substituição de professor e alteração de datas de disciplinas; 

 Elaboração de documentos e organização de eventos e reuniões desta Diretoria; 

 Estruturação e organização dos fluxos de processos realizados desta Diretoria; 

 Planejamento e Gerenciamento de Contratações da PROPESQ; 

 

Limitações 2020 
 

• Residência Médica e Residência Multiprofissional, instalação iniciada em 2019, mas 

ficaram impossibilitadas de prosseguir tendo em vista falta de servidores. 

 

• Pós-graduações Lato Sensu, não ocorreram ofertas/reofertas de cursos em 2020, tendo 

em vista a falta de garantia de certificação via UFCAT perante a separação UFCAT/UFG. 
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INOVAÇÃO  

 

A Diretoria de Inovação da PROPESQ/UFCAT foi criada em Janeiro/2020 com o objetivo de promover, proteger e transferir, com base nas 

legislações vigentes, a inovação tecnológica produzida pela Universidade Federal de Catalão, fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento 

econômico-social sustentável, auxiliando a interação da Universidade com o setor empresarial de Catalão e Região.  Para tanto, conta com o 

Centro de Empreendedorismo e Incubação Athenas (CEI Athenas), criado em 2011, sem fins lucrativos, viabilizado em parceria com a Fundação 

de Apoio à Pesquisa (FUNAPE). É caracterizado como uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – IEBT, por abrigar empreendimentos 

que desenvolvem produtos/processos/serviços, nos quais a tecnologia representa alto valor agregado. Consiste em um ambiente especializado em 

apoiar iniciativas empreendedoras e projetos inovadores, através de um atendimento integral e diferenciado, durante um determinado período. 

 

 

Projetos de Destaque 
 

• Projeto “Desenvolvimento do Centro de Empreendedorismo e Incubação Athenas - CEI como um centro de referência de apoio a empreendimentos 

inovadores em um ambiente regional”: Período de execução 22/12/2016 a 21/12/2018. Submetido à chamada pública Nº 06/2015 da FAPEG. 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; c) aquisição de mobiliário permanente; d) estímulo à cultura empreendedora e transferência de conhecimento 

e saberes da comunidade acadêmica para a sociedade e empreendimentos incubados; e) prospecção e apoio a novos incubados; f) qualificação e consultorias aos 

empreendimentos incubados e comunidade de Catalão e região; g) capacitação da equipe do CEI Athenas e realização de visitas técnicas a outros ambientes de 

inovação; 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. 

 

• Projeto “Estruturação e Consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Goiás”: Período de execução: 22/12/2016 a 21/12/2018. 

Submetido à chamada pública Nº 07/2015 da FAPEG. 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 

e externo e empreendimentos incubados. 

 

• Projeto “A universidade como instrumento propulsor da cultura empreendedora”: Período de execução de 01/08/2018 a 31/07/2019. O projeto foi submetido 

ao Edital PROEC Nº 04/2017 da Universidade Federal de Goiás. Resultados alcançados: 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”. 

 

• Projeto “CEI Athenas - UFG Catalão”: Período de execução de 05/01/2020 a 31/12/2020. O projeto foi submetido ao Edital FUNTEC Nº01/2019 de Fomento às 

Inovações em Goiás – é uma ação de abrangência regional voltada ao estímulo de ações demandadas pelas incubadoras de empresas vinculadas às Instituições de 

Ensino, Pesquisa e Tecnologia. 

 

Segue, na próxima página, a relação de atividades rotineiras e principais ações realizadas pela Diretoria de Inovação e CEI Athena realizadas em 2020.  
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Atividades Rotineiras Inovação 2020 
 

 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 FUNAPE; 

 Alocação de recursos e elaboração de relatórios periódicos das atividades 

desenvolvidas; 

 Realizar a capacitação da equipe para estruturação de um NIT; 

 Criar um comitê de inovação para implementação de um NIT; 

 Atendimento ao público interessado no campo de atuação do CEI; 

 Orientação sobre depósito de patentes, registro de marcas e outras modalidades 

de propriedade intelectual; 

 Orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de 

recursos; 

 Direito de uso dos serviços de áreas comuns para os empreendimentos residentes: 

Laboratórios (mediante autorização); sala de reunião, sala de treinamento e 

auditórios (mediante reserva), biblioteca (conforme legislação do SIBI/UFG), 

bem como espaço físico, energia elétrica, água, limpeza, segurança e telefone); 

 Orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades técnicas e 

administrativas dos empreendimentos incubados;  

 Promover consultorias especializadas, intermediação de contato com 

docentes/pesquisadores, acesso aos parceiros e uso da marca do CEI Athenas e 

da UFCAT pelos empreendimentos incubados; 

 Seleção de especialistas (consultores ad-hoc) para análise e assessoria de projetos 

incubados e realização de eventos;  

 Assessoria de comunicação e imprensa (divulgação em boletins e informativos) 

aos empreendimentos incubados; 

 Realização e apoio a eventos, como olímpiadas, workshops, palestras e 

minicursos, relacionados à inovação e para incentivar o comportamento 

empreendedor na região; 

 Elaboração de arte para publicação dos eventos e editais nos diversos veículos de 

comunicação; 

 Alimentação da página do CEI Athenas e de suas redes sociais; 

 Oferecer e administrar oportunidades de estágio para alunos da UFCAT e de 

outras instituições. 

 

Principais Ações Inovação 2020 
 

 Visita da PROPESQ às empresas de mineração para apresentação da 

Presidência da FAPEG e captação de recursos; 

 Reunião da PROPESQ com a Presidência da FAPEG sobre a elaboração de 

projeto estruturante na área de mineração CDTMIn; 

 Reunião da comissão de elaboração do projeto CDT-Min FAPEG; 

 Visita ao Colégio Militar para avaliação de parcerias em projetos; 

 Reunião para elaboração de proposta de treinamentos para PGT – Plano Geral 

de Treinamento das empresas Incubadas junto à Empresa de Contabilidade 

Júnior Moreira;  

 Formalização do Edital FUNTEC no evento Incuba Goiás; 

 Reunião da PROPESQ com a UFG e UFJ para direcionamentos de ações 

referentes ao desmembramento da UFCAT e UFJ;  

 Reunião com PRPI-UFG para transição (sistemas);  

 Reunião com PRPI para informações sobre as atividades do escritório de PI;  

 Reunião com PRPI-UFG sobre depósitos de patentes; 

 Finalização do projeto Centelha; 

 Reunião na empresa John Deere para viabilidade de parceria com a Incubadora 

Athenas para processo de desenvolvimento de instrutores internos; 

 Reunião com alunos das Engenharias para criação de uma Empresa Júnior; 

 Palestra na Calourada; 

 Reunião de gestores PROPESQ sobre chamada MAI/DAI; 

 Reunião da Comissão de identidade visual da UFCAT; 

 Reunião da PROPESQ, PROAF, pesquisadores com a RTVE/UFG; 

 Reunião de gestores PROPESQ sobre NIT; 

 Reunião com setor de convênios e contratos sobre projetos de inovação; 

 Planejamento e organização do Seminário de Iniciação Científica; 

 Capacitação da equipe curso DL-101 WIPO; 

 Reunião para ajustes no projeto aprovado pela FUNTEC; 

 Tratativas acerca de contrato com a empresa incubada residente 7Techx; 

 Participação no evento da Engenharia de Minas; 

 Realização de Webnários (em parceria com SEBRAE), “II Seminário Interno 

de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnologia e em Inovação”. 
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3.3 EXTENSÃO E CULTURA 

 
 

Contexto 2020 
 

Esta seção reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades 

desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) na Universidade 

Federal de Catalão em implantação durante o período janeiro a dezembro de 2020. 

As ações desenvolvidas por esse setor se orientam plea missão da Universidade, ou 

seja, contribuir para a formação de cidadãos capazes de promover a transformação e 

o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

 

 

Principais Resultados em 2020 

 
196 Projetos cadastrados/em andamento 

53 Eventos cadastrados/em andamento  

15 Cursos cadastrados/em andamento 

02 Programas cadastrados/em andamento 

08 Prestações de serviços cadastrados/em andamento 

58 Ordens de Serviços para uso dos Auditórios 

R$ 35.731,19 em investimento e custeio (PGC) 

56 Projetos inscritos PROBEC/PROVEC 2019/2020 e 2020/2021 

43 Projetos contemplados PROBEC/PROVEC 2019/2020 e 2020/2021 

34 Alunos bolsistas contemplados PROBEC 2019/2020 e 2020/2021 

141 Alunos voluntários PROBEC/PROVEC 2019/2020 e 2020/2021 

14 Apresentações de trabalhos no XI SEREX/UFMT 

 

Objetivos 2020 
 

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 UFCAT e da UFG. Dessa forma, priorizou e avançou na 

implementação dos seguintes objetivos referentes às políticas de Extensão e Cultura 

em 2020: 

 

 Reconhecer e efetivar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão em 

todos os seus níveis no interior da Universidade; 

 Ampliar o programa de bolsas de Extensão e Cultura e projetos que sejam 

financiados; 

 Fomentar as parcerias multi e interdisciplinares entre cursos, unidades, projetos e 

programas da UFCAT, bem como as parcerias interinstitucionais com prefeituras, 

Estado e outras IES; 

 Potencializar a política de comunicação e divulgação das ações de extensão; 

 Construir política de expansão da Extensão e Cultura para atendimento das 

demandas político-sociais e culturais de Catalão e Região; 

 Fortalecer a construção democrática de políticas e parcerias na UFCAT; 

 Incentivar a realização de Festivais, Mostras, Exposições e outras modalidades de 

Eventos de Extensão e Cultura; 

 Valorizar a produção e o acesso às manifestações artístico-culturais nacionais, 

regionais e locais. 

 

1º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da 

Universidade Federal de Catalão – CEPEx-UFCAT 
 

O 1º CEPEx-UFCAT constituiu-se como um espaço de reflexão 

ampliada e aprofundada sobre a Universidade, sobre suas heranças e 

perspectivas e seu papel social, favorecendo o estabelecimento de políticas 

definidas a partir de diversos princípios enquanto instituição pública, 

gratuita, de qualidade e compromisso com a sociedade. 

Desse modo, o 1º CEPEx-UFCAT fez uso do tema "Inteligência 

artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”, escolhido em outubro de 

2019 para a décima sétima edição da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (SNCT) em 2020, para contribuir com a sua discussão e a 

divulgação no sentido de coadjuvar na disseminação e popularização de 

soluções para problemas cotidianos que impactam de sobremodo na vida da 

maioria da população brasileira.  

Excepcionalmente em 2020, em virtude da pandemia do coronavírus, o 

1º CEPEx-UFCAT se apresentou de forma remota e com o uso de 

Tecnologia Digital de Informação e Comunicação – TDIC. 
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EXTENSÃO 
 

 Participação no XI SEREX/UFMT: divulgação, mobilização da 

comunidade, recebimento, avaliação e seleção interna de trabalhos; 

acompanhamento da submissão e apresentação dos trabalhos de autores da 

UFCAT; 

 Participação no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 

Públicas de Educação Superiores Brasileiras (FORPROEX-Regional); 

 Organização do 1º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) de 

forma remota: realização da 1ª Mostra de Extensão e Cultura; produção dos 

anais do evento e certificação dos participantes; 

 Criação de comissão, juntamente com a PROGRAD, para a discussão da 

inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFCAT; 

 Reunião com os coordenadores de ações de extensão e/ou cultura 

contempladas para o PROBEC/PROVEC 2020/2021; 

 Promoção do “Treinamento para submissão de projetos no SIGAA”, o que 

qualificou os membros da CAEX (Coordenação das Atividades de 

Extensão) e outros interessados a utilizarem o SIGAA para submissão de 

trabalhos ao Edital 2020/2021; 

 Elaboração de programa para enfrentamento da pandemia na UFCAT. 

Várias ações como projetos, cursos e eventos foram disponibilizadas para 

amenizar e prevenir os efeitos da pandemia; 

 Participação do grupo das Instituições Públicas de Ensino Superior de 

Goiás para discussões da extensão universitária em nível estadual. 

 Até abril de 2020 tivemos a utilização de mídia indoor em vários espaços 

externos à Universidade para a divulgação de eventos institucionais e 

eventos da extensão e cultura, devido a pandemia de COVID-19, o serviço 

de mídia indoor foi temporariamente suspenso; 

 Foram adquiridas no ano de 2019 três TVs de 49”, com os respectivos 

suportes e em 2020 os Kits para mídia indoor de utilização interna na 

UFCAT, os quais serão disponibilizados no restaurante universitário e 

cantina, com a finalidade de divulgação de eventos, projetos, editais, etc. 

para toda a comunidade universitária; 

 Participação de reuniões para a transição de atividades junto à 

PROEC/UFG; 

 Elaboração de vídeo para treinamento da Comissão de Avaliadores de 

Projetos de Extensão Edital 01/2020; 

 

 

CULTURA 
 

Esta Pró-reitoria buscou valorizar e incentivar as manifestações artístico-culturais 

na participação e/ou promoção de eventos como: 

 

 Parceria com a Rede de Cultura das Instituições de Ensino Superior de Goiás – 

Rede de Cultura IPES-GO e reunião com o Secretário de Cultura do Estado de 

Goiás; 

 Participação em reunião com o ITEGO em Artes Labibe Faiad para parceria na 

realização de cursos na UFCAT e criação de Coral; 

 Realização do Espetáculo Teatral: Bumba, meu Boi Estrela; 

 Realização da Viva UFCAT – Calourada Cultural 2020, com o tema Contando a 

Nossa História: promoção de palestras e atividades culturais; 

 Realização de Roda de Conversas sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc 

em parceria com artistas, coletivos e trabalhadores da Cultura de Catalão-GO; 

 Realização da Oficina de Blues em parceria com o Projeto Residência Pedagógica 

para comemoração póstuma do dia da Consciência Negra; 

 Participação na elaboração do regimento do Conselho Municipal de Cultura de 

Catalão-GO; 

 Por intermédio do Cineclube Universitário Utopias do Cerrado foi realizado vários 

encontros com estudantes da UFCAT para debater temáticas importantes por 

intermédio do cinema; 

 Elaboração de slides para o vídeo institucional de divulgação das ações da 

Universidade no combate à pandemia: A UFCAT E SEU COMPROMISSO 

SOCIAL COM A POPULAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-

19; 

 Participação da UFCAT no IV Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino 

Superior – FORCULT (Regional Centro-Oeste e Nacional); 

 Participação nas reuniões do FORCULT (Nacional) para a criação do regimento; 

 Participação na Caravana Cultural, criada pela Rede de Cultura IPES-GO;  

 Organização das Lives do “Circuito de Cultura e Artes” da PROEC, com os temas: 

- Exposição online do artista Crispim Antônio Campos (03/06/2020)  

- Como fazer um documentário (10/06/2020).  

- A transformação da música (17/06/2020).  

- Jornalismo e Cultura Pop (24/06/2020). 

- A Prosa da Canção (01/07/2020) 

- Cineclube Chileno em Goiás (09/07/2020).  
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Perspectivas PROEC 2021 
 

Pretende-se em 2021 priorizar as seguintes metas previstas no plano de gestão 2018-

2022, referentes às políticas de extensão e cultura: 

 

 Manter e ampliar as atividades que proporcionem a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

 Continuar com o processo de discussão para a construção da resolução que 

regulamenta a inserção das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de graduação da UFCAT; 

 Publicação de um livro da Extensão com artigos sobre os resultados de projetos 

desenvolvidos; 

 Instalar kits de mídia indoor nas TVs da cantina e do restaurante universitário para a 

divulgação contínua dos eventos, projetos de extensão e cultura, assim como as ações 

institucionais; 

 Concluir o contrato da mídia indoor em vários pontos da cidade; 

 Apresentar, no mínimo, dois boletins com a divulgação dos trabalhos extensionistas e 

culturais, poesia/crônica; 

 Implantação de uma rádio universitária; 

 Ampliar as parcerias entre a UFCAT e outras instituições públicas e privadas para a 

construção de políticas que garantam o fortalecimento da extensão e cultura; 

 Programar um Fórum de Extensão e Cultura na UFCAT em que se discutirá e lançará 

metas e propostas para nortear a inclusão de 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; garantir a 

participação em dois fóruns nacionais de Pró-Reitores (Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte) e outros eventos similares;  

 Dar continuidade com a parceria entre UFCAT e SESI/SENAI;  

 Reconstruir a Incubadora INESSOL, para o fortalecimento de projetos sociais de 

Catalão e região; 

 Promover parcerias com instituições privadas para o recebimento de auxílio (via 

fundações de amparo);  

 Construir uma política para financiamento e captação de recursos, via editais e 

convênios para o financiamento de bolsas de Extensão e Cultura; 

 Promoção e participação em eventos e capacitações diversas. 

 

 

Riscos 2021 
 

Entre os principais riscos que impactam a materialização do que se pretende 

realizar em 2021 se encontram: 

 

 Redução do orçamento das universidades, com corte de verbas em editais 

de fomento que dificulta a viabilidade da promoção de eventos e projetos 

extensionistas para a inserção curricular, além disso, editais de fomento à 

extensão e cultura são mais raros e com divulgação diminuída ou restrita a 

certas localidades; 

 Escassez de orçamento, espaço físico e contratação de pessoal para o serviço 

durante a transição UFG/UFCAT. 

 Baixa definição sobre os prós e contras à institucionalização das incubadoras 

de economia sócios solidárias. Isto porque as ações desenvolvidas pelas 

incubadoras sócio solidárias 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 sócio solidários se vinculem à extensão é preciso garantir 

sua relação com o ensino e a pesquisa.  

 

 

Conheça mais Extensão e Cultura UFCAT 
 

Com o intuito de garantir e fortalecer um espaço de divulgação do que se 

produz em termos de extensão e cultura na UFCAT garantiu-se, no ano de 

2020, a publicação de dois (2) números do Boletim de Extensão e Cultura da 

PROEC/UFCAT. Os Professores que possuem ações extensionistas divulgam 

seus trabalhos, artigos de opinião, poesias, contos e causos e agenda de 

eventos.  

 

+ Conheça os Boletins de Extensão e Cultura:  Vol. 1 - N. 1 e Vol. 1 - N. 2 

 

As outras formas de divulgação de nossos projetos, editais e eventos 

atuais se dá por redes sociais via internet, outdoors, e pela página da PROEC 

da UFCAT.  

 

+ Conheça a página da PROEC da UFCAT 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/572/o/Boletim_PROEC.UFCAT_Vol._1_-_N._1-.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/572/o/Boletim_PROEC.UFCAT_Vol._1_-_N._2-.pdf
https://cec.catalao.ufg.br/
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3.4 POLÍTICAS ESTUDANTIS 

 

Contexto 2020 
 

Perante transição para universidade autônoma, a UFCAT criou, no início de 

2020, a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE), responsável pelo apoio ao 

protagonismo estudantil no ambiente acadêmico para uma formação científica, 

humana, política e profissional qualificada.  

A finalidade da PRPE é promover a inclusão universitária, na perspectiva da 

igualdade de direitos e da equidade no atendimento das demandas dos discentes, 

proporcionando o acesso e permanência dos estudantes à Universidade, a 

redução da evasão e a continuidade dos estudos a todos os alunos de graduação, 

incluindo igualmente os grupos em condições de vulnerabilidade.  

Nesse sentido, são apresentados a seguir os objetivos priorizados no Plano de 

Gestão 2018-2022, os programas, projetos e ações realizadas pela UFCAT no 

âmbito da assistência estudantil em 2020. 

Cabe ressaltar que a PRPE durante a pandemia atuou de forma emergencial, 

buscando adaptar suas ações e serviços de maneira a não interromper ou 

descontinuar suas ofertas, além de serem promovidas diversas atividades de 

suporte social e cuidados em saúde, muitas delas através de busca ativa dos 

estudantes assistidos. As bolsas e auxílios foram adaptados ao novo contexto em 

razão da supressão das atividades presenciais nos campi da UFCAT e retomada 

das atividades com uso de tecnologias digitais. 

 

Objetivos 2020 
 

Em 2020, foram prioridades da gestão, em relação às Políticas Estudantis, o 

atendimento dos seguintes objetivos estratégicos contidos no Plano de Gestão 

2018-2022 (redigidos e condensados com base nas demandas emergentes do 

contexto): 

 

 Estruturar e ampliar o número de servidores da PRPE; 

 Buscar fontes alternativas de financiamento da assistência estudantil;  

 Garantir a segurança alimentar e nutricional da comunidade universitária; 

 Implementar ações em prol da construção da Moradia Universitária do Cerrado; 

 Implementar políticas e apoiar ações de formação cultural e de prática de 

desportos em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;  

 Viabilizar espaços de convivência comunitária; 

 Construir uma política de saúde para a comunidade universitária integrada com 

a rede municipal e estadual de saúde; 

 Programar em nível preventivo e assistencial o serviço de saúde física e mental 

integrada com outras áreas na prevenção e acompanhamento dos discentes; 

 Promover uma maior integração de ações Inter setoriais entre as políticas de 

acessibilidade, graduação, intercâmbio e profissionais de saúde; 

 

Ações 2020 
 

Em 2020 as ações da PRPE consistiram na liberação de bolsas e outros recursos 

extraordinários/excepcionais com base nos impactos do isolamento social decorrentes da pandemia Covid-

19. Foram 762 estudantes foram contemplados nos editais de atendimento do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil - PNAES.  

Houve um aumento de 49% na demanda para assistência estudantil em comparação ao ano de 2019. 

Os dados dos estudantes avaliados são reveladores sobre os desafios da UFCAT para prover assistência 

estudantil em conformidade com as necessidades dos estudantes.  

Seguem na próxima página o quantitativo, faixa etária, cor/etnia e por curso dos estudantes assistidos 

com benefícios PNAES no ano 2020. Os dados apresentados revelam a diversidade das ações que visam 

ampliar o acesso e a permanência, diminuir os índices de retenção e evasão escolar e melhorar a 

qualidade de vida dos nossos estudantes. 

 

 

Conheça mais Políticas Estudantis UFCAT 
 

Mais informações sobre seleção, perfil de 

vulnerabilidade econômica, renda per capita e relação 

entre ingresso por cotas e participantes dos processos de 

avaliação socioeconômica, bem como serviços, 

programas e editais estão disponíveis na página da 

PRPE/UFCAT: 

 

+ Conheça a página da PRPE da UFCAT  

+ Transparência PRPE/UFCAT 

 

https://ccom.catalao.ufg.br/
https://ccom.catalao.ufg.br/p/31949-prpe-transparencia-em-informacoes-e-recursos-2020
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Gráfico 01: Nº de estudantes assistidos por eixo do PNAES 

 

 
Fonte: PRPE da UFCAT (2020).1 

Gráfico 02: Nº de estudantes assistidos por Unidade Acadêmica 

 

 
Fonte: PRPE da UFCAT (2020). 

 

Gráfico 03: Cor/Etnia dos estudantes assistidos 

 

 
Fonte: PRPE da UFCAT (2020). 

 

Tabela 01: Faixa etária dos estudantes assistidos  

 

Faixa etária % 

15-19 9.19 

20-24 61.15 

25-29 19.03 

30-34 4.86 

35-39 1.97 

40-44 2.23 

45-49 0.92 

50-54 0.52 

55-60 0.13 

Fonte: PRPE da UFCAT (2020). 

  

                                                           
1 Referente a recursos diretos (editais para repasse financeiro em caráter excepcional e emergencial e alimentação complementar). 

** Estudantes que foram assistidos apenas no edital específico para portadores de deficiência, visto que estudantes PcD também perpassam por todos os demais benefícios. 

*** Em outubro/2020, requereu-se a conversão de R$222.500,00 do recurso PNAES em capital, a fim de viabilizar parte da compra dos móveis da Moradia Universitária do Cerrado – MUC/UFCAT. O valor 

encontra-se contabilizado dentro do eixo PNAES Moradia. 

**** Refere-se à Bolsa Permanência e ao Repasse Financeiro Excepcional (Edital nº 10/2020). 
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Inclusão digital (R$ 689.952,87)

Apoio pedagógico**** (R$ 825.600,00)

Acessibilidade** (R$ 60.155,10)

Moradia*** (R$ 667.940,00)
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Atenção à Saúde PRPE 2020 
 

Na atenção à saúde foram desenvolvidas ações de prevenção e promoção à saúde visando o acolhimento e 

acompanhamento dos estudantes com foco no cuidado integral e na qualidade de vida por meio de parcerias 

institucionais e intersetoriais. Os resultados alcançados no ano de 2020 foram obtidos por meio de solicitações 

e/ou encaminhamentos dos estudantes, bem como ações coletivas, conforme descrição a seguir: 

 

 I Viva UFCAT: avaliações antropométricas, do comportamento alimentar, flexibilidade, orientações 

nutricionais, teste de glicemia capilar, serviço de aconselhamento e testagem (IST/HIV), estímulo a doação 

de sangue, marcha em defesa ao SUS, entre outros;  

 Projeto terapeutas solidários – oficinas de Práticas Integrativas e Complementares (Terapia floral; Reiki; 

Automassagem; Meditação; Dança circular; Reflexologia; Auriculoterapia e Relaxamento com imagem 

guiada);  

 Acompanhamento de estudantes indígenas e quilombolas: reuniões intersetoriais para discussão sobre a 

saúde dos estudantes indígenas e quilombolas; orientações sobre o retorno de estudantes indígenas para 

suas aldeias/comunidades; atendimento de familiares indígenas (12 estudantes); 

 Acompanhamento de estudantes com deficiência: atualização e planejamento da Política de Assistência 

Social Estudantil para estudantes com deficiência (40 estudantes); 

 Doação de 114 cestas agroecológicas compostas por gêneros alimentícios e produtos de limpeza aos/às 

estudantes em condições de vulnerabilidade em parceria com ADCAC, Banco do Brasil e Associação de 

Produtores Rurais de Catalão; 

 Atendimento psicológico e psiquiátrico: Grupo Psicoterapêutico e ações de acolhimento em saúde 

mental; Discussão e vivência de cuidado e de autocuidado por meio do trabalho educativo; Grupo escuta e 

acolhimento universitário por meio de rodas de conversa online, whatsapp e reuniões presenciais antes da 

pandemia;  

 PRPE em Ação na Pandemia: Acolhimento Biopsicossocial de 138 estudantes durante a pandemia; 

Orientação higiênico sanitária para prevenção do risco de contaminação pelo coronavírus;  

 PRPE ligada em você: acolhimento e acompanhamento em saúde física e mental, acesso a medicamentos 

de uso controlado, nutrição e alimentação, cidadania e direitos sociais; 

 Atenção à saúde: Acolhimento, triagem e encaminhamentos para a rede de atenção à saúde de 22 

estudantes; Construção de informativo, com a descrição de contatos e serviços públicos de Catalão, de 

relevância para o estudante e/ou comunidade acadêmica; Participação de servidora junto ao Conselho 

Municipal de Saúde da cidade e comarca de Catalão; 

 Solidariza UFCAT – ações de saúde: o que seu intestino diz sobre você, cuidados na aquisição dos 

alimentos, cozinha nutritiva, Covid-19 informações sobre testes e sintomas, sono e saúde do estudante, 

dores na coluna como evitar.  

 Atividades formativas abertas aos membros da comunidade (minicursos, oficinas).  

 Visitas institucionais, domiciliares e em internações.  

 

 

 

Diversidade PRPE 2020 
 

O eixo diversidade objetiva incentivar ações que 

minimizem as desigualdades sociais e possibilitar a 

permanência e a diplomação de estudantes de graduação 

da UFCAT pertencentes a segmentos socialmente 

vulneráveis, em virtude das especificidades de gênero, 

raça, etnia, origem e orientação sexual.  

A PRPE atuou por meio de parcerias intersetoriais e 

institucionais no incentivo ao desenvolvimento de ações 

voltadas para estudantes indígenas, LGBTQIA+, 

mulheres e negros/as em situação de vulnerabilidade que 

visem à permanência na Universidade.  

Cabe ressaltar, o compromisso no respeito às 

diferenças e à diversidade cultural e o fortalecimento da 

convivência e da solidariedade, com ações afirmativas e 

uma ampla rede de acolhimento, integração, e estímulo 

ao autocuidado.  

Os programas, ações e resultados alcançados em 

2020: 

 

 Rodas de conversa semanais com representações e 

movimento estudantil; 

 Oficinas de planejamento de estudos;  

 Apoio interdisciplinar no evento “Novembro Preto”; 

 Recepção e acolhimento de novos estudantes 

indígenas e estrangeiros; 

 Acolhimento, acompanhamento acadêmico contínuo 

e orientações individualizadas; 

 Promoção do diálogo aberto sobre o público 

LGBTQIA+; 

 Reuniões e encontros com os coletivos de 

representação LGBTQIA+; 

 Incentivo a participações em eventos culturais, atos 

públicos, Oficinas, Rodas de Conversa, Palestras, 

Aulas Públicas, Cursos, Colóquios, Saraus e 

Seminários com temáticas voltadas para promoção 

da diversidade e do diálogo. 
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Acessibilidade PRPE 2020 
 

Em consonância com a legislação sobre direitos das 

pessoas com deficiência e sobre o acesso, participação 

e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação (Decreto nº 7.234/2010) 

foram desenvolvidas ações por meio de parcerias 

intersetoriais nas diversas esferas da acessibilidade, tais 

como: arquitetônica e urbanística, pedagógica, 

inclusiva, comunicação /informação e atitudinais/ 

comportamentais: 

 

❖ Criação de Edital inédito para Repasse Financeiro 

Excepcional para aquisição de Tecnologia 

Assistiva; 

❖ Criação de Comissão de Atenção Estudantil para 

Inclusão e Acesso à Tecnologia Assistiva;  

❖ Melhorias no acesso à Universidade, com a abertura 

de portão acessível localizado na rua lateral ao 

Campus I, bem como apoio na interlocução com o 

Município na construção das faixas elevadas de 

travessia em frente à entrada principal do Campus I; 

❖ Articulação junto ao Núcleo de Acessibilidade; e 

❖ Incentivo e participação nas discussões sobre 

acessibilidade, mobilidade e estudantes com 

deficiência no âmbito interno e externo à 

Universidade. 

Apoio Pedagógico PRPE 2020 
 

O apoio pedagógico consiste no suporte aos 

estudantes dos cursos de graduação presencial que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, com vistas a 

redução dos índices de retenção e evasão, melhorando o 

desempenho acadêmico discente. Seguem abaixo as 

ações desenvolvidas por meio de parcerias 

intersetoriais:  

 

❖ Atendimentos socioassistenciais, psicossociais e 

pedagógicos;  

❖ Reuniões com servidores/as, discentes e coletivos 

estudantis visando redução dos níveis de evasão;  

❖ Pró-apoio Ibiotec; 

❖ Avaliação do PSE pelos estudantes assistidos. 

 

Gráfico 04: Grau de Autopercepção de aprendizado 

pelos estudantes assistidos pela PRPE (n=627) 

  
Fonte: PRPE da UFCAT (2020). 

*Valores a partir de 3 são considerados positivos 

Esporte, Lazer, Arte e Cultura PRPE 2020 
 

As ações desenvolvidas de esporte, lazer, arte e 

cultura objetivaram incentivar o desenvolvimento de 

projetos e programas institucionais voltados para a saúde, 

o bem-estar, prática e representação esportiva e arte e 

cultura, por meio de parcerias intersetoriais e 

interinstitucionais. Ações desenvolvidas em 2020: 

 

❖ Apoio ao Projeto “Viva UFCAT”: Programa 

Unimed Catalão - Mude um hábito; Incentivo e 

participação na Caminhada na Universidade;  

❖ Diálogo com o curso de Educação Física para 

parceria voltada ao esporte e lazer; 

❖ Apoio aos Centros Acadêmicos (CA);  

❖ Apoio às Organizações Comunitárias; 

❖ Início da idealização do Fórum Estudantil 2021; 

❖ Mobilização e acolhimento das atléticas; 

❖ Solidariza UFCAT: sensibilidade e arte. 

 

Espaços de Alimentação e Nutrição  
 

O Restaurante Universitário (RU) e a Cantina são 

espaços de alimentação e nutrição que objetivam 

propiciar à comunidade universitária, em especial aos 

estudantes participantes dos programas de assistência 

estudantil, melhores condições de segurança alimentar e 

nutricional pela oferta de refeições de qualidade 

nutricional e com preços acessíveis com vistas ao 

estímulo a adoção de práticas alimentares saudáveis, 

minimizando a evasão e contribuindo para a diplomação. 

Em 2020, o RU funcionou até abril em decorrência da 

pandemia e neste período foram servidas 16.227 

refeições aos estudantes da Assistência Estudantil, o que 

correspondeu a R$ 120.415,38 (benefício indireto 

proveniente do recurso PNAES). 

  

Moradia Universitária do Cerrado (MUC) 

 
A construção da Moradia se trata de uma das 

maiores conquistas para a assistência estudantil da 

UFCAT no ano de 2020. A obra está em fase final e já 

possuí Comissão para a elaboração do seu Regimento 

Interno, com discussões amplas e plurais com toda a 

comunidade universitária e convidados. 

 

10%

19%
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Prioridades PRPE em 2020 
 

❖ Acesso imediato ao programa Bolsa Alimentação som subsídio integral para 22 estudantes até a 

conclusão da avaliação socioeconômica;  

❖ Articulação constante entre os diversos órgãos da Universidade para otimizar os trabalhos da 

construção da Moradia Universitária do Cerrado (MUC); 

❖ Articulação política com o DCE para criação da Câmara de Políticas Estudantis, em situação 

equânime às demais Câmaras Superiores da universidade (Estatuto da UFCAT); 

❖ Remanejamento de recursos para compra de mobiliário para a Moradia Universitária; 

❖ Remanejamento de recursos do RU para pagamento de auxílios extraordinários e/ou bolsas; 

❖ Continuidade da oferta dos programas de assistência estudantil; 

❖ Participação ativa no processo de transição entre UFG e UFCAT; 

❖ Participação na Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica do SiSU e na Comissão de 

Heteroidentificação; 

❖ 25 estudantes atendidos em caráter emergencial, conforme Portaria SEI N° 02/2019 nos projetos 

Moradia/Alimentação Complementar e Permanência; 

❖ Inserção de 12 estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica em curso de língua 

estrangeira por meio de parceria intersetorial com o Centro de Línguas da UFCAT; 

❖ Articulação e diálogo permanente com o movimento estudantil, através de reuniões semanais; 

❖ Otimização da comunicação com a comunidade acadêmica, através da utilização de e-mail e 

whatsapp institucional, chegando a marca de 2.007 atendimentos e encaminhamentos; 

❖ Acesso imediato, em caráter temporário, a ações voltadas ao programa de Bolsa Alimentação, 

beneficiando 470 estudantes em condições de vulnerabilidade social, por praticamente 9 meses. 

❖ Articulação interinstitucional com a Secretaria Municipal de Saúde, Gerência de Práticas 

Integrativas e Residência Multiprofissional em Saúde; 

❖ Consolidação da parceria intersetorial e interinstitucional da Rede de Saúde Mental 

oportunizando o acesso ao SUS pelos estudantes em condições de vulnerabilidade de saúde;  

❖ Dedicação da equipe em acompanhar os estudantes, sempre procurando um diálogo com os 

Docentes e/ou Coordenadores dos diversos cursos de graduação; 

❖ Articulação com clubes, atléticas e entidades promotoras de eventos do esporte universitário; 

❖ Participação no FONAPRACE – Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis e 

ingresso do Pró-Reitor Pro Tempore de Políticas Estudantis como membro da Coordenação; 

❖ Apoio à inclusão digital dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, mediante editais 

específicos para aquisição de equipamentos de informática e acesso à internet; 

❖ Produção de 10 editais ao longo do ano de 2020, o que exigiu um alinhamento de ações da equipe 

PRPE diante do volume de trabalho. 

 

Inovações e Melhorias PRPE 2020 
 

❖ Melhorias no espaço de trabalho destinado à equipe PRPE, através 

da aquisição/doação de móveis e equipamentos; 

❖ Atuação direta junto à Reitoria e órgãos financeiros, bem como, 

alocação de doações de móveis e equipamentos para viabilizar o 

Centro de Convivência Estudantil – CCE; 

❖ Disponibilização do Demonstrativo analítico e sintético dos gastos 

PNAES/2020 no site da PRPE (transparência); 

❖ Disponibilização das listas nominais dos beneficiários nos projetos 

diretos e indiretos da PRPE; 

❖ Atuação da equipe, principalmente o Serviço Social, junto às 

coordenações de curso para viabilizar a participação dos bolsistas 

nas atividades do PSE; 

❖ Atuação mais próxima e efetiva do setor administrativo junto ao 

Serviço Social nos processos de análise de editais; 

❖ Redução do tempo de avaliação das solicitações de acesso aos 

programas de assistência estudantil devido digitalização de 

documentos e informatização dos processos no SIGAA; 

❖ Realização de reuniões com representação estudantil para discutir 

demandas e ouvir reivindicações por meio de redes sociais e site 

como espaços de comunicação; 

❖ Revisão das resoluções e dos editais dos programas de Assistência 

Estudantil para maior segurança jurídica; 

❖ Ampliação do apoio psicológico/psicossocial individual à 

comunidade universitária, especialmente aos estudantes; 

❖ Oferta de espaços de escuta coletiva aos estudantes, por meio de 

grupos psicoterapêuticos, psicossociais com o intuito de fortalecer 

os vínculos, prevenir risco de suicídio e promover a saúde mental; 

❖ Ampliação da articulação com as UAs e Administração; 

❖ Participação na Comissão de Assédio Moral, Sexual e 

Preconceitos; 

❖ Contato constante com coordenações de curso e envio de planos de 

trabalho e relatórios sobre estudantes com necessidades 

específicas, em especial os indígenas; 

❖ Atendimento à comunidade universitária contribuindo para a 

prevenção do suicídio. 
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Perspectivas PRPE 2021 
 

❖ Implementar, quanto ao Apoio Pedagógico aos estudantes, a Aprendizagem 

entre pares (peer tutoring); 

❖ Implementar o novo sistema de seleção para os programas de Assistência 

Estudantil no SIGAA-UFCAT; 

❖ Revisar o sistema de pontuação do processo de avaliação socioeconômica, 

em conformidade com o orçamento, Decreto PNAES e PASE; 

❖ Ampliar a equipe da PRPE conforme organograma e PPI; 

❖ Fortalecer a parceria com a rede municipal de saúde; 

❖ Dar continuidade à articulação junto às diversas representações estudantis; 

❖ Fortalecer o sistema de vigilância ativa em saúde na Universidade; 

❖ Promover a aproximação e ampliar o diálogo entre Diretoria de Atenção ao 

Estudante e suas coordenações com as representações estudantis; 

❖ Promover a melhoria da infraestrutura nos espaços físicos da PRPE; 

❖ Construir uma política de permanência específica para os estudantes 

indígenas e quilombolas; 

❖ Ampliar as ações desenvolvidas em parceria com as entidades estudantis e 

a participação dos servidores nos projetos esportivos e culturais; 

❖ Implementar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Estudante; 

❖ Modernizar o sistema de acesso, consulta e vendas de refeições no RU; 

❖ Destinar corretamente os resíduos gerados nos espaços de alimentação; 

❖ Implantar um programa para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da 

agricultura familiar; 

❖ Ampliar a estrutura física dos serviços prestados de alimentação e nutrição 

no campus II/UFCAT; 

❖ Concluir o processo de regulamentação da MUC; 

❖ Promover estudo socioeconômico e categorização conforme renda per capita 

para a bolsa alimentação RU; 

❖ Implantação de sistema de gestão conforme demandas do setor; 

❖ Construir um arcabouço normativo que atenda as demanda dos estudantes; 

❖ Desenhar e disciplinar os principais processos internos, como acesso ao RU, 

processo de pagamento de bolsas, inclusões, exclusões, etc; 

❖ Ter 100% dos bolsistas e usuários do RU, que tenham suas refeições 

subsidiadas pelo PNAES, com cadastro único no SiGAA. 

 

Desafios e Riscos PRPE 2021 
 

❖ Aumento das demandas dos programas de assistência estudantil, tendo em vista a 

mudança de perfil socioeconômico dos ingressantes na Universidade e os impactos 

socioeconômicos causados pela pandemia; 

❖ Dificuldade de contemplar todos os estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica devido à restrição de vagas e às restrições orçamentárias, gerando 

assim uma demanda reprimida nos processos de seleção; 

❖ Realizar adequadamente acompanhamento psicopedagógico e orientação para os novos 

estudantes ingressantes nos programas de assistência estudantil, de forma 

individualizada, uma vez que a demanda é crescente; 

❖ Necessidade de estruturar uma rede interna intersetorial para o acompanhamento 

acadêmico do público atendido pela assistência estudantil, de modo a viabilizar a 

diplomação dentro do prazo previsto no fluxo de cada curso; 

❖ Necessidade de melhorias no espaço de trabalho destinado às equipes que atuam no 

atendimento biopsicossocial/serviço social/nutricional/políticas de permanência/gestão 

e avaliação e Pró-Reitoria (individual e coletivo), seguindo as orientações dos 

respectivos conselhos de classe; 

❖ Contingenciamento orçamentário e financeiro, que dificulta e, às vezes, impossibilita o 

planejamento e a continuidade de serviços no âmbito da assistência estudantil; 

❖ Constantes quedas de energia no campus I que impactam os serviços do RU; 

❖ Necessidade de ações coletivas de educação alimentar e nutricional com base no Guia 

Alimentar para a População Brasileira; 

❖ Necessidade de reforma estrutural dos espaços da PRPE; 

❖ Devido ao processo de transição, parte do orçamento PNAES da UFCAT ainda está 

lotado na UFG, o que atrasa o planejamento financeiro do setor; 

❖ Necessidade de modernização do contrato de serviços do Restaurante Universitário; 

❖ Aquisição e integração de sistemas que combinem dados administrativos e acadêmicos; 

❖ Ociosidade de vagas em editais de auxílios extraordinários e excepcionais, devido à 

pandemia do coronavírus, que podem significar tanto uma falha no processo de 

comunicação da universidade como um agravamento severo das condições 

socioeconômicas dos discentes da UFCAT; 

❖ Com desmembramento dos sistemas e a falta de servidores habilitados na área de TI se 

constitui um grande desafio a gestão dos programas e sistemas da PRPE; 

❖ Responder às demandas do MEC e órgãos de controle externo de forma tempestiva; 

❖ Ampliar a equipe PRPE, nos termos do organograma aprovado em 2020 e PPI. 

 



 

41 
 

 

3.5 ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 

Contexto 2020 
 

Em 2020 o cenário de pandemia impactou seriamente a execução de projetos e atividades 

internacionais nas universidades. No Brasil, os projetos de pesquisa e programas internacionais com 

términos previstos para 2020 foram todos prorrogados por mais um ano pela CAPES (Portaria nº 

127/2020). Além disso, antes da criação da UFCAT os acordos e programas internacionais eram todos 

oficialmente firmados e executados pela UFG, assim, são poucos os convênios com instituições de 

outros países até agora instituídos pela própria UFCAT e os programas ainda são, em grande parte, 

executados via UFG. Apesar do cenário, destacam-se abaixo as principais iniciativas da UFCAT, muitas 

em parceria com a UFG, realizadas em 2020 com vistas à institucionalização de políticas e ações de 

internacionalização junto à sua comunidade: 

 

 

 Principais Resultados 2020 
 

02 Convênios firmados com instituições internacionais  

04 Estudantes em mobilidade recebidos na UFCAT 

01 Estudante da UFCAT enviada para mobilidade 

06 Afastamentos para cursos/missões no exterior   

05 Participações em eventos de internacionalização 

06 Publicações com participantes internacionais 

02 Membros de corpo editorial internacional 

05 Projetos de Pesquisa com membros internacionais 

02 Professores em Estágio Pós-Doutoral  

 

 

Mobilidade Internacional 
 

Em 2020 a UFCAT recebeu 04 (quatro) estudantes em mobilidade internacional 

e enviou 01 (uma) aluna para o Programa Futuros Líderes das Américas: 

 

 Mestranda em mobilidade internacional do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem (PPGEL): Amanda M. Santiago, enviada ao Canadá com 

bolsa ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program) - Programa Futuros 

Líderes das Américas, financiado pelo governo canadense. 

 Claudia Evelin Cardozo Ortigoza – Paraguai, através do Programa de Mobilidade 

Estudantil da Associação das Universidades Grupo Montevideo (AUGM) no 

período de fevereiro a novembro de 2020; 

 Cristian Isasa Imbungu – República Dominicana do Congo, através do Programa 

de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) – formação superior a cidadãos 

estrangeiros de países com os quais o Brasil mantém acordos educacionais; 

 Austin Stollhaus - Georgetown University e Kendall Medford – University of 

North Carolina at Chapel Hill, USA. Os estudantes foram selecionados pela 

Fulbright, para serem assistentes de ensino de inglês, com bolsa Capes-Fulbright 

do projeto "Formação docente e cooperação internacional no curso de Letras com 

assistentes dos EUA na UFCAT", sob a coordenação da Profa. Dra. Viviane 

Bengezen - UALL - UFCAT. O período do projeto seria março/2020 a dezembro 

de 2022, mas está suspenso por causa da pandemia. 

Afastamentos para o exterior 2020 

 Prof. Christiane da Fonseca Souza - Doutorado em Educação na Universidade 

Federal de Uberlândia, período: 01/11/2017 a 30/04/2021, com Sanduíche na 

Universidade de Lisboa, Lisboa/Portugal, período de 27/09/2019 a 31/08/2020. 

 TAE Mônica Inês de Castro Netto - Doutorado em Ciências da Linguagem pela 

Universidade do Porto, Portugal, período: 09/2018 a 31/08/2021. 

 Prof. Serigne Ababacar Cisse Ba - Pós-Doutorado em Educação na Université 

Virtuelle du Sénégal, na cidade de Dakar/Senegal, período: 01/03/2019 a 

28/02/2020. 

 Prof. Renata Alessandra Evangelista - 5a edição do Curso Internacional de 

Pesquisa-Ação Participativa em Saúde na Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra (ESEnfC), organizado pelo Projeto estruturante PEER da Unidade de 

Investigação em Ciências da Saúde (UICISA:E), na cidade de Coimbra/Portugal, 

período: 03 a 24/02/2020. 

 Prof. José Júlio de Cerqueira Pituba e Prof. Gabriela Rezende Fernandes - 

Realização de missão de estudos na Swansea University/Reino Unido, em 

colaboração com o Prof Eduardo Alberto de Souza Neto onde será desenvolvida 

parte de pesquisa em atendimento ao cronograma de atividades em projeto de 

pesquisa fomentado pela Fapeg e CNPq, representando a UFG como 

Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação da UAE/Engenharia, no período de 

01/02/2020 a 16/02/2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-127-de-28-de-agosto-de-2020-277433703
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-127-de-28-de-agosto-de-2020-277433703
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Ações CAI/UFCAT 2020 

 

 Reunião na Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de 

Goiás com o Professor Francisco Quaresma em Mar/20; 

 Participação na terceira edição do Seminário de Internacionalização do 

Instituto Federal da Bahia (IFBA), no período de 5 a 9 de out/20, com o tema 

“Educação, Ciência e Internacionalização em tempos de pandemia”.  

 Reuniões do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das IFES – 

CGRIFES nos meses de março, julho e nov/20 e reuniões do Grupo de 

Trabalho sobre mobilidade internacional; 

 

Convênios 2020 com as seguintes instituições: 
 

 UNIVERSIDADE DE MODENA E REGGIO EMILIA – ITÁLIA – para 

promover relações acadêmicas e científicas nos domínios do ensino, da pesquisa 

e/ou da extensão. Vigência: agosto de 2020 a julho de 2025; 

 

 INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DE FAFE – PORTUGAL - para 

promover relações acadêmicas, culturais e científicas nos domínios do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da cultura. Vigência: dezembro de 2020 a novembro de 

2025. 

 

 

Mapeamento do perfil do corpo docente da UFCAT: internacionalização, por Klaus Capelle 
 

Em 2020, por meio de colaboração técnica de Klaus 

Capelle, professor da Universidade Federal do ABC/SP, 

foi realizado um mapeamento do perfil do corpo docente 

da UFCAT sobre o seu envolvimento, bem como 

interesse, em ações de Internacionalização. Tal pesquisa 

vem de encontro ao objetivo de aumentar a presença da 

UFCAT no contexto de ensino global por meio da 

estruturação e institucionalização de políticas, 

programas e ações de internacionalização promovidas 

em cooperação com outras universidades e organismos 

internacionais. Com base nisso, seguem os principais 

resultados da pesquisa realizada pelo professor Klaus: 

 

33,4% do corpo docente respondeu ao questionário 

97% possuem interesse em realizar pós-doutorado 

no exterior 

66% tem experiência no exterior 

66% possuem habilidades de comunicação em pelo 

menos uma língua estrangeira 

92% tem interesse em ajudar com atividades de 

internacionalização na UFCAT (95 tem interesse, 

porém, 43 responderam não saber como ajudar. Ou 

seja, há espaço para políticas institucionais de 

engajamento). 

 

 

Conclusões da análise da taxa de retorno: 

a) A comunidade acadêmica da UFCAT apresenta nível considerável de engajamento e participação, 

acima do que poderia ser esperado com base na experiência de outras instituições. Possivelmente isso 

se deve ao seu caráter de instituição nova, onde os docentes percebem potencial para criação e 

crescimento. Este engajamento é uma oportunidade para a universidade. 

b) Algumas dezenas de docentes demonstraram maior afinidade e engajamento (núcleos duros e 

estendidos). Este pool de colegas interessados pode ser atraído pelos responsáveis dos respectivos 

setores institucionais para alavancar projetos e programas. 

c) A internacionalização chamou a atenção do corpo docente, gerando uma taxa de retorno muito 

expressiva e, também, bastante rápida. Aparentemente trata-se de um desejo de parte considerável do 

corpo docente. 

 

Recomendações específicas: 

1. Apoio na busca de financiamento junto a agências de fomento. Exemplo: divulgação sistemática de bolsas 

e editais nacionais e internacionais; 

2. Intermediação de contatos com instituições no exterior. Exemplo: atividades do Grupo Coimbra do Brasil; 

3. Política institucional de liberação de docentes para pós-doutorado no exterior. Exemplos: valorização do 

pós-doutorado na progressão docente, não-cobrança da carga didática “perdida” durante o período fora; 

4. Envolvimento dos interessados em atividades internas de internacionalização na UFCAT. Exemplos: 

aulas em língua estrangeira, palestras, feiras, mostras de filmes; 

5. Ofertar cursos de línguas abertos para alunos, docentes e técnicos. Na própria universidade e/ou fazer 

parcerias com escolas de línguas na cidade. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO PÓS-GRADUAÇÕES 2020 

 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) 
 

 Em 2020, tradução da página do programa para o inglês. 

 

 Em 2020, o Prof. Wellington Andrade teve uma publicação em periódico 

internacional Qualis A1, com co-autoria de pesquisador cubano. 

 

 Prof. José Júlio C. Pituba é membro do corpo editorial do Periódico “Advances 

in Concrete Construction, an International Journal”  

 

 Prof. Antover Panazzolo Sarmento tem participação no corpo editorial de 

revista internacional “Annals of Civil and Environmental Engineering” 

 

 Prof. Romes Antônio Borges - desenvolve pesquisa com a colaboração do 

Prof. Brian P. Mann docente em Duke University (USA) nas seguintes áreas: 

dinâmica de sistemas mecânicos não lineares; controle de vibrações em 

estruturas dinâmicas não lineares; métodos clássicos e heurísticos de 

otimização aplicados a problemas diretos e inversos; otimização multiobjetivo 

e multiobjetivo robusta; modelagem estocástica e quantificação de incertezas 

em estruturas não lineares e metamateriais.  

 

 Atualmente tem-se em desenvolvimento um projeto com financiamento 

internacional, através do edital Edital CONFAP - CNPq – THE UK 

ACADEMIES (Fellowships, Research Mobility, and Young Investigator 

Awards for UK researchers in Brazil), que é uma parceria da FAPEG com a 

CONFAP (Conselho Nacional Das Fundações Estaduais de Amparo a 

Pesquisa) e o Fundo Newton. Dentro desse projeto, que tem vigência até 2022, 

tem auxílio financeiro para o Prof. Eduardo A. de Souza Neto, de Swansea 

University, vir ao PPGEC/Regional Catalão para desenvolvimento de 

pesquisa. Essa visita estava prevista para ocorrer em 2020, mas por causa da 

pandemia ela foi adiada. Assim que possível, esse professor deverá vir ao 

PPGEC como professor visitante. O Prof. Eduardo A. de Souza Neto participa 

como colaborador nos projetos de pesquisa referentes às bolsas produtividade 

em Pesquisa do CNPq dos docentes Gabriela R. Fernandes e Jose Julio de C. 

Pituba. Esse projeto trata da criação do Núcleo de Pesquisa em Modelagem 

de Materiais e Estruturas (NP2ME), onde foi adquirido um cluster.  

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) 
 

 Mestranda em mobilidade internacional: Amanda M. Santiago, enviada ao Canadá 

com bolsa ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program) - Programa 

Futuros Líderes das Américas, financiado pelo governo canadense. 

 

 Reunião com a coordenação do doutorado em Letras da Universidade Pedagógica 

de Maputo, Moçambique. O PPGEL apresentou seu corpo docente, linhas e grupos 

de pesquisa e a coordenadora de Maputo analisou possibilidades de enviar os 

doutorandos para realizarem o Estágio Científico sob a supervisão de um docente. 

 

 Criação de uma rede de pesquisadores interessados em delinear um objeto de 

pesquisa para os estudos da linguagem: a relação entre ensino de línguas e 

violência. A rede de pesquisadores foi formada em 2020 e conta com professores 

da Universidade Nacional de La Plata (Argentina), do Instituto Caro y Cuervo 

(Colômbia), Universidade Nacional Maior de São Marcos (Peru), Universidade de 

Veliko Tarnovo (Bulgária) e Universidade de Tulane (Estados Unidos). 

 

 Projeto de formação docente e cooperação internacional com assistentes de ensino 

de inglês (ETAs), financiado pela Fulbright em parceria com a Capes, teve início 

em 2020 e conta com docentes e discentes do PPGEL na composição da equipe: 

Profa. Dra. Viviane Bengezen – PPGEL - UFG/UFCAT 

Prof. Dr. Bruno Franceschini – PPGEL - UFG/UFCAT 

Kendall Medford - doutoranda Tulane University 

Amanda Magalhães Santiago - discente PPGEL - UFG/UFCAT 

Prof. Dr. Alexander Meireles - PPGEL - UFG/UFCAT 

Profa. Dra. Fabíola Aparecida S. D. P. Almeida - PPGEL -UFG/UFCAT 

 

 Projeto de pesquisa "Potencialidades dos Estudos da Linguagem, Cultura e 

Identidade na integração da Pós-Graduação com a Graduação na Universidade 

Federal de Catalão em Goiás e os impactos na sociedade" -  com bolsa de Mestrado 

do CNPq, docentes e discentes PPGEL e pesquisadores estrangeiros: 

M Shaun Murphy - University of Saskatchewan (Canadá) 

Barbara Hlibowicka-Weglarz - Maria Curie-Sklodowska University (Polônia) 

Beatriz Fernándes Herrero - Universidad de Santiago de Compostela (Espanha) 

Osvaldo Carlos G. Faquir - Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique) 
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Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDUC) 
 

Participação de docentes/pesquisadores do exterior na publicação de capítulos de livros 

organizados por professores do PPGEDUC: 

 

 A Profa. Dra. Anabela Cruz-Santos - Universidade do Minho, UMinho - Departamento de 

Psicologia da Educação e Educação Especial (DPEEE). Centre on Education (CIEd) is a 

multidisciplinary Research Unit of the Institute of Education, UMinho. CATALINO, 

Leandra Vaz Fernandes; PROCÓPIO, Marcos V. R.; CRUZ-SANTOS, Anabela. 

Considerações históricas sobre a formação inicial de professores: Portugal e Brasil em 

análise In: TARTUCI, Dulcéria; FALEIRO, Wender. (Orgs.) Formação De Professores: 

políticas, projetos e desafios. Editora Paco, 2020 (no prelo) ESTEVES, Manuela Franco. 

Prefácio. In: TARTUCI, Dulcéria; FALEIRO, Wender.(Orgs.) Formação De Professores: 

políticas, projetos e desafios. Editora Paco, 2020 (no prelo) 

 

 CRUZ-SANTOS, Anabela; RODRIGUES, Eline Silva Rodrigues. Métodos e 

Procedimentos na Intervenção em Crianças com Problemas de Linguagem: práticas a 

implementar em contextos inclusivos. In: TARTUCI, Dulcéria; FLORES, Maria M. 

Lopes.(Orgs.) Educação Especial, Práticas Educativas e Inclusão. Editora Paco, 2020 (No 

prelo). 

 

 Prof. Dr.. Laurent Gutierrez – França - Professor de Ciências da Educação da Université 

Paris Nanterre, membro da l'ATRHE - Associação transdisciplinar para as pesquisas 

históricas sobre a História da Educação. Livro sobre “Lyceus”, organizado pela Profa. Dra. 

Fernana Barros e pelo Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho. (Prelo – Lançamento Previsto 

no COLUBHE). 

 

 Prof. Dr. Karl Lorenz - EUA (Sacredheart University); Prof. Dr. Joaquim Pintassilgo - 

Portugal (Universidade de Lisboa); Prof. Dr. Carlos Beato. Livro sobre “Lyceus”, 

organizado pela Profa. Dra. Fernanda Barros e pelo Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho. 

(Prelo – Lançamento Previsto no COLUBHE) 

 

 Alandeom W. Oliveira – EUA - University of New York at Albany Brazilian High School 

Teachers’ Approaches to and Departures from Scientific Knowledge when Teaching 

Evolutionary Theories - Rita Tatiana Cardoso Erbs e Olma Karoline Cruz de Medeiros. 

Parceria com os professores Alandeom W. Oliveira e Kristin L. Cook sobre a ascensão do 

criacionismo no ensino de biologia no Brasil. – Os professores são organizadores de um 

livro que aborda este tema e reúne pesquisas realizadas no Brasil e nos EUA. 

Participação de docentes/pesquisadores do exterior em 

Projeto de Pesquisa (PPGEDUC) 
 

Projeto de Pesquisa: Sujeitos, Diretrizes Políticas e Práticas de 

Educação Especial e inclusão Escolar em Goiás (Coordenado pela Profa. 

Dulcéria Tartuci) Processo: 427780/2016-0 CNPq - Chamada: Universal 

01/2016 • Profa. Leandra Vaz Fernandes Catalino Procópio – Espanha - 

Departamento de Investigación y Psicología de la Educación da 

Universidad Complutense de Madrid. • Prof. Bernado Moreno Jiménez - 

Espanha-Universidad Autónoma de Madrid. • Profa. Anabela Maria 

Souza Pereira - Portugal -Departamento de Educação do Centro de 

Investigação de Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da 

Universidade de Aveiro. 

 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização 

(PPGMO) 
 

 Prof. Dr. Vaston Gonçalves da Costa – realizou estágio pós doutoral 

junto ao seu grupo de pesquisa na Pontífice Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, centro de referência internacional de pesquisa na área 

de métodos formais aplicados na área de sistemas, que possibilitou 

contato com pesquisadores de outros centros de pesquisa na área de 

métodos formais.  

 

 Prof. Dr. Thiago Alves de Queiroz – realizou estágio pós doutoral 

junto à Universidade de Modena na Itália. O Prof. Dr. Thiago Queiroz 

estabeleceu um convênio com a universidade italiana que permitirá, 

um fluxo de discentes/docentes entre as duas instituições. 

 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

(PROFMAT) 

 

 Prof. Thiago Porto de Almeida Freitas – participou do V Seminário 

Internacional CIEspMat: Pesquisa e Formação de professores para a 

melhoria da qualidade da prática matemática, que foi realizado no 

Brasil pela UNICAMP/SP. 
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Prioridades CAI 2020 e 2021 

 Realização do I Seminário de Internacionalização da UFCAT; 

 Participação nas Reuniões do CGRIFES; 

 Desenvolvimento de Plataforma Virtual para Ensino Híbrido através da oferta de 

disciplinas envolvendo todas as Universidades do Brasil e Exterior; 

 Envolver Docentes, Discentes e Técnicos Administrativos como estagiários em 

atividades desenvolvidas pela Diretoria de Relações Internacionais; 

 Levantamento dos Docentes que manifestem interesse em ministrar disciplinas 

em Inglês na UFCAT; 

 Criação de Folders de divulgação nas versões em Inglês e Espanhol dos cursos 

oferecidos pela UFCAT; 

 Adesão a Convênios de Mobilidade Internacional para estudantes, docentes e 

técnicos administrativos; 

 Participação no Congresso da Associação Brasileira de Educação Internacional 

(FAUBAI) criada em 1988 e reúne responsáveis por assuntos internacionais de 

instituições de ensino superior (IES) brasileiras. Promove a integração e a 

capacitação dos gestores da área. Atua também na divulgação das potencialidades 

e da diversidade das IES brasileiras, no país e no exterior, junto a IES, agências, 

representações diplomáticas, organismos e programas internacionais. 

 

Perspectivas Futuras CAI 

 Elaborar, propor, coordenar e acompanhar a execução de políticas dos 

interesses institucionais direcionados à Internacionalização da UFCAT; 

 Aperfeiçoar a cooperação interna e o intercâmbio da UFCAT em relação 

às instituições parceiras para melhoria do ensino, pesquisa e extensão; 

 Representar de forma ativa os interesses institucionais perante os órgãos 

públicos e organismos de promoção da cooperação nacional e 

internacional; 

 Promover o intercâmbio com universidades, organizações, institutos, 

agências e entidades do exterior; 

 Executar o intercâmbio e a cooperação com as instituições internacionais; 

 Gerenciar seu banco de dados de modo a aperfeiçoar o atendimento à 

comunidade universitária, constituindo informações úteis no processo de 

alavancagem dos propósitos institucionais. 

 Veicular informações a respeito de oportunidades (acadêmicas, de 

pesquisa, de aperfeiçoamento profissional e de pós-graduação), junto à 

comunidade universitária da UFCAT; 

 Acompanhar e apoiar as iniciativas de cooperação internacional. 

 

 

Conheça mais CAI UFCAT 
 

A UFG possui acordos de cooperação e intercâmbio com instituições nacionais 

e internacionais a fim de promover atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

bem como promove diversas Programas de Mobilidade Internacional. Tais ações 

podem ser utilizados pelos docentes e discentes da UFCAT e podem ser consultados 

nos seguintes endereços eletrônicos: 

 

+ Conheça mais Assuntos Internacionais UFCAT 

+ Conheça os Convênios Internacionais UFG/UFCAT 

+ Conheça mais Mobilidade Internacional 

 

 

Desafios e Riscos 2020 e 2021 
 

Entre os principais riscos que impactam a materialização do que se 

pretende realizar em 2021 se encontram: 

 Devido à pandemia os convênios, bem como os programas, de 

mobilidade internacional em 2021 ainda serão afetados; 

 Falta de servidores para estruturar a CAI/UFCAT; 

 Articulação com setores que desenvolvem ações internacionais, tais 

como Programas de Pós-Graduação, Graduações, Centro de Línguas, 

PROGEP para incentivo à capacitação, entre outros. 

 

  

https://cai.catalao.ufg.br/
http://www.convenios.ufg.br/p/2454-instituicoes-conveniadas
https://cai.catalao.ufg.br/p/29082-atraves-de-agencias-de-fomento-fundacoes
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3.6 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

Cursos EaD RC/UFG/CIAR 
 

A Regional Catalão, por meio do 

Centro Integrado de Aprendizagem 

em Rede da Universidade Federal de 

Goiás - CIAR/UFG, ofereceu 21 

cursos a distância nas diversas áreas 

do conhecimento nos níveis de 

graduação, especialização e extensão 

gratuitos entre o período de 2009 e 

2019, como apresentado no Quadro 

04, abaixo: 

 

Principais Ações CEAD/UFCAT 2020 
 

Com a criação da Universidade Federal de Catalão, a Coordenação de Educação à Distância da UFCAT busca maior 

autonomia para a oferta de cursos próprios apoiados pelas tecnologias da informação e comunicação tendo em vista o impacto 

atual da transformação digital na qualificação dos cidadãos de Catalão e região. Para tanto, as principais ações realizadas por 

esta coordenação em 2020 foram: 

 

1. Visita ao Centro de Educação à Distância da UFU como referência para criação de um CEaD próprio da UFCAT; 

2. Conversa junto à Reitoria da UFCAT sobre as demandas necessárias para criação de um CEaD próprio da UFCAT; 

3. Conversa com a CERCOMP/UFCAT sobre a necessidade e valores para obtenção de plataforma EaD; 

4. Reuniões com o CGEN/UFCAT para oferta do curso de Administração Pública como projeto piloto inicial na nova 

plataforma, perante contrato formalizado da plataforma. 

 

Quadro 04 – Oferta de cursos pela Regional Catalão/CIAR/UFG entre 2009 e 2019 
Níveis Conclusão Curso Formados 

Graduação 

2019 Matemática (UAB) 20 

2018 Matemática (UAB) 15 

2017 Administração Pública (PNAP) 96 

Aperfeiçoamento 2009 Gênero e Diversidade na Escola (SECADI) 173 

Extensão 

2013 Estatuto da Criança e do Adolescente (SECADI) 80 

2012 Estatuto da Criança e do Adolescente (SECADI) 114 

2011 Estatuto da Criança e do Adolescente (SECADI) 159 

E
sp

ec
ia

li
za

çã
o

 

2019 Educação Física Escolar (UAB) 107 

2019 Ensino Interdisciplinar Infância e Direitos Humanos (UAB) 127 

2018 Gestão Pública (UAB) 160 

2018 História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (UAB) 56 

2018 Letramento: Educação para a Informação (UAB) 173 

2016 Educação Física Escolar (UAB) 92 

2016 Ensino de Biologia (UAB) 65 

2015 Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (SECADI) 181 

2015 Gênero e Diversidade na Escola (SECADI) 90 

2015 Gestão Pública (PNAP II) 141 

2012 Gênero e Diversidade na Escola (SECADI) 76 

2009 Metodologia do Ensino Fundamental (UAB) 163 

Total de Formados RC/CIAR/UFG 2009-2019 2.088 

Fonte: Criado com base nos dados expostos no Site do CIAR, 2020. 

Perspectivas Futuras 
 

 Contratar Plataforma EAD própria da UFCAT; 

 Realizar projeto piloto para uso inicial da Plataforma junto 

ao CGEN (curso de Administração Pública); 

 Planejar a compra e/ou contratação (PGC) da infraestrutura 

necessária para a criação do CEAD da UFCAT; 

 Fomentar a criação de cursos em EaD na UFCAT após 

realização de Projeto Piloto; 

 Criar Plano de Formação Inicial e Continuada de 

Profissionais da EaD/UFCAT; 

 Fomentar a participação das Unidades Acadêmicas da 

UFCAT em editais de fomento à EaD; 

 Orientar as UAs/UFCAT sobre a abertura, financiamento, 

pagamento de bolsas e execução de cursos EaD. 

 

Riscos 
 

 Falta de plataforma e infraestrutura própria;  

 Falta de editais de fomento à novos cursos EAD. 
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4. AÇÕES AFIRMATIVAS E TRANSVERSAIS 

 

Além dos resultados da gestão, a UFCAT buscou assegurar em 2020 o respeito às diferenças e a superação das desigualdades por meio de políticas afirmativas 

e transversais de promoção da acessibilidade e da inclusão; da valorização étnica e cultural; da ética e do acesso aos direitos básicos de cidadania correta, sem 

vícios, voltada para o bem público. Para tanto, contou com a colaboração e ações das seguintes comissões: Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), Comissão 

Permanente de Heteroidentificação (COMPAD), Comissão de Ética no Serviço Público (CESP) e Comissão Permanente de Ações de Enfrentamento de Assédio 

Moral, Sexual, Preconceito e Discriminação da UFCAT, descritas no Quadro 05. 

 

Quadro 05 – Atribuições das Comissões/Núcleo responsáveis por ações Transversais na UFCAT 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) 

Busca atender a comunidade universitária que tem deficiência, transtorno 

global de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, bem como orientar 

e assessorar estudantes e servidores com vista a viabilizar ações institucionais 

inclusivas em todos os espaços, ações e processos. 

 

Comissão de Ética no Serviço Público (CESP) 

Fiscaliza o cumprimento do Código de Ética, orienta e aconselha sobre 

a ética profissional que se espera do agente público, tanto no tratamento 

com as pessoas como no cuidado com o patrimônio público. 

 

Comissão Permanente de Heteroidentificação (COMPAD) 

Conduz os procedimentos de heteroidentificação, previstos na legislação 

vigente de forma a coibir fraudes no sistema de reserva de vagas para pessoas 

pretos(as), pardos(as), quilombolas e indígenas, bem como acompanha os 

estudantes atendidos pelas cotas raciais e promove a luta antirracista dentro da 

instituição, pautando o debate das questões étnico-raciais em diferentes espaços. 

 

Comissão Permanente de Ações de Enfrentamento de Assédio 

Moral, Sexual, Preconceito e Discriminação 

Garante o desenvolvimento de ações que contribuem para informar a 

comunidade universitária sobre como se configuram as práticas de assédio, 

preconceito e discriminação no meio universitário, colaborando para a 

prevenção e a promoção de mudanças comportamentais e culturais. 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados coletados, 2020. 

 

Com base nos compromissos assumidos, esta seção sistematiza o trabalho realizado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), pela Comissão 

Permanente de Heteroidentificação (COMPAD), pela Comissão de Ética no Serviço Público (CESP) e pela Comissão Permanente de Ações de Enfrentamento de 

Assédio Moral, Sexual, Preconceito e Discriminação da UFCAT ao longo do ano de 2020, bem como aponta as principais demandas para os próximos anos, 

tendo em vista o processo de criação da UFCAT e o desligamento com as comissões da Universidade Federal de Goiás.  
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4.1 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (NAI) 

 

Contexto 2020 
 

Esta seção reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) na Universidade 

Federal de Catalão (UFCAT) em 2020. A principal finalidade do NAI/UFCAT 

é atender a comunidade universitária que tem deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, bem como orientar e 

assessorar estudantes e servidores com vista a viabilizar ações institucionais 

inclusivas em todos os espaços, ações e processos. 

Os serviços de apoio oferecidos pelo NAI ao Público Alvo da Educação 

Especial (PAEE) da UFCAT objetivam garantir sua permanência, participação 

e aprendizagem, eliminando barreiras comunicacionais, informacionais, 

pedagógicas, arquitetônicas, programáticas e atitudinais.  

A elaboração das ações fundamentam-se nas necessidades específicas de 

cada sujeito, dentre as quais destacamos: a oferta de serviços de ensino de 

Tecnologia Assistiva, adaptação de material para alunos com deficiência visual, 

escribas, ledores, guias videntes, ensino de técnicas de orientação e mobilidade, 

ensino de Libras, tradutores interpretes de Libras e atendimento pedagógico 

complementar.  

 

Mapeamento PAEE 2020 
 

Em 2020 foi realizada pesquisa para atualizar o número total de alunos público alvo 

da educação especial na UFCAT. Por meio de dados obtidos no SIGAA/PROGRAD e 

em bancas de verificação, foram identificados 39 possíveis discentes PAEE, 

descriminados na Tabela 02 por tipo de deficiência autodeclarada.  

 

Tabela 02- Número de discentes PAEE por tipo de deficiência autodeclarada 

matriculados em cursos de graduação da UFCAT 
Nº PAEE Deficiência autodeclarada 

14 Deficiência física/motora, sendo 2 em decorrência de paralisia cerebral 

9 Sendo 7 Baixa visão, 1 Deficiência visual e 1 Cegueira 

4 Sendo 3 Deficiência auditiva e 1 Surdez 

5 Sendo 3 Deficiência Intelectual e 2 Déficit Cognitivo 

6 Outras necessidades ou condutas típicas 

1 Síndrome de Down por mosaico de baixa frequência 

Fonte: Arquivos NAI e consulta autodeclaração no SIGAA/PROGRAD. 

 

Ressalta-se que os dados levantados são imprecisos, pois são contabilizados a partir 

da autodeclaração do(a) estudante. Quanto aos servidores com deficiência, foram 

identificados até o momento quatro técnicos administrativos e cinco professores. 10 

(dez) estudantes são atendidos pelo Núcleo de Acessibilidade.  

É importante destacar que os serviços de apoio são disponibilizados aos alunos que 

manifestam interesse nestes serviços, respeitando o protagonismo das pessoas com 

deficiência na condução das suas vidas e respeitando o lema “nada de nós sem nós” 

postulado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.  

A estratégia adotada para viabilizar a oferta destes serviços é via tutoria entre pares, 

na qual são selecionados acadêmicos mais experientes dos cursos de graduação nos 

quais estão matriculados os alunos PAEE ou de pós-graduação de áreas afins, 

oferecendo-lhes os apoio necessários e garantindo sua participação nas atividades 

acadêmicas.  

É importante considerar a diversidade de apoios que cada aluno necessita, e que 

alguns requerem serviços de apoio diversificados. À título de ilustração, um aluno cego 

pode demandar o ensino de tecnologia assistiva, adaptação de materiais impressos, guia-

vidente, orientação e mobilidade, ledor/escriba e atendimento pedagógico. 

Objetivos 2020 
 

Os trabalhos desenvolvidos em 2020 pelo NAI foram realizados em 

consonância com os documentos legais da Universidade Federal de Goiás, entre 

eles a Política de Acessibilidade e Inclusão da UFG. Com base nisso, são eixos 

estratégicos para a inclusão do PAEE na UFCAT:  

 

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.  
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Ações NAI/UFCAT 2020 
 

Em 2020 as ações realizadas pelo NAI foram orientadas para diminuir o impacto da pandemia no ensino dos alunos que demandam educação especial; para inserção da 

pauta nas discussões sobre a estrutura da UFCAT; bem como as rotinas de promoção da Acessibilidade Comunicacional, Pedagógica e Atitudinal na UFCAT. 

 

Ações perante contexto de Pandemia: 
 

 Redesenho do apoio aos estudantes da educação especial por meio de 

tecnologias digitais e suspensão do calendário acadêmico; 

 Levantamento das condições e demandas dos alunos e docentes PAEE para 

retomada das atividades de ensino de forma remota; 

 Alerta sobre a necessidade de atendimento prioritário aos alunos com 

deficiência em relação aos editais para auxílio digital e auxílio internet; 

 A PRPE em parceria com o NAI lançou edital para disponibilização de 

recursos financeiros à aquisição de Tecnologia Assistiva necessárias ao ensino 

remoto;  

 Alerta aos setores responsáveis sobre a verificação da acessibilidade das 

plataformas digitais adotadas nas atividades de ensino na modalidade remota; 

 Adaptação de materiais e dos alunos-tutores para garantir as condições de 

inclusão e acessibilidade no ensino remoto; 

 Reuniões contínuas com os alunos atendidos pelo NAI em decorrência da falta 

de habilidades no domínio das tecnologias e plataformas de web conferência; 

 

Ações Administrativas: 
 

 Vinculação do NAI à Reitoria, tendo em vista caráter transversal das ações; 

 Participação, com direito a voz e voto, de duas servidoras com deficiência na 

Comissão para elaboração do Estatuto da UFCAT; 

 Inserção das questões relacionadas à acessibilidade nos princípios do Estatuto; 

 Conquista de uma cadeira no CONSUNI ao coordenador(a) do NAI; 

 Estudos e elaboração de propostas para definir a estrutura e política do NAI; 

 Catalogação de Informações para responder às demandas do TCU sobre 

Acessibilidade e Inclusão na UFCAT; 

 Auxilio à PROGEP no Planejamento da Contratação de dois Tradutores 

Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais; 

 Estudos e sistematização de processo para verificação da condição de 

deficiência perante implantação de sistema de matrículas informatizado. 

Acessibilidade nas comunicações: 
 

 A instituição conta com um intérprete de Libras e recursos de tecnologia assistiva 

para a pessoa com deficiência visual; 

 Os intérpretes acompanham os estudantes que necessitam nas aulas e demais 

eventos realizados na instituição, bem como acompanham os(as) docentes surdos 

em reuniões, eventos, dentre outros conforme a demanda; 

 Planejamento para substituir a tecnologia Rybená pelo Vlibras, utilizadas no site 

para as pessoas surdas, bem como criação das páginas e vídeos para divulgação; 

 

Acessibilidade pedagógica: 
 

 Atendimento e Plano Educacional Especializado individualizado do estudante 

com equipe multiprofissional e de acordo com as demandas dos Cursos; 

 Orientação a coordenadores dos cursos e professores sobre os direitos relativos a 

dilação de prazo, disponibilização de avaliações em formato acessíveis, de 

recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva e correções diferenciadas 

necessárias; 

 O acompanhamento pedagógico dos(as) estudantes são realizados semanalmente 

(8 horas por semana) em horário combinado entre o estudante e o aluno-tutor; 

 São realizadas rodas de conversas com estudantes acompanhados e mensalmente 

com os alunos-tutores para refletir sobre o acompanhamento dos estudantes; 

 Os monitores cada início de semestre deve entregar o Plano de trabalho a ser 

realizado com estudante, elaborado pelo monitor e coordenador de curso com 

assessoria da pedagoga do NAI;  

 

Acessibilidade atitudinal: 
 

 Realização de seminários e reuniões com as Unidades Acadêmicas sobre os 

direitos dos estudantes PAEE e atribuições do NAI na UFCAT; 

 Estímulo aos professores para a elaboração de projetos de ensino com vista à 

acessibilidade. 



 

50 
 

 

Eventos NAI 2020 
 

 Realização de Webinar em celebração ao Setembro Azul pelo canal do 

youtube da UFCAT, com a participação de pesquisadoras surdas, parcerias e 

realização dos seguintes eventos: 

 

o Palestra “Movimentos e Protagonismo Político pela efetivação dos 

direitos da pessoa surda”, com a convidada: Ma. Shirley Vilhalva 

UFSM; 

o Mesa redonda “Trajetórias do surdo: lutas e o direito a uma 

política linguística”, com as convidadas: Esp. Núbia Guimarães Faria 

– UFG e Ma. Silvia Saraiva de França Calixto - UFMT  

o Parceiros: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Práticas Educativas e 

Inclusão (Neppein); Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGEduc) da UFCAT; Núcleos de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas do IF Goiano e da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG); 

 

 Participação no evento e composição de Grupo de Trabalho que representa os 

núcleos de acessibilidade da região Centro-oeste do Brasil no III Fórum 

Nacional de Coordenadores de Núcleos de Acessibilidade das Instituições 

Públicas da Educação Superior e Profissional Tecnológica. 

 

 

Projetos NAI 2020 
 

Para a formação dos alunos-tutores e dos estudantes e servidores com 

deficiência, em 2020 foram iniciados dois Projetos de Ensino e parcerias em dois 

Projetos de Extensão:   

 

 “O papel da tutoria no Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal 

de Catalão: reflexão, formação e práticas inclusivas”: Foram realizadas 

rodas de conversa com docentes, técnicos administrativos (com e sem 

deficiência) e alunos-tutores bolsistas que atuam junto ao NAI, além de 

convidados do programa de pós-graduação da UFSCar; 

 

 “O empoderamento e auto advocacia de alunos público alvo da educação 

especial na Universidade Federal de Catalão: a formação crítico-

reflexiva": Participaram do projeto alunos e servidores com deficiência, bem 

como os colaboradores do projeto. Foram realizadas momento de discussão 

de textos, filmes e experiências vivenciadas; 

 

 Parceria com o projeto de Extensão “Esporte Paraolímpico da UFCAT”. O 

papel do NAI será estimular a participação dos PAEE nas atividades, divulgar 

o projeto nas plataformas do NAI e fornecer apoio aos eventos; 

 

 Parceria com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE) do Instituto Federal Goiano de Catalão para a execução 

do Projeto de Educação Inclusiva e Mediação Pedagógica nas instituições 

de ensino superior e tecnológicas públicas de Catalão. 

 

Perspectivas NAI 2021 
 

Considerando a demanda dos atuais estudantes e os 23% de vagas reservadas 

para o ingresso de novos PAEE na UFCAT, são perspectivas futuras do 

NAI/UFCAT: 

 

 Consolidar a equipe do NAI com servidores efetivos e, na falta destes, obter 

bolsas ao setor para os monitores e estagiários; 

 Implementar a elaboração de projetos de ensino numa perspectiva de ensino 

colaborativo entre os(as) docentes da UFCAT e o NAI; 

 Planejar a compra de Tecnologias Assistivas; 

 Promover ações de sensibilização junto à comunidade universitária;  

 Estruturar o setor e elaborar o próprio regimento do NAI/UFCAT; 

 Instituir uma Política de Acessibilidade e Inclusão da UFCAT. 

Riscos/ Desafios: 
 

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. 

 

Conheça mais Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFCAT 
 

+ Conheça a Página Institucional do NAI 

+ Conheça a Página do NAI no FACEBOOK 

https://acessibilidadeinclusao.catalao.ufg.br/
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-de-Acessibilidade-232104250468491/
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4.2 COMISSÃO PERMANENTE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO (COMPAD) 
 

 

Contexto 2020 
 

A Comissão Permanente de Heteroidentificação (COMPAD) foi criada em 2017 para atuar nos processos que 

demandem a aferição da autodeclaração de pretos (as), pardos(as), quilombolas e indígenas para cursos de graduação, 

programas de pós-graduação e concursos públicos, ou seja, para atuar nos processos que demandem o procedimento 

de heteroidentificação de forma a coibir fraudes no sistema de reserva de vagas em cursos da Universidade.  

Atualmente a comissão está composta por 36 integrantes, lotados em diferentes Unidades Acadêmicas e setores da 

UFCAT. Com base nisso, esta seção sistematiza o trabalho realizado pela COMPAD da UFCAT ao longo do ano de 

2020, bem como aponta as principais demandas para os próximos anos, tendo em vista o processo de criação da 

UFCAT e o total desligamento com a Comissão e Coordenação de Ações Afirmativas da UFG. 

 

 

Principais Resultados 2020 
 

175 Avaliações de candidatos SiSU 

11 Avaliações de candidatos UFGInclui  

24 Avaliações de recursos de candidatos 

49 Avaliações na Chamada Pública 

XX Avaliação Pós-Graduações 

01 Projeto de Extensão 

10 Escolas visitadas pelo projeto 

700 Estudantes impactados pelo projeto  

 

 

Projetos e Eventos 2020 
 

 Realização do Projeto de Extensão com Jovens Cotistas “Por uma 

universidade para todos: fortalecendo a política de cotas étnico-raciais 

na UFG/RC”, desenvolvido com o apoio do financiamento da 

UFG/PROEC desde 2018. Com o desenvolvimento do projeto foi realizada 

visita em mais de 10 (dez) escolas, tanto da região de Catalão, quanto nas 

cidades vizinhas, conversando e discutindo com os(as) estudantes do 3º ano 

sobre a política de cotas étnico-raciais, atividade essa que atingiu em média 

cerca de 700 (setecentos) estudantes do 3º ano do ensino médio.  

 

 Realização do “Ciclo de debates: educação, ações afirmativas e as 

questões étnico-raciais” com o objetivo geral de promover o debate 

educacional sobre a questão racial e as ações afirmativas, bem como a 

formação dos integrantes da Comissões de Heteroidentificação da UFCAT 

sobre as ações de intervenção em bancas, comissões e outras iniciativas de 

atuação da COMPAD. A proposta prevê a realização de cinco encontros 

(três para discussão teórica e dois para discussão metodológica). O evento 

conta com convidados renomados nos estudos das questões étnico-raciais 

de diferentes partes do Brasil. 

 

 Realização do evento “Novembro Preto” com o tema: “Cotas étnico-

raciais: conhecer para defender” 

 

Ações Administrativas 2020 
 

 Realização de bancas para ingresso nos cursos de Graduação da UFCAT via processo 

seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) e Programa UFGInclui 2020; 

 Realização de bancas de recursos do SiSU e do Programa UFGInclui 2020; 

 Realização de bancas de Chamada Pública para as vagas não preenchidas; 

 Recurso judicial e demandas da Ouvidoria: a COMPAD, ao longo do ano de 2020, 

recebeu a demanda de um recurso judicial e uma denúncia na ouvidoria, além de uma 

demanda com o assunto pedido de informação. Todas as demandas foram respondidas. 

 Representação da COMPAD na comissão de elaboração do Estatuto da UFCAT; 

 Conquista de uma cadeira no CONSUNI para um representante da Comissão; 

 Organização de Banca de Concurso Público para docente substituto do IBIOTEC; 

 Realização de bancas remotas para ingresso nos programas de pós-graduação. 
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Perspectivas COMPAD 2021 
 

A COMPAD, desde a sua constituição, vem desenvolvendo atividades que não se restringem 

simplesmente ao que está descrito na Portaria que a institui, além da designada tarefa de conduzir os 

procedimentos de heteroidentificação, previsto na legislação vigente, tem também assumido o protagonismo 

da luta antirracista dentro da instituição, pautando o debate das questões étnico-raciais em diferentes espaços. 

Assim, a seguir apresentamos as demandas levantadas pela COMPAD: 

 

 Dispor de Servidor Técnico-Administrativo (TAE) para funcionamento e execução das atividades de 

rotinas administrativas e auxílio nas atividades de modo geral; 

 Obter infraestrutura física e tecnológica para desenvolvimento dos trabalhos da comissão e arquivo de 

materiais (espaço físico, mesas, cadeiras, armário, impressora, computador, notebook, gravadores de 

voz e câmeras); 

 Fomentar eventos, pesquisas e estudos sobre a população negra, quilombola e indígena no Brasil, Goiás 

e em Catalão e região; 

 Acompanhar os estudantes atendidos pelas cotas raciais; 

 Obter “Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso” para membros da COMPAD/RC; 

 Criar Regulamento de Programa próprio da UFCAT similar ao UFGInclui; 

 Garantir a reserva de vagas para Negros nos concursos públicos da UFCAT; 

 Obter gratificação para o/a presidente da Comissão de Heteroidentificação.  

 Obter apoio jurídico para a condução de processos judiciais e elaboração de respostas e pareceres;  

 Possibilitar maior representatividade dentro da instituição; 

 Obter apoio institucional para ações que extrapolam as definições do papel da Comissão e que vem 

sendo desenvolvidas de forma intuitiva e sem as formalizações necessárias, tais como: mediação de 

conflitos que envolvem questões raciais, denúncias de racismo e queixas da comunidade em geral 

relativamente à questão racial; 

 Apoiar a criação de um setor dentro da universidade responsável por planejar, conduzir e avaliar as 

políticas de ações afirmativas; 

 Elaborar Regimento e Resoluções da COMPAD/UFCAT que antes eram regidas pela UFG; 

 Apoiar a criação de espaço institucional específico para tratar de políticas de inclusão, permanência e 

acompanhamento dos públicos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e outras minorias, como pessoas 

com deficiência, homossexuais, pessoas com altas habilidades, mulheres assediadas, pessoas 

discriminadas e outros grupos vulneráveis; 

 Apoiar a criação de um grupo de trabalho para avaliar a implantação das cotas na UFCAT e planejar 

ações futuras par atendimento do Art. 7º da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. 

 Realizar parcerias com o Ministério Público em prol do fortalecimento das políticas de ação 

afirmativas. 

 

Riscos 
 

Entre os principais riscos que impactam a 

materialização do que se pretende realizar em 2021 se 

encontram: 

 

 Falta de prioridade em decorrência do fluxo de 

atividades rotineiras;  

 Falta de controle dos limites de atribuições da 

COMPAD tendo em vista a falta de documento 

norteador de sua estrutura;  

 Sobreposição de tarefas e conflitos junto à outros 

setores tendo em vista caráter transversal das ações;  

 Polêmica sobre os critérios utilizados nas bancas de 

avaliação; 

 Falta de projeto/plano para acompanhamento dos 

estudantes cotistas;  

 Falta de Procurador Institucional próprio da UFCAT;  

 Falta de articulação com outras Comissões de 

assuntos transversais, tais como Comissão de Ética e 

de Assédio;  

 Não liberação dos Códigos de Vagas e funções 

previstos na Lei de criação da UFCAT;  

 Falta de planejamento da compra/contratação para os 

equipamentos necessários;  

 Falta de orçamento;  

 Falta de articulação e agenda. 

 

 

Conheça mais COMPAD/UFCAT 
 

+ Fale conosco pelo e-mail compadcatalao@gmail.com 

+ Conheça a Página da COMPAD/UFCAT  

+ Conheça os Relatórios anuais e história da COMPAD  

 

 

 

mailto:compadcatalao@gmail.com
https://ppqi.catalao.ufg.br/
https://ppqi.catalao.ufg.br/
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4.3 COMISSÃO DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO (CESP) 

 

 

Principais Resultados/Ações/Projetos 2020 
 

1.Bennchmarking com a Comissão de Ética da UFG;  

2. Reuniões Virtuais para discussão da estruturação da CESP; 

3. Elaboração da Identidade Visual da Comissão; 

4. Criação da Unidade de E-mail; 

5. Divulgação da Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em 

Eleições (AGU); 

6. Divulgação de Boletins Informativos: Comissão de Ética Pública e Integridade Pública; 

7. Divulgação de Campanhas e Peças de Comunicação 

#INTEGRIDADESOMOSTODOSNÓS (CGU); 

8. Divulgação do “Questionário Valores do Serviço Público Federal” (CGU); 

9. Espaço “Alô, Comunidade Universitária!” disponibilizado à CESP para comunicação 

de suas ações na página da UFCAT; 

10. Capacitação dos membros da Comissão: 

10.1 Gestão e Apuração da Ética Pública – Básico (ENAP); 

10.2 Introdução a Gestão e Apuração da Ética Pública (EVG); 

11. Participação dos membros no XXI Seminário Ética na Gestão – Ética Pública e 

Governança; 

12. Estudo e discussão dos documentos que normatizam e regulam as atividades da CESP 

no âmbito da instituição; 

13. Discussão da Proposta de elaboração do Regimento Interno da CESP; 

14. Incentivo na participação de cursos que versam sobre a Ética no Serviço Público. 

 

 

Perspectivas/Objetivos/Desafios 2021 
 

1. Consolidação do Regimento Interno da CESP/UFCAT; 

2. Elaboração do Código de Ética da UFCAT; 

3. Capacitação e formação dos membros da Comissão; 

4. Divulgação de Campanhas, Peças de Comunicação da CGU e Boletins Informativos da 

Comissão de Ética Pública e Integridade Pública; 

5. Ações de conscientização acerca da Ética Pública para a comunidade acadêmica; 

6- Secretário para confecção das atas e dos documentos; 

7- Reposição da comissão. 

 

 

Riscos 
 

Entre os principais riscos que impactam a materialização do que se pretende 

realizar em 2021 se encontram: 

 Envolvimento e compromisso da equipe. Não tem se conseguido a 

participação efetiva nas reuniões ordinárias, o que tem inviabilizado muitas 

atividades; 

 Reestruturação da comissão: tivemos 2 saídas (presidente e membro 

suplente/docente). 

 

 

Conheça mais Comissão de Ética da UFCAT 
 

+ Conheça a página da Comissão de Ética da UFCAT 

https://catalao.ufg.br/news?direction=desc&sort=journal_news.created_at&tags=Destaque
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4.4 COMISSÃO PERMANENTE DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE ASSÉDIO MORAL, SEXUAL, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

 

A Comissão Permanente de Ações de Enfrentamento de Assédio Moral, Sexual, 

Preconceito e Discriminação foi instituída na UFCAT no final do ano de 2017 e busca 

garantir o desenvolvimento de ações que contribuam para informar a comunidade 

universitária sobre como se configuram as práticas de assédio, preconceito e discriminação 

no meio universitário, colaborando para a prevenção e a promoção de mudanças 

comportamentais e culturais. 

 

Perspectivas/Objetivos/Desafios 2021 
 

a) Manter a página virtual da Comissão para contribuir no processo de 

conscientização e informação acerca das normas e dos procedimentos 

a serem adotados no enfrentamento das práticas de assédio, 

preconceito e discriminação no meio universitário.  

b) Executar ações de conscientização e educação abordando os temas de 

assédio moral, assédio sexual, preconceito e discriminação no 

ambiente acadêmico, junto à comunidade institucional, local e 

regional;  

c) Concluir a elaboração da Resolução da Comissão e disponibilizá-la 

para a comunidade acadêmica para fins de receber contribuições em 

relação a mesma;  

d) Concluir a elaboração do Regimento da Comissão; 

e) Desenvolver ações formativas para pessoas do quadro da Comissão 

com a finalidade de qualificá-las para atuar nos acolhimentos e 

atividades junto às Unidades Acadêmicas, organizações discentes e 

órgãos da UFCAT. 
 

Principais Desafios e Riscos 2021 

a) Avançar no sentido de fortalecer as práticas contra assédio na 

UFCAT e diminuir as denúncias. 

b) O fortalecimento da Ouvidoria da UFCAT e da assessoria jurídica 

para auxiliar/orientar os trabalhos desenvolvidos pela Comissão;  

c) Falta de uma estrutura física – sala, apoio tecnológico;  

d) Falta de um/a servidor/a TAE para funcionamento e execução das 

atividades de rotinas administrativas e auxílio nas ações de 

formação e acolhimento; 

e) Apoio financeiro para realização de ações da Comissão; 

f) O desconhecimento, por parte da comunidade interna, do assédio 

como um crime que deve ser devidamente apurado e punido; 

g) A falta de uma política de combate ao assédio com medidas de 

esclarecimentos e de responsabilização de assediadores por parte 

da UFCAT.  

 

Atividades desenvolvidas no decorrer de 2020 
 

1. Realização da mesa redonda com o tema "Violência e gênero na 

Universidade: caminhos para a superação do assédio moral e 

sexual na UFCAT" na Calourada; 

2. Participação na organização e realização do evento “#8m Mulheres 

na UFCAT”, em parceria com a PROGRAD; 

3. Participação na capacitação “Curso de Docência no Ensino 

Superior” ofertada pela PROGEP aos servidores novos; 

4. Ação informativa junto a Unidade Acadêmica de Geografia, 

tratando de temáticas de assédio, preconceito e discriminação;  

5. Participação na comissão de elaboração do Estatuto da UFCAT.  

6. Realização de reuniões internas, mensais, para discussão e 

elaboração da Resolução e Regimento da Comissão. 

7. Trabalho de acolhimento às vítimas de assédio (docentes, discente 

e técnicos administrativos) fazendo a escuta e prestando 

esclarecimentos sobre a Resolução, encaminhamentos de 

denúncia, trâmites legais e Ouvidoria.  

8. Criação e manutenção da página da Comissão. 

9. Participação no Webinário: O Assédio no meio universitário: pare, 

olhe, escute - promovido pelo Instituto de Química da UFG; 

10. Participação no Curso Tratamento de Denúncias em Ouvidoria 

para o Ministério Público, desenvolvido pela Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), em parceria com a Ouvidoria 

Geral da União (OGU) e a Ouvidoria Nacional do Ministério 

Público (ONMP); 

11. I Seminário sobre Assédio no Ambiente Acadêmico, realizado 

junto à Universidade Federal de Campina Grande. 

 

+ Conheça a página da Comissão de Assédio da UFCAT 

https://comissaoassedio.catalao.ufg.br/
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5. DESEMPENHO INSTITUCIONAL 

 

Em continuidade aos resultados da gestão no ano de 2020, segue, nesta seção, o desempenho institucional da equipe responsável pelas atividades inerentes 

aos processos administrativos na UFCAT, a saber: Gestão da Comunicação, Gestão de Pessoas e Gestão Administrativa e Financeira, descritas no Quadro 06. 

 

Quadro 06 – Atribuições das áreas responsáveis pelo Desenvolvimento Institucional da UFCAT 

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

Realizada pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) com a finalidade de 

promover políticas de comunicação da identidade visual e do valor público 

gerado pela Universidade Federal de Catalão junto à sua comunidade interna e 

externa. Em 2020, a ASCOM deu continuidade aos seus principais objetivos e 

metas estabelecidas para o ano, em que diversas demandas de consolidação da 

Universidade foram surgindo, entre elas as tratativas para criação de sua 

identidade visual. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

Conduzida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), criada 

em 20 de janeiro de 2020 pela Resolução nº 01/2020/UFCAT, com o 

objetivo de garantir o respeito às diferentes categorias de trabalhadores que 

integram a Comunidade Acadêmica da UFCAT, planejar, implementar, 

acompanhar e avaliar políticas, programas e projetos que visem promover 

a capacitação e formação permanentes dos servidores, garantir a qualidade 

de vida e o bem estar das relações humanas no trabalho.  

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

Atribuição da Pró-Reitoria Pro Tempore de Administração e Finanças (PROAF), órgão da administração central da Universidade Federal de Catalão 

(UFCAT), instalada pela Resolução nº 01/2020. Sua finalidade é realizar com eficiência, transparência e conformidade legal as políticas orçamentárias, 

operações financeiras e contábeis, contratação de bens e serviços e outros instrumentos; ampliar, modernizar e conservar a infraestrutura física e patrimonial 

da Universidade de forma sustentável e com segurança; fomentar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação por meio da adoção de práticas 

inovadoras de gestão. Para tanto, tem como atribuições a gestão do espaço físico; planejamento e execução orçamentária-financeira; aquisição e controle 

patrimonial, de bens de consumo e expediente; e percepção de diárias, passagens e transporte da UFCAT. Tais serviços fornecem o necessário suporte às 

atividades de ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura da UFCAT. 

 
Fonte: Elaborado com base nos dados coletados, 2020. 

 

Com base nos compromissos assumidos, esta seção sistematiza o trabalho realizado pela Assessoria de Comunicação (ASCOM), pela Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (PROGEP) e pela Pró-Reitoria Pro Tempore de Administração e Finanças (PROAF) da UFCAT ao longo do ano de 2020, bem como aponta as 

principais perspectivas para os próximos anos, tendo em vista o processo de criação da UFCAT e outras demandas emergentes.  
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5.1 COMUNICAÇÃO  

 

Mesmo em meio a um ano pandêmico e todas as restrições e mudanças nas rotinas de trabalho, a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Catalão 

(ASCOM-UFCAT) deu continuidade aos seus principais objetivos e metas estabelecidas para o ano, em que diversas demandas de consolidação da Universidade, ainda em 

desmembramento da Universidade Federal de Goiás (UFG), foram surgindo. Tanto as demandas habituais do setor como estas que surgiram foram realizadas em modo 

remoto e, quando houve necessidade, de maneira semipresencial (e seguindo e respeitando os protocolos de segurança sanitária contra a COVID-19) pelos servidores lotados 

na ASCOM. Em todo caso, várias ações rotineiras e projetos importantes do setor sofreram impactos com a restrição do trabalho presencial.  

 

Principais Ações em 2020 
 

1. Comunicação interna junto à comunidade universitária, 

mantendo a comunicação das principais informações e 

decisões através de comunicação via e-mail, site 

institucional, perfis em redes sociais e realização de 

evento online, sendo o principal, a "Live da Reitoria"; 

2. Manutenção do site institucional, realizando a 

divulgação de notícias, comunicados, eventos, editais 

abertos e resultados; 

3. Atendimento de demandas oriundas de contato com a 

ASCOM por meio do e-mail do setor; 

4. Produção jornalística; 

5. Produção do Boletim Informativo Semanal; 

6. Cobertura de eventos marcantes, como a visita do 

Ministro da Educação à UFCAT; 

7. Manutenção dos perfis institucionais da UFCAT em 

redes sociais (Facebook, Instagram); 

8. Realização de transmissões online ao vivo de eventos 

da Reitoria e Pró-reitorias no canal da UFCAT no 

YouTube; 

9. Produção de materiais gráficos para divulgações de 

campanhas/eventos; 

10. Viabilização das colações de grau por meio de ato 

administrativo aos formandos 2019/2; 

11. Integração em rede de comunicação formada por 

universidades e instituições de pesquisa de Goiás no 

combate à pandemia de Coronavírus; 

12. Abertura do processo para criação da identidade visual 

da UFCAT. 

 

Principais Resultados em 2020 
 

331 notícias publicadas no site da UFCAT; 

138 eventos divulgados no site da UFCAT; 

35 Boletins de Notícias/Eventos produzidos; 

35 postagens no perfil da UFCAT no Instagram; 

36 transmissões no canal da UFCAT no YouTube; 

 

As colações de grau, uma das grandes 

atribuições da ASCOM-UFCAT, teve como 

resultado a suspensão da realização das cerimônias 

dos formandos de 2019/2, em virtude da pandemia 

da COVID-19. 

 

Criação da Identidade Visual  
 

Em termos de projetos, o grande projeto da 

ASCOM-UFCAT para o referido ano foi a criação 

da identidade visual da Universidade. Este 

processo teve seu início com a instituição de uma 

comissão por parte da Reitoria, solicitada pela 

ASCOM, para desenvolvimento dos trabalhos 

relativos à esta demanda. Ainda em 2020, esta 

comissão conseguiu concluir o processo de 

contratação da empresa especializada e assim o 

processo como um todo será concluído até meados 

de 2021. 

Perspectivas 2021 
 

1. Ampliar o engajamento do público nas redes 

sociais da universidade; 

2. Implantar nova identidade visual; 

3. Iniciar as tratativas para a política de comunicação 

da UFCAT; 

 

 Riscos 2021 
 

1. Projetos envolvem custos financeiros. O contexto 

atual é de corte orçamentário na universidade. 

2. A pandemia limita ao ambiente virtual a execução 

de fóruns para tratativas da política de 

comunicação. O que pode reduzir o engajamento na 

elaboração de propostas e minutas. 

3. Riscos operacionais em função do número limitado 

de servidores no setor e projetos novos 

demandarem profissionais técnicos. 

 

Conheça mais da ASCOM-UFCAT 
 

A Assessoria de Comunicação da UFCAT está 

presente em toda comunicação interna e externa da 

Universidade. Acompanhe nosso trabalho no site 

institucional da UFCAT, no site da ASCOM, nos perfis 

da UFCAT em redes sociais, no canal da UFCAT no 

YouTube, no Boletim Informativo Semanal e também 

fazendo contato conosco pelo ascom.catalao@ufg.br. 

http://ascom.catalao.ufg.br/
mailto:ascom.catalao@ufg.br
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5.2 GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) (criada a partir de 20 de 

janeiro de 2020 pela Resolução n° 01/2020/UFCAT) apresenta nesta seção as 

principais ações e informações relativas ao quadro funcional da Universidade 

Federal de Catalão (UFCAT), desenvolvidas e geridas por esta Pró-Reitoria no 

ano de 2020. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) está estruturada 

com 3 Diretorias, a saber: Diretoria de Administração de Pessoas (DAP); 

Diretoria de Provimento e Movimentação de Pessoas (DPM) e Diretoria de 

Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas (DAD).  

 

 

Perfil dos Servidores da UFCAT 
 

O quadro de pessoal específico da UFCAT, no ano de referência de 2020, contava 

com 409 servidores, sendo que dois destes compõem a força de trabalho desta Instituição 

(em concordância Portaria nº 193/2018 – MPDG) e um cedido. O número de servidores 

está distribuído de acordo com os Gráficos 06 a 09. 

 

Gráfico 06: Perfil dos Servidores da UFCAT por gênero. 

  
 

Fonte: e-siape. 

 

 

Gráfico 07: Perfil dos Servidores da UFCAT por etnia. 

 

 
Fonte: e-siape. 

 

 

Administração de Pessoas (DAP) 
 

O corpo de servidores da Universidade Federal de Catalão é composto pelos 

docentes, técnicos administrativos em educação (TAE) e colaboradores 

terceirizados, diversificados em função de suas atribuições e unificados no 

objetivo comum da instituição, totalizando uma força de trabalho de 591 

(quinhentos e noventa e um) colaboradores, assim distribuídos:  

 

Gráfico 05: Situação Funcional da UFCAT. 

 
Fonte: PROGEP. 
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Gráfico 08: Perfil dos Servidores da UFCAT por faixa etária. 

 

 
Fonte: e-siape. 

Gráfico 09: Distribuição da Força de Trabalho. 

 
 

Fonte: PROGEP. 

 

 

 

Financeiro de Pessoal UFCAT 
 

Dado o desmembramento da UFCAT, o Ministério da Educação requisitou providências quanto 

aos procedimentos iniciais para separação das folhas de pagamento da UFCAT e da UFJ, desta forma, 

a partir de julho/2020 iniciou-se as tratativas em relação a capacitação da equipe responsável pela 

operacionalização das rotinas do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE 

e do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 

Finalizada a capacitação, foi efetivada a migração da “folha de pagamento” da UFG para a 

UFCAT em setembro/2020, com efeitos em outubro/2020. Os desafios da migração em tela foram 

inúmeros, indo desde a criação da UPAG, abertura de convênios bancários, à composição de equipe 

e treinamento de nossos servidores, que superaram as dificuldades e trilharam com autonomia, 

disposição e criatividade, os caminhos, sobrepujando, inclusive, os limites impostos pela pandemia 

de COVID-19. 

A UFCAT ainda conta com o apoio da Diretoria Financeira de Pessoas da Universidade Federal 

de Goiás, nos processos relativos à folha de pagamento no que se refere a aposentadorias, pensões, 

decisões judiciais, órgãos de controle, entre outros. Tais atividades estão sendo migradas de forma 

gradativa. 

A Tabela 03 apresenta o detalhamento das despesas com pessoal, tidas desde a migração das 

rotinas financeiras de folha de pagamento para a UFCAT, isto é, de setembro a dezembro de 2020. 

 

Tabela 03: Despesas de Pessoal – UFCAT (Set-Dez 2020). 

NATUREZA DA DESPESA Despesas Percentual 

ADICIONAIS R$ 132.417,91 0,49% 

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

E PREVIDENCIÁRIOS 

R$ 413.170,02 1,52% 

DECISÕES JUDICIAIS R$ 5.619,77 0,02% 

EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 1.664,29 0,01% 

FÉRIAS - ATIVOS R$ 1.625.289,85 5,96% 

FÉRIAS - TEMPORÁRIOS R$ 9.008,61 0,03% 

GRATIFICAÇÕES R$ 14.448.250,05 52,99% 

INDENIZAÇÕES R$ 814.638,31 2,99% 

INDENIZAÇÕES - TEMPORÁRIOS R$ 51.242,19 0,19% 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS R$ 12.815,48 0,05% 

VENCIMENTO - TEMPORÁRIOS R$ 423.391,35 1,55% 

VENCIMENTOS - ATIVOS R$ 9.327.940,92 34,21% 

TOTAIS R$ 27.265.448,75 100% 

Fonte: SIAPENET. 
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Gráfico 10: Despesas de Pessoal – UFCAT (Setembro-Dezembro 2020). 

 
Fonte: SIAPENET. 

Ainda, em continuidade à análise das despesas com pessoal, foi elaborado 

o Gráfico 11 que exibe a força de trabalho da UFCAT contemplada com o 

Abono Permanência em 2020. 

 

Gráfico 11: Análise da força de trabalho contemplada com o Abono 

Permanência em 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIAPE. 

 

 

Provimento e Movimentação de Pessoas 
 

Até a presente data, ainda que da criação da UFCAT pela Lei nº 13.634 

em 2018, não foi efetivada, por parte dos Ministérios da Educação e da 

Economia, a liberação dos códigos de vaga para compor o quadro funcional 

desta Universidade. 

Dentre os desafios que abrangem o planejamento e implantação das novas 

rotinas administrativas e acadêmicas inerentes à estruturação da UFCAT, 

destaca-se o quadro deficitário de servidores concursados e as limitações 

provenientes da Lei Complementar nº 173/2020. 

A movimentação de pessoal nesta, ocorre por meio de processos de 

remoção, redistribuição, moção para compor força de trabalho e cessão, 

observando-se às exigências contidas na Lei n° 8.112/90, na Portaria nº 

282/2020 – ME e nas demais legislações pertinentes. A Tabela 04, apresenta 

a relação de processos tramitados no que concerne as movimentações de 

pessoal ocorridas nesta Instituição em 2020. 

No que se refere ao recrutamento e seleção, gerenciado por esta pró-

reitoria, estes se dão por intermédio da realização de concursos públicos, para 

o provimento de cargos efetivos, ou ainda por meio de processos seletivos 

simplificados, para a contratação temporária, em conformidade com a 

legislação vigente e os princípios constitucionais. Para tanto, são observadas 

as necessidades do quadro funcional da universidade e as atribuições e requisitos dos cargos 

das respectivas carreiras. 

O provimento de cargos de técnicos administrativos em educação é planejado mediante 

o surgimento de vagas, decorrente sobretudo da vacância de servidores, podendo abranger 

não somente a realização de concursos mas também o aproveitamento de aprovados em 

concursos públicos de outras instituições, conforme Acordão n° 1618/2018. 

O provimento de cargos de docentes, efetivado através de concurso público, 

compreende diversas etapas, tais como prova escrita e/ou didática, análise de títulos ou 

apresentação de projetos. Já a seleção de professores temporários ocorre por processos 

simplificados cujas etapas, geralmente, consistem na aplicação de prova didática e análise 

de títulos. A contratação de professores substitutos visa suprir licenças e afastamentos de 

professores do quadro efetivo. 

No ano em referência, a Universidade Federal de Catalão contou com a admissão de 1 

servidor federal TAE (provimento por meio de aproveitamento de concurso de outra 

instituição) e 3 servidores federais docentes (seleção por concurso público) no quadro 

funcional da Instituição. 

A alocação de servidores e contratados é efetivada segundo demanda institucional 

apresentada pelas unidades e no interesse da Administração. 
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Tabela 04: Relação de Processos de Movimentação de Pessoal. 

Tipo Redistribuição Remoção 
Composição de 

Força de Trabalho 
Cessão 

Colaboração 

Técnica 

Categoria TAE Docente TAE TAE Docente Docente 

Deferidos 3 3 8 1 1 2 

Tramitando - - - 2 - 1 

Indeferidos - - - 2 - 1 

Fonte: PROGEP. 

 

 

Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas 
 

Na Universidade Federal de Catalão as carreiras previstas e regulamentadas 

são de Magistério Superior, de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT) e de Técnico Administrativo em Educação (TAE). 

O desenvolvimento nas carreiras dos servidores docentes e TAEs respeita 

regramentos distintos, em consonância às leis estruturantes próprias. Contudo, em 

ambos casos, há previsão de um interstício mínimo para alteração de classe, nível 

ou padrão de vencimento, a qual deve ser precedida de avaliação de desempenho. 

Para os TAEs, o desenvolvimento na carreira ocorre por intermédio de 

Progressão por Capacitação Profissional e de Progressão por Mérito Profissional, 

em conformidade com a Lei n° 11.091/2005. Ao passo que para os docentes, o 

mesmo ocorre na forma da Lei nº 12.772/2012, quer seja Magistério Superior ou 

Magistério EBTT, sendo resultante de progressão funcional e promoção. Ainda, de 

acordo com a Lei nº 12.772/2012, os professores aprovados no estágio probatório 

que atendam aos requisitos de titulação, têm direito a acelerar a promoção. 

Destaca-se que para a conclusão do estágio probatório, em atendimento a 

Resolução CONSUNI nº 18/2017, o docente deve realizar o Curso de Docência no 

Ensino Superior. Já para os TAEs, os mesmos devem realizar o Curso Introdutório, 

como pré-requisito para conclusão do estágio probatório, em consonância a 

Resolução CONSUNI nº 12/2004. A oferta de tais cursos, em ambos casos, é 

interna e promovida pela DAD. 

No que se refere a avaliação de desempenho dos docentes, estes são avaliados 

pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), conforme critérios 

estabelecidos pela Resolução CONSUNI Nº 01/2004 – UFG e observando-se a Lei 

nº 12.772/12 e demais normas em vigor.  

 

 

Já os servidores TAEs e docentes em funções administrativas (em exercício da 

função por no mínimo 3 (três) meses) têm seu desempenho avaliado anualmente, 

conforme estabelecido pela Resolução CONSUNI Nº 01/2004.  

A qualificação formal de servidores docentes e técnico-administrativos é 

estimulada mediante a concessão de Incentivo à Qualificação, no caso dos TAEs, e na 

Retribuição por Titulação, no caso dos docentes, de acordo com a obtenção de titulação, 

dentre outros critérios previstos nas normativas vigentes: Resolução CONSUNI nº 

18/2017; Lei nº 12.772, de 2012; Lei nº 11.091, de 2005, e suas alterações; e o Decreto 

nº 5.824, de 2006. 

Ainda, no que diz respeito a política de capacitação e qualificação, com a 

publicação do Decreto nº 9.991/2019 e da Instrução Normativa nº 201/2019 – os quais 

regram sobre a política nacional de desenvolvimento de pessoas e os critérios e 

procedimentos para implantação desta – adotou-se em outubro de 2019, a metodologia 

do preenchimento de planilhas eletrônicas para o Levantamento das Necessidades de 

Capacitação (LNC), as quais foram direcionadas aos servidores para informarem as 

ações a serem desenvolvidas em 2020. 

Nessa perspectiva, elaborou-se o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 

2020, em substituição ao Plano Anual de Capacitação. O planejamento das atividades 

de capacitação fundamentaram-se também nas demandas das unidades/órgãos 

específicos, nas necessidades gerenciais e institucionais mapeadas bem como nas 

legislações externas e internas que determinaram ou demandaram ações de capacitação 

e treinamento. 

Considerando as demandas apresentadas e com a prescrição do isolamento social, 

a oferta dos cursos presenciais foi suspensa. Em alternativa, as ações de capacitação e 

treinamento foram ofertadas à distância, conforme exposto na Tabela 05.  
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Tabela 05: Relatório de Despesas com Ações de Desenvolvimento 2020. 

Ação de Desenvolvimento  Necessidade Processo Tipo Início Término Carga Horária Valor 

Curso: WEBCONFERÊNCIA: Conhecendo 

as Plataformas Webconf/RNP e Google 

Meet.  

Desenvolver as 

competências 

necessárias para 

alcance das 

metas 

institucionais  

23070.038304/2020-73 Instrutor 24/08/2020 28/08/2020 20hs R$ 1.400,20 

Curso: Aposentadoria, Pensões, 

Contribuições e Abono Permanência nos 

RPPS  

23070.045703/2020-91 Inscrição 30/11/2020 07/12/2020 24hs R$ 1.499,00  

Gestão do Patrimônio Público  23070.045730/2020-63 Inscrição 03/11/2020 06/11/2020 16hs R$ 980,00 

Folha de Pagamento no SIAFI – Teoria e 

Prática 
23070.046163/2020-62 Inscrição 29/10/2020 06/11/2020 24hs R$ 4.796,00  

Curso – Educação Mediada pelas 

Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC): aspectos teóricos e 

práticos  

23070.049339/2020-38 Instrutora 10/11/2020 23/11/2020 
40hs 

 
-  

Café com Debate Internacional – 

Transformação e Inovação em Gestão de 

Pessoas em Governos no século XXI. 

23070.011189/2020-90 Diárias 11/03/2020 11/03/2020 2hs R$ 294,66 

Treinamento: PDP – Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas 
23070.012803/2020-31 Diária 16/03/2020 16/03/2020 3hs R$ 79,48 

Treinamento: Rotina Contábil da Folha de 

Pagamento 
23070.032767/2020-21 

Diárias 

 

27/07/2020 31/07/2020 45hs 

R$ 8.712,72 

Treinamento: Rotina Contábil da Folha de 

Pagamento 
23070.034770/2020-80 24/08/2020 01/09/2020 45hs 

Treinamento: Rotina Contábil da Folha de 

Pagamento 
23070.040818/2020-99 28/09/2020 02/10/2020 45hs 

Treinamento: Rotina Contábil da Folha de 

Pagamento 
23070.046020/2020-51 26/10/2020 30/10/2020 45hs 

 R$ 17.762,06 

Fonte: PROGEP. 
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Qualificação dos Servidores 
 

Os Gráficos 12 e 13 expõem o perfil dos servidores da UFCAT segundo a escolaridade. 

 

Gráfico 12: Perfil dos Servidores da UFCAT por Escolaridade. 

 
Fonte: e-siape. 

 

Gráfico 13: Perfil dos Servidores da UFCAT por Escolaridade. 

  
Fonte: e-siape. 

 

 

Afastamentos e Licenças 
 

Ao longo do ano de 2020, foram registradas 28 ocorrências de licenças para tratamento 

de saúde (da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família). 

Com a publicação da Resolução CEPEC n° 1605/2018 e da Resolução CONSUNI nº 

07/2019, os processos de afastamentos para qualificação dos servidores docentes e 

técnico-administrativos enquadrados no referido regimento tornaram-se de 

responsabilidade da Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas. 

Desta forma, registra-se que no ano em referência, sete docentes mantiveram-se 

afastados para qualificação e/ou tiveram seus afastamentos deferidos para o período, no 

qual um afastamento foi finalizado ainda em 2020 e outros dois foram suspensos em 

concordância à Instrução Normativa nº 60, de 2020, do Ministério da Economia. Destaca-

se no período também, o afastamento para qualificação de um TAE. 

Em continuidade, outros dois processos de afastamentos foram tramitados na 

Instituição, sendo um deferido para o exercício próximo e outro segue em análise. 

Em relação as licenças para capacitação, afastaram-se 5 docentes e 5 TAEs no decorrer 

do ano de 2020. E, duas licenças foram deferidas no ano em questão para início em 2021.  

 

Gráfico 14: Quantitativo de Afastamentos e Licenças no ano de 2020. 

Fonte: PROGEP. 
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5.3 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
 A Pró-Reitoria Pro Tempore de Administração e Finanças (PROAF) é um órgão da administração central da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), instalada pela 

Resolução 01/2020. É gerida pelo Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças e composta pelo Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio; Departamento 

de Contabilidade e Finanças (DCF); Departamento de Infraestrutura (DINFRA); Departamento de Tecnologia da Informação; Departamento de Transporte e Logística. Suas 

atribuições estão vinculadas à gestão do espaço físico; planejamento e execução orçamentária-financeira; aquisição e controle patrimonial, de bens de consumo e expediente; 

e percepção de diárias, passagens e transporte da RC. Tais serviços fornecem o necessário suporte às atividades de ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura da UFCAT.  

 

Compras, Materiais e Patrimônio 

 
O ano de 2020 foi bastante desafiador tendo em vista o contexto de 

pandemia e a transição atual de desmembramento da Universidade 

Federal de Catalão. A Divisão de Compras teve que se reinventar, 

adequar o trabalho da equipe ao sistema home office e absorver a 

migração de todas as contratações que ainda eram realizadas pela UFG 

para a UFCAT, elevou-se substancialmente a quantidade de itens 

demandados para aquisição. A tarefa foi árdua, mas, concluído o ano, 

vimos que a Divisão de Compras conseguiu cumprir o seu papel. 

 

Principais Resultados 2020 
 

421 processos de compras/contratações iniciados 

R$ 20.396.061,14 valor planejado estimado 

408 processos de compras/contratações concluídos  

13 serão concluídos em 2021 

R$ 13.071.952,27 valor empenhado 

849 requisições tratadas 

3.255 itens empenhados (taxa de sucesso de 72%) 

1.625.155 unidades empenhadas (taxa de sucesso de 98%) 

R$ 1.953.000 em economia alcançada (aproximadamente 14%) 

As principais contratações de capital foram: 

R$ 1.357.040,00 - Aquisição de Usinas Fotovoltaicas 

R$ 1.319.597,00 - Aquisição de Servidores/Storage 

R$ 606.808,69 - Aquisição de Computadores 

As principais contratações de custeio foram: 

R$ 1.800,000,00 - Fornecimento de Energia Elétrica 

R$ 1.054.785,94 - Serviços de Manutenção 

R$ 842.000,00 - Serviços de Limpeza e Conservação 

 

Evolução nos últimos 03 (três) anos: 
 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 

 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 



 

64 
 

Quantidade por tipo de Licitação 2020 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROAF, 2021. 
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Outros Números Importantes 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
Fonte: PROAF, 2021.  

 
Fonte: PROAF, 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROAF, 2021. 
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INFRAESTRUTURA  

 
A Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) tem como missão a Gestão do Espaço Físico da UFCAT no que se refere ao planejamento, 

a produção, a manutenção e a conservação do patrimônio público e demais atividades relacionadas com as edificações, áreas abertas e infraestrutura física. As atividades da 

Diretoria podem ser divididas em quatro principais áreas de atuação: manutenção, obras de expansão, projetos e segurança do trabalho.  

 

Manutenções 
 

As atribuições da Divisão de Manutenção envolvem a avaliação do estado de 

conservação das edificações, avaliação de intervenções sugeridas, estudo e proposição de 

melhorias nos espaços, quantificação e orçamentação dos serviços, mediação para a 

compra dos insumos necessários e mobilização de recursos humanos na realização dos 

trabalhos, além da gestão dos serviços de jardinagem e podas. Para tanto, em 2020 contou 

com uma equipe composta por 21 colaboradores contratados de forma indireta, distribuídos 

em 9 funções, conforme a Tabela 05. 

Tabela 05 – Mão de Obra Terceirizada DINFRA/RC 
Categoria Profissional Quantidade 

Encarregado de manutenção 1 

Eletricista 4 

Encanador 1 

Servente 3 

Auxiliar de manutenção  4 

Tratorista 1 

Jardineiro 3 

Auxiliar de campo 3 

Encarregado de departamento 1 

Total 21 

Fonte: DINFRA/PROAF/UFCAT 2021 

 
Importante salientar que neste período de pandemia houve uma redução considerável 

da força de trabalho. Ao longo do ano houveram alguns períodos curtos de suspensão do 

trabalho, seguindo as normativas legais e institucionais. Após um período de adaptações 

decidiu-se pelo trabalho presencial em tempo completo da equipe de jardinagem e o 

trabalho da equipe de manutenção em formato de plantão sob demandas. 

O gerenciamento da equipe de manutenção e jardinagem se baseia na distribuição das 

demandas entre os colaboradores, gestão dos trabalhos e avaliação final dos serviços 

prestados, o que envolve o acompanhamento da mão de obra e dos materiais utilizados e a 

avaliação do solicitante na ordem de serviço sobre o trabalho executado. 

 

 

A comunidade universitária solicita os reparos ou intervenções prediais por 

meio de formulário disponível no site oficial da Universidade. Em 2020 foram 

emitidas 487 ordens de serviço: 71% dos serviços tiveram êxito na sua execução, 

e, portanto, constam com status de realizadas; 9% das ordens de serviço constam 

como suspensas, devido ser ordens de serviço preenchidas de forma incompleta, 

errônea ou com demandas que não são de responsabilidade da Diretoria de 

Infraestrutura; 18% se encontram pendentes; 2% está aguardando disponibilidade 

de mão de obra; e menos que 1% está aguardando material ou algum tipo de 

equipamento, conforme apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Status das Ordens de Serviço

 
Fonte: DINFRA/PROAF/UFCAT 2021 

 

https://www.catalao.ufg.br/p/21023-departamento-de-infraestrutura-dinfra-rc-ufg
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Na Figura 13 verifica-se os principais atendimentos por tipo de 

serviço executados, percebe-se que “Instalações Elétricas” (Troca de 

lâmpadas, instalação de luminárias, reparos em tomadas e interruptores) 

foi o mais solicitado, seguido de “Serviços Gerais” (manutenção de 

mobiliários, instalações de bebedouros, reparos em esquadrias e portas) 

e logo depois serviços de ar condicionado. 
 

 

Figura 13 – Número dos principais atendimentos por tipo de serviço 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: DINFRA/PROAF/UFCAT 2021 

 

 

Já a Figura 14 mostra o número de 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 da diretoria, ou que são encaminhadas de maneira informal tendo 

emissão própria pelo DINFRA, a fim de registrar as demandas e manutenções 

corretivas ocorrentes na Universidade.  

Dentre os serviços realizados pela equipe de manutenção, deseja-se se 

destacar as seguintes demandas: 

 

1. Execução do portão lateral para acesso de pedestres; 

2. Realização de acero em toda a extensão de divisa da fazenda; 

3. Reparo do telhado do Bloco A – Geografia. 

Figura 14 – Atendimentos solicitados por departamentos 
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OBRAS E PLANEJAMENTO 
 

Visão Geral 
 

Entre as atribuições da Divisão de Obras e 

Planejamento, estão o planejamento do espaço 

físico e dos projetos dos edifícios e espaços 

externos na Universidade, elaboração de 

programa de necessidades, elaboração de 

projetos, orçamentos, cronogramas das obras, 

elaboração de memoriais descritivos e cadernos 

de especificações técnicas e exercer a 

fiscalização e acompanhamento de obras e 

serviços de engenharia dentro da universidade. 

Durante o período de 2020, a Divisão de Obras 

e Planejamento trabalhou nas seguintes grandes 

frentes: 

 

 Obra da Moradia Universitária do Cerrado; 

 Pequenas reformas do Restaurante 

Universitário, Enfermagem e Medicina; 

 Contratação, fiscalização, revisão, 

compatibilização e gerenciamento da 

elaboração de projetos; 

 Adesão à atas de usinas fotovoltaicas; 

 Participação na “Comissão de Planejamento 

das atividades que não podem ser realizadas 

remotamente”. 

Obra da Moradia Universitária do Cerrado 
 

A Moradia Universitária do Cerrado (MUC), um projeto conduzido em conjunto pela Universidade Federal de 

Catalão (UFCAT) e Universidade Federal de Goiás (UFG), é um complexo concebido para atender a comunidade 

universitária da UFCAT em sua necessidade por moradias para seus estudantes. O complexo se localiza na Rua D, 

Equipamento Comunitário Nº 210, Loteamento Residencial Copacabana II, em Catalão-GO.  

A Moradia Universitária do Cerrado é composta por dois edifícios de apartamentos, de 4 pavimentos cada, um 

estacionamento para 26 carros, um campo de grama para prática de esportes, um quiosque para socialização, e uma área 

aberta com funcionalidade urbana ainda a definir em projetos urbanísticos futuros. A atual obra, em fase de finalização, 

contempla um dos edifícios de apartamentos e o estacionamento. A Figura 15 apresenta os elementos contemplados pela 

atual obra. 

 
Figura 15 – Elementos contemplados pela atual obra da Moradia Universitária do Cerrado.

 
Fonte: DINFRA/PROAF/UFCAT 2021. 

 

 

Moradia Universitária do Cerrado: acessibilidade, segurança e sustentabilidade 

O edifício conta com 5 apartamentos adaptados à PcD (Pessoa com Deficiência), projetados para atender aos requisitos de acessibilidade, o trânsito no térreo é auxiliado 

por piso podotátil e o acesso aos pavimentos superiores pode acontecer pela caixa de escada ou pelo elevador. No quesito segurança, o edifício possui sistema de prevenção 

contra incêndio composto por hidrantes, extintores e alarmes sonoros e visuais e sistema canalizado de gás GLP, com central externa para armazenagem dos botijões. Visando 

o conforto, um sistema de cabeamento estruturado foi projetado e executado para que todas os apartamentos possuam diversos pontos de internet à sua disposição. Para 

promover o uso racional de recursos de água e energia elétrica, um sistema de aquecimento de água por placas solares foi instalado no edifício, contemplando todas as 

unidades com um sistema de água quente e com sistemas de medição remota de consumo de água e energia elétrica. No ano de 2020, a equipe da Diretoria de Infraestrutura 

atuou localmente como apoio à fiscalização da obra Moradia Estudantil do Cerrado, que permaneceu sob responsabilidade de servidores da Universidade Federal de Goiás.  
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Dentre as atividades de apoio, estiveram: suporte na elaboração de termos aditivos celebrados no ano de 2020, realização de medições para pagamento de etapas da obra, 

realização de visitas à obra para verificação de problemas pontuais, definição de questões construtivas, reuniões com fornecedores e construtora para definição de opções de 

produtos, solicitação de diárias e passagens junto à UFCAT para visitas presenciais da fiscalização e elaboração de documentos diversos.  

Tabela 06 – Resumo do contrato original com Conceito Engenharia para execução da MUC. 

Nº Contrato/Fornecedor Objeto Total Início Previsão de Entrega 

02/2018 - Conceito 

Engenharia LTDA 

Construção da Moradia 

Universitária do Cerrado, que 

irá servir de alojamento 

estudantil. 

R$ 5.030.000,00 07/01/2019 Janeiro de 2021 

Fonte: DINFRA/PROAF/UFCAT 2021. 

 

Pequenas Reformas - RU, Enfermagem e Medicina 
 

 

As reformas e readequações geridas em 2020 foram: 

 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: reforma e readequação das 

instalações elétricas de três bancadas de servir alimentos; 

 ENFERMAGEM: reforma e readequação de uma sala, para inclusão 

de um espaço para aulas práticas; 

 MEDICINA: (i) reforma e readequação de uma sala para ocupação 

com gabinetes de professores; (ii) reforma e readequação de uma sala 

para criação de dois espaços para aulas práticas; 

Dado o caráter emergencial dessas reformas, cujas unidades interessadas 

aguardavam execução há algum tempo, ao fato de outras tentativas de 

contratação terem falhado por falta de interessados, e pelo baixo valor total 

dos serviços, optou-se por sua contratação por meio de Dispensa de Licitação.  

 

Tabela 07 – Resumo do contrato da obra Pequenas Reformas – RU, Enfermagem, Medicina. 

Fornecedor/Nº Processo Objeto Total 

COMON ENGENHARIA, 

Processo nº 

23070.031517/2020-74 

Reforma do espaço de refeições do 

Restaurante Universitário, de 

Laboratórios da Enfermagem e 

Medicina, e da Sala de Professores 

da Medicina. 

R$ 42.282,18 

Fonte: DINFRA/PROAF/UFCAT 2021. 

 
Atualmente, as reformas estão em fase final de realização, restando por se executar partes 

relativas à Sala dos Professores da Medicina: colocação de portas, rodapés e emassamento de 

paredes. 

 

 

Gerenciamento de projetos 
 

No ano de 2020, a Diretoria de Infraestrutura gerenciou a contratação, fiscalização, revisão, compatibilização, aprovação em órgãos fiscalizadores e gerenciamento da 

elaboração de 55 projetos de engenharia, englobando as disciplinas de Arquitetura, Estruturas, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas, Segurança contra Incêndio 

e Pânico, Pavimentação, Instalações Mecânicas e Orçamento, relacionados no Quadro 07 com informações dos projetos trabalhados em 2020 (DINFRA). 

As atividades de gerenciamento de projetos envolvem: a cobrança dos fornecedores para elaboração e entrega dos projetos; a compatibilização de projetos de diferentes 

disciplinas; a consulta da aderência entre as propostas e as necessidades dos usuários a serem atendidos; a proposição de soluções técnico-econômicas mais favoráveis para os 

diferentes projetos; a obtenção de informações necessárias para o desenvolvimento dos projetos, seja levantamento em campo, medições, acompanhamento de equipe de campo 

da contratada, ou desenvolvimento de projetos complementares. 
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Quadro 07 - Informações dos projetos trabalhados em 2020  
 

Projetos Disciplina Empresa Descrição Contratação OES Fase Observação Atual 

Almoxarifado de 

Produtos Químicos 

Fundações e 

Sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preços 
29/2019 Elaboração Sondagens já realizadas 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2019 - Projeto de 

concreto e cobertura metálica 

Ata de Registro de 

Preço 
29/2019 Em espera Aguardando análise da SUVISA 

Instalações de 

incêndio 
G5 Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
30/2019 Elaboração Análise CBM 

Instalações 

elétricas 
G5 Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
31/2019 Em espera Aguardando análise da SUVISA 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia 

Empenho 2020 - Complemento 

de áreas 

Ata de Registro de 

Preço 
68/2019 Elaboração Sondagens já realizadas 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2020 - Complemento 

de áreas 

Ata de Registro de 

Preço 
68/2019 Em espera Aguardando análise da SUVISA 

Instalações 

hidráulicas 
G5 

Empenho 2020 - Água fria, 

esgoto, pluvial, e drenagem 

Ata de Registro de 

Preço 
58/2019 Em espera Aguardando analise da SUVISA 

Arquitetura G5 

Arquitetura feita pela 

SEINFRA, com aprovação na 

SUVISA coordenada pela 

DINFRA 

Projeto próprio - 
Revisão - 

UFCAT/UFG 

Arquitetura pronta, processo de 

submissão junto à SUVISA em 

andamento 

Instalações 

elétricas 
G5 

Empenho 2020 - Telefonia, 

fibra ótica e segurança 

Ata de Registro de 

Preço 
61/2019 Em espera Aguardando analise da SUVISA 

Edifício FENG 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
39/2019 Elaboração Sondagens já realizadas 

Estruturas Supremacia 
Emprenho 2019 - Estrutura 

metálica da superestrutura 

Ata de Registro de 

Preço 
39/2019 Em espera Aguardando o arquitetônico. 

Instalações de 

incêndio 
G5 Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
38/2019 Em espera Aguardar arquitetônico da G5 

Instalações 

hidráulicas 
G5 

Empenho 2019 - Água fria, 

esgoto, pluvial e drenagem 

Ata de Registro de 

Preço 
38/2019 Em espera 

Aguardar instalações mecânicas 

Architech 

Instalações 

elétricas 
G5 

Empenho 2019 - Instalação, 

telefonia, fibra ótica, segurança 

Ata de Registro de 

Preço 
37/2019 Em espera 

Aguardar instalações mecânicas 

Architech 

Instalações 

mecânicas 
ARCHITECH 

Empenho 2019 - Ar-

condicionado 

Ata de Registro de 

Preço 
36/2019 Elaboração Em elaboração 

Arquitetura G5 
Empenho 2020 - Projeto 

arquitetônico 

Ata de Registro de 

Preço 
64/2019 Elaboração 

G5 finalizando o projeto básico para 

envio para os demais projetistas 

Arquitetura G5 
Empenho 2020 - Projeto 

arquitetônico 

Ata de Registro de 

Preço 
64/2019 Elaboração 

G5 finalizando o projeto básico para 

envio para os demais projetistas 

Bloco K - Rampa 

saída de emergência 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
26/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Estruturas Supremacia Empenho 2019 - Concreto 
Ata de Registro de 

Preço 
26/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 
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Bloco O - Escada de 

emergência 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
28/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2019 - Concreto e 

estrutura metálica 

Ata de Registro de 

Preço 
28/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Cantina - Muro de 

arrimo 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
25/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Estruturas Supremacia Empenho 2019 - Concreto 
Ata de Registro de 

Preço 
25/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Laboratórios 

Educação Física 

Arquitetura SEINFRA 
Em execução pela 

SEINFRA/UFG 
Projeto próprio - Concluído 

Projeto básico concluído pela 

SEINFRA 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
32/2019 Concluído 

Projeto de fundações concluído e 

revisado. 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2019 - Concreto e 

cobertura metálica 

Ata de Registro de 

Preço 
32/2019 Elaboração 

Resta projeto o reservatório inferior. 

Projeto já revisado. 

Instalações de 

incêndio 
G5 Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
33/2019 Elaboração Análise CBM 

Instalações 

hidráulicas 
G5 

Empenho 2019 - Água fria, 

esgoto, pluvial e drenagem 

Ata de Registro de 

Preço 
33/2019 Elaboração 

Enviado o projeto de ar-condicionado e 

arquitetônico para a G5 

Instalações 

elétricas 
G5 

Empenho 2019 - Instalações, 

telefonia, segurança 

Ata de Registro de 

Preço 
34/2019 Elaboração 

Enviado o projeto de ar-condicionado e 

arquitetônico para a G5 

Instalações 

mecânicas 
ARCHITECH 

Empenho 2019 - Ar-

condicionado 

Ata de Registro de 

Preço 
35/2019 Concluído Concluído 

Instalações 

elétricas 
G5 Empenho 2020 - Fibra ótica 

Ata de Registro de 

Preço 
60/2019 Elaboração 

Enviado o projeto de ar-condicionado e 

arquitetônico para a G5 

Instalações 

elétricas 
G5 

Empenho 2019 - Instalações, 

telefonia, segurança 

Ata de Registro de 

Preço 
34/2019 Elaboração 

Enviado o projeto de ar-condicionado e 

arquitetônico para a G5 

Auditório Paulo 

Bastos - 

Reservatório 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
40/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2019 - Concreto 

armado 

Ata de Registro de 

Preço 
40/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Auditório Paulo 

Bastos - Palco 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2019 - Estrutura 

metálica para o palco 

Ata de Registro de 

Preço 
41/2019 

Revisão - 

projetista 
Solicitada correções à empresa 

Instalações 

elétricas 
ARCHITECH 

Empenho 2019 - Projeto 

luminotécnico 

Ata de Registro de 

Preço 
42/2019 

Revisão - 

projetista 
Solicitada correções à empresa 

Instalações 

elétricas 
G5 

Instalações elétricas para o 

projeto luminotécnico 
Dispensa de licitação - Elaboração 

Liberado para elaboração após 

discussões na UFCAT 

Edifício da Medicina 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
21/2019 Concluído 

Aguardando liberação pagamento 

SEINFRA 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2019 - Concreto 

armado 

Ata de Registro de 

Preço 
21/2019 Concluído 

Aguardando liberação pagamento 

SEINFRA 

Instalações de 

incêndio 
G5 Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
18/2019 Concluído 

Aguardando liberação pagamento 

SEINFRA 

Instalações 

hidráulicas 
G5 

Empenho 2019 - Água fria, 

esgoto, pluvial e drenagem 

Ata de Registro de 

Preço 
19/2019 

Revisão - 

projetista 
G5 está revisando 
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Instalações 

elétricas 
G5 Empenho 2019 

Ata de Registro de 

Preço 
20/2019 Elaboração Em elaboração 

Instalações 

mecânicas 
ARCHITECH 

Empenho 2019 - Projeto de ar-

condicionado e exaustão do 

prédio da Medicina 

Ata de Registro de 

Preço 
22/2019 Concluído Processo considerado concluído. 

Casa do Estudante 

Universitário 

Instalações 

hidráulicas 
G5 

Empenho 2020 - Pagamento da 

água-quente já realizado 

Ata de Registro de 

Preço 
44/2019 Concluído 

Aguardando liberação pagamento 

SEINFRA 

Instalações 

elétricas 
G5 

Empenho 2020 - Reaprovação 

da CEU na Enel 

Ata de Registro de 

Preço 
45/2019 Concluído 

Aguardando liberação pagamento 

SEINFRA 

Anatomia 
Instalações de 

incêndio 
G5 Empenho 2020 

Ata de Registro de 

Preço 
46/2019 Elaboração Análise CBM 

Bloco N 

Fundações e 

sondagens 
Supremacia Empenho 2020 

Ata de Registro de 

Preço 
66/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2020 - Concreto 

armado 

Ata de Registro de 

Preço 
66/2019 Concluído 

Projeto entregue. Emitir ART, Nota e 

UFG pagar 

Bloco M - Sala 

Técnica 

Estruturas Supremacia 
Empenho 2020 - Estrutura 

metálica e de cobertura 

Ata de Registro de 

Preço 
65/2019 Elaboração 

Informações repassadas via e-mail ao 

projetista 

Instalações 

hidráulicas 
G5 

Empenho 2020 - Águas 

pluviais 

Ata de Registro de 

Preço 
59/2019 Elaboração Projeto repassado pelos projetistas 

Instalações 

elétricas 
G5 

Empenho 2020 - Instalações 

elétricas das salas técnicas 

Ata de Registro de 

Preço 
62/2019 Elaboração Projeto repassado pelos projetistas 

Arquitetura G5 Empenho 2020 
Ata de Registro de 

Preço 
63/2019 Elaboração 

Aguardando envio do Memorial 

Descritivo 

Projetos 

complementares 

PSCIP do campus I 

Pavimentação COMON 

Projeto de pavimentação das 

vias de acesso para caminhão 

CBM do PSCIP do campus I 

Dispensa de 

Licitação 
- Concluído Concluído 

Instalações 

elétricas 
G5 

Projeto elétrico para o PSCIP 

do campus I 

Dispensa de 

Licitação 
- 

Revisão - 

projetista 

G5 está revisando considerações do 

Renan 

Orçamento G5 
Orçamento para execução do 

PSCIP do campus I 

Dispensa de 

Licitação 
- 

Revisão - 

projetista 

G5 está revisando considerações do 

Renan 

Instalações de 

incêndio 
G5 

Readequação do PSCIP do 

bloco de pesquisa e pós-

graduação 

Dispensa de 

Licitação 
- 

Revisão - 

projetista 
Aguardando análise do CBM 

Fonte: DINFRA, 2021. 
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Contratados em 2019 

Dos projetos em elaboração durante o ano de 2020, os seguintes projetos 

haviam sido contratados em 2019 e tiveram seu gerenciamento e elaboração 

continuada: 

 Parte dos projetos do Almoxarifado de Produtos Químicos; 

 Parte dos projetos do Edifício FENG; 

 Rampa de emergência do Bloco K; 

 Escada de emergência do Bloco O do campus I; 

 Muro de arrimo da Cantina do campus I; 

 Parte dos projetos do Laboratório de Educação Física; 

 Reservatório de incêndio para o sistema Auditório Paulo Bastos – Biblioteca; 

 Estrutura metálica e luminotécnico para o palco do Auditório Paulo Bastos; 

 Edifício da Medicina. 

Dispensas de Licitação 

 
Ainda em 2020, foi constatada a necessidade de contratação de projetos 

complementares para pleno atendimento às necessidades dos projetos já em 

elaboração, com a Dispensa de licitação dos seguintes Projetos Básicos: 

 Orçamento da obra do Almoxarifado de Produtos Químicos; 

 Orçamento do Laboratório da Educação Física; 

 Instalações elétricas para atendimento ao projeto luminotécnico do palco do 

Auditório Paulo Bastos; 

 Orçamento da obra do Edifício da Medicina; 

 Projeto de pavimentação para a via de acesso para caminhão do Corpo de 

Bombeiros, conforme PSCIP do campus I; 

 Readequação do PSCIP do Bloco de Pesquisa e Pós-Graduação, dada a 

inviabilidade de execução da solução adotada até o momento; 

 Orçamento da obra do PSCIP do campus I. 

Projetos Próprios 

Os projetos arquitetônicos e estruturais das escadas do Bloco N e O, da Casa 

de Bombas para o sistema de incêndio do Auditório Paulo Bastos-Biblioteca-

Administrativo, e de necessidades de reformas para a Biblioteca, foram 

desenvolvidos internamente pela equipe da Divisão de Obras e Planejamento. 

 

 

Atas de Registro de Preços 

No ano de 2020, por meio de Ata de Registro de Preços de projeto em aberto na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), foi possível contratar os seguintes projetos: 

 Projeto de água quente para a Casa do Estudante Universitário; 

 Projeto elétrico para a Casa do Estudante Universitário; 

 Restante do Laboratório de Educação Física; 

 Restante dos projetos do Almoxarifado de Produtos Químicos; 

 PSCIP do Bloco da Anatomia; 

 Escada de emergência do Bloco N para o PSCIP do campus I; 

 Projeto arquitetônico, de estruturas e instalações hidráulicas e elétricas das salas 

técnicas nas condensadoras de ar-condicionado do Bloco M; 

 Restante dos projetos do Edifício FENG, incluindo o projeto arquitetônico. 

Aprovação de projetos em órgãos 

O projeto de arquitetura do Almoxarifado de Produtos Químicos foi submetido 

junto à Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA) do Estado de Goiás, 

visando obtenção futura do alvará sanitário de funcionamento desta obra, e a equipe 

gerenciou esse processo, atuando na intermediação entre SUVISA e SEINFRA/UFG, 

interpretação das demandas normativas, e obtenção de documentações necessárias. 

A equipe também trabalhou na submissão do projeto arquitetônico da Casa do 

Estudante junto à Prefeitura Municipal de Catalão, visando obtenção do Alvará 

Sanitário, envolvendo atendimento às demandas normativas da Secretaria de Obras 

da Prefeitura. 

Adesões à Atas de Usinas Fotovoltaicas 

A equipe da Diretoria de Infraestrutura contribuiu na elaboração dos Estudos 

Técnicos Preliminares e nos contatos necessários para adesões à duas Atas de Registro 

de Preço para aquisição de usinas fotovoltaicas para a Universidade Federal de 

Catalão.  

Caso a adesão seja feita em 100% do quantitativo planejado, a UFCAT terá um 

aumento de 316 kWp em sua geração própria, contribuindo para a difusão de matrizes 

energéticas limpas e redução de custos de energia da instituição. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

A área de Segurança do Trabalho do Departamento de Infraestrutura da UFCAT envolve o acompanhamento de obras e serviços inerentes à parte física 

e estrutural da universidade. Para tanto, realiza ações referentes à análises de riscos, treinamentos, indicações de melhorias para os postos de trabalho e 

outras atividades executadas pelo DINFRA. Sendo assim, servidores e terceirizados são assistidos e orientados sobre a melhoria e atendimento das 

legislações e requisitos que envolvem a Segurança do Trabalho na UFCAT. Desta forma, lista-se as ações desenvolvidas pelo setor em 2020: 

 
 

1. Criação, organização e execução do Projeto de Extensão Treinamentos Introdutórios (escrita do projeto, criação de mídias para plataforma EaD, 

expedição de ordens de serviços gerais e organização formal dos treinamentos na modalidade EaD); 

2. Criação do Projeto de Extensão “Plano de Meio Ambiente”; 

3. Análise dos enquadramentos individuais e coletivos dos servidores para determinação de Grupos Homogêneos de Exposição (GHE), conforme 

necessidade para elaboração dos Laudos Ocupacionais da UFCAT; 

4. Planejamento de contratação do serviço de elaboração de Laudos Ocupacionais da UFCAT: levantamento da necessidade e quantitativo; realização de 

pesquisa de preços; análise das propostas Comerciais apresentadas pelos licitantes; acompanhamento da execução do serviço contratado (avaliações 

ambientais da UFCAT); 

5. Articulação com o Corpo de Bombeiros Militar de Catalão para prorrogação do CERCON; 

6. Realização de justificativas nos processos de compra de sinalizações e extintores em conformidade com as legislações vigentes; 

7. Acompanhamento do envio de extintores para recarga e retorno aos locais de origem; 

8. Participação na Comissão de Enfretamento COVID: criação de pareceres técnicos sobre o retorno às atividades; 

9. Reuniões sobre o uso de EPIS na PANDEMIA com a equipe da PROAF; 

10. Indicação de equipamentos usuais na Segurança do Trabalho para compra;  

11. Indicações de melhorias nas exigências de segurança do trabalho para o contrato de prestação de serviço de controle de Pragas e Dedetização;  

12. Junção de documentação técnica para resposta à denúncia sobre condições do laboratório/museu de Geologia do curso de Geografia; 

13. Criação de Ofício sobre Agentes Químicos para UAC de Química; 

14. Criação de relatório/parecer sobre os riscos de agentes químicos armazenados incorretamente e proposta de medidas corretivas; 

15. Apoio nas questões de acessibilidade, conferindo necessidades, adequações e ou normas, juntamente com o Núcleo de Acessibilidade; 

16. Levantamento de quantitativo de mobílias, utensílios e demais necessidades da Casa do estudante; 

17. Criação de Procedimentos Operacionais de atividades realizadas pelo DINFRA relacionados à Segurança do Trabalho; 

18. Participações diárias nas atividades de chekpoint com a equipe de trabalho sobre a coordenação do Welington Andrade; 

19. Indicação de medidas preventivas e ou corretivas através da percepção de possíveis riscos iminentes na universidade; 

20. Capacitação sobre as normas vigentes de Segurança do trabalho, meio ambiente e demais legislações cabíveis; 

21. Análise das normas de Linhas de Vida e NR-35 Trabalho em altura; 

22. Orientação técnica e esclarecimentos de dúvidas relacionados à normas e indicativos de medidas relacionados a segurança do trabalho na 

Universidade. 
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Ações de combate à Pandemia DINFRA 
 

A equipe da Diretoria de Infraestrutura participou da “Comissão de 

Planejamento das atividades que não podem ser realizadas remotamente”, 

participando ativamente dos Grupos de Trabalho de Protocolos Sanitários e 

Espaço Físico & Biossegurança. Os trabalhos consistiram no levantamento de 

dados, pesquisas por melhores práticas, buscas por soluções para problemas 

específicos da UFCAT no que tange a segurança em tempos de pandemia. O 

trabalho resultou na publicação do manual “PROTOCOLO DE 

BIOSSEGURANÇA, ESPAÇO FÍSICO, PROTOCOLOS SANITARIOS E 

MONITORAMENTO DA COVID-19 NA UFCAT” e na emissão de desenhos 

esquemáticos/croquis com a indicação das ocupações máximas em todas os 

ambientes da UFCAT, de modo que as unidades acadêmicas possam planejar 

adequadamente o retorno presencial de atividades de extrema necessidade e que 

não podem ser realizadas à distância. Além disso, a equipe ativamente fica 

disponível para atender dúvidas e questionamentos relacionados a essa temática. 

 

 

 

Demais atendimentos DINFRA 
 

Além das atividades descritas anteriormente, a Diretoria de Infraestrutura 

contribuiu para atendimentos de pequenas demandas ao longo do ano de 2020, 

envolvendo questões como: participação em comissões, incluindo representação da 

Diretoria em diversas esferas da Universidade; prestação de informações sobre 

projetos em andamento; apresentação de soluções técnicas mediante consulta a 

Unidades Acadêmicas; elaboração de projetos ou instruções para pequenas reformas; 

levantamento de demandas de reformas; contato com outros órgãos municiais e 

estaduais para estudo de ações de parceria; solicitação de diárias e passagens para 

viabilizar fiscalizações na Casa do Estudante; organização de pedidos de compras de 

materiais e avaliação de propostas de fornecimento; estruturação do sistema de 

arquivamento de projeto, incluindo padronização da nomeação de arquivos digitais; 

busca por projetos dos edifícios pertencentes à UFCAT junto à SEINFRA/UFG e que 

não estão presentes nos arquivos da instituição; pesquisa por Atas de Registro de Preço 

em aberto e disponíveis para adesão para atendimento às necessidades da instituição. 

 

 

Desafios Divisão de Obras e Planejamento 
 

É importante ressaltar que as demandas atendidas pela Divisão de Obras e 

Planejamentos seriam mais bem contempladas pela expansão da equipe. 

Atualmente, ela é composta apenas por um servidor técnico-administrativo de 

cargo Engenheiro Civil, que conta com o apoio de um servidor de cargo 

Engenheiro Mecânico que é responsável pela Divisão de Manutenção. No 

entanto, a atividade de gerenciamento de projetos exige capacidades técnicas que 

não são plenamente atendidas apenas pelos profissionais disponíveis, requerendo 

também a expertise de, ao menos, um Arquiteto e Urbanista e um Engenheiro 

Eletricista, contemplando todas as disciplinas de projeto, e, idealmente, a inclusão 

de um Engenheiro Ambiental para abordar questões de gerenciamento de 

resíduos, controle de pestes e pragas, e outras atividades atinentes à área. 

 

 

Considerações Finais DINFRA 
 

A Diretoria de Infraestrutura, no ano de 2020, consolidou sua autonomia gerencial, 

com o fortalecimento de seu corpo técnico efetivo. Deu-se continuidade à gestão dos 

processos de fiscalização dos contratos de manutenção, de obras e de projetos, gerando 

grandes ganhos para a administração e eficiência na realização desses serviços, devido 

à proximidade e disponibilidade de fiscais técnicos que fazem parte do quadro da 

própria UFCAT. 

Temos muito que avançar no ano de 2021, principalmente no que se refere ao 

planejamento de obras e projetos, disposição de materiais e mão de obra, e 

consolidação de processos internos. Porém, em 2020 houve relevantes mudanças na 

estrutura da equipe, com trocas significativas na equipe em relação ao ano anterior, 

com a saída dos dois engenheiros atuantes no ano de 2019, a chegada de dois novos 

engenheiros e uma técnica de segurança do trabalho ao longo do ano. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação da UFCAT é responsável por elaborar anualmente 

as prioridades de contratação e expandir a infraestrutura de tecnologia da informação da 

universidade. Para além disso, faz a análise das demandas de TIC das unidades acadêmicas e 

administrativas da universidade, aprovando ou recusando as demandas levadas para sua análise. 

 

 

Recursos financeiros aplicados em TIC 2020 
 

Recursos empenhados: 1.495.747,00 

Origem dos recursos:  

Emendas Parlamentares e TED SESU 

 

Quadro 08 - Principais Ações 2020 

Título Descrição Resultados Pretendidos Recursos 

Habilitação de uso dos serviços 

da RNP 

Envio de documentação para se tornar 

instituição qualificada do sistema RNP 

Utilização da plataforma de recursos providos 

pela RNP 

Sem custos financeiros para 

qualificação 

Aquisição de Storages 

Aquisição de 02 servidores do tipo storage 

para armazenamento dos dados da instituição 

e backup em disco dos mesmos 

Prover armazenamento a ser utilizado pelos 

sistemas que serão utilizados dentro da 

infraestrutura da UFCAT 

R$ 730.597,00 

Aquisição de servidores de 

aplicação 

Aquisição de 06 servidores para prover 

processamento e memória. 

Prover recursos de processamento e memória 

pelos sistemas que serão utilizados dentro da 

infraestrutura da UFCAT 

R$ 702.000,00 

Participação em comissões e 

GT’s 

Participação em comissões e grupos de 

trabalho. 

Participação ativa da TI nos grupos de trabalho 

da universidade, para permitir assim um elo 

mais próximo com a área técnica 

Sem custos financeiros 

Sistemas SIG-UFRN 

Acordo de cooperação técnica entre UFCAT 

e UFRN para fazer parte da rede de 

cooperação e ter acesso e direito de uso nos 

sistemas SIG-UFRN 

Os sistemas SIG-UFRN oferecem à 

comunidade acadêmica mecanismos modernos 

para gestão acadêmica (SIGAA), recursos 

humanos (SIGRH), gestão administrativa 

(SIPAC) de forma integrada e já conhecido pela 

comunidade. 

R$ 161.138,25 (Valor total da 

CDI a ser passado dividido em 

3 anos) 

Sistema SEI! 

Acordo de cooperação técnica entre UFCAT 

e TRF4 para ter acesso e direito de uso no 

sistema SEI! 

O sistema SEI! oferece à comunidade 

acadêmica um modelo eletrônico e moderno 

para gestão processual. 

Sem custos de uso. 

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação da UFCAT (2020). 
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PDTI 
 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) utilizado pela 

UFCAT é o mesmo utilizado pela Universidade Federal de Goiás para o 

período (2018-2021) e possui a finalidade de orientar a estratégia, as ações, 

prazos, recursos financeiros e matérias de TIC em conformidade com o 

planejamento estratégico. Fazendo assim com que as TIC tenham papel 

fundamental no planejamento e na implementação das diretrizes 

institucionais voltadas para o ensino, pesquisa, extensão além da inovação. 

Com o encerramento em breve da vigência do PDTI, além da necessidade de 

se ter um planejamento próprio, foi definida uma comissão pela reitoria da 

UFCAT para realizar a criação do primeiro PDTI da UFCAT onde deve 

constar as principais diretrizes norteadoras de TIC tais como: 

 

• Promover o desenvolvimento organizacional por meio de aprendizado, 

revisão e análise contínua do planejamento; 

• Otimizar o retorno dos investimentos em TIC; 

• Atender aos normativos legais e recomendações dos órgãos de controle; 

• Promover visibilidade e a importância do papel e atuação da área de TIC. 

 

 

  Conformidade Legal 
   

• Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

• Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014; 

• Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018; 

• Decreto nº 9.637 de 26 de dezembro de 2018; 

• Decreto nº10.332 de 28 de abril de 2020; 

• Instrução Normativa nº1 de 4 de abril de 2019 SGD/ME; 

• PDTI 2018-2021 UFG. 

 

  Principais desafios e ações futuras 
   

• Manter sistemas operantes, inclusive durante finais de semana e feriados; 

• Elaboração de regras e políticas do uso de recursos de TIC; 

• Adequação técnica para atendimento da LGPD; 

• Elaboração do primeiro PDTIC se atentando a realidade da UFCAT; 

• Elaboração de documentos tutoriais para auxiliar no uso dos sistemas e 

informações básicas de segurança; 

• Aprimorar o processo de aquisições e contratações de TIC junto com a 

equipe do DCMP/PROAF; 

• Elaboração de plano de contingência; 

• Criação e participação nos comitês de governança e segurança de TIC. 
 

 

Segurança da informação 
 

 

Para aumentar o nível de segurança existente dentro dos equipamentos 

da instituição foi realizado a aquisição de licenças de software antivírus 

corporativo, com direito a suporte e atualizações por 36 meses. 

Foi retirado o acesso via IPv4 público das máquinas/servidores que não 

eram de controle do órgão central de TIC da instituição, e criado outro 

método para acessar esses equipamentos de forma mais segura. 

No final de 2020 foi nomeado o responsável pelo tratamento de dados 

pessoais conforme legislação vigente, lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. 

E está sob responsabilidade deste a criação de um comitê para realizar 

análise de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
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LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

 

O gerenciamento da logística na UFCAT envolve a gestão das demandas por transporte, diárias e passagens, bem como o controle dos contratos referentes 

à mão de obra com dedicação exclusiva de motoristas, combustível, manutenções preventivas e corretivas dos veículos, dentre outros. Em 2020, devido contexto 

de pandemia, as viagens institucionais da UFCAT foram suspensas, mantendo apenas viagens imperativas. Com base nisso, houve uma queda significativa nas 

demandas por transporte e diárias no ano de 2020 em comparação com 2019.  

Em 2019 foram atendidas 742 requisições, já em 2020 foram 105 requisições. O número de pessoas que utilizaram os veículos oficiais foi de 2.687 em 2019 

e 235 em 2020. Os principais motivos das viagens em 2019 foram Eventos/Palestras, seguido de Reunião, e Visita Técnica e/ou Aula Prática. Em 2020 o 

motivo recorde foi Outros, devido principalmente a viagens para buscar bens doados e idas a Goiânia para levarmos veículos a oficinas, seguido de Reunião, e 

Visita Técnica e/ou Aula Prática. Em relação as características das solicitações, manteve-se como no ano anterior com maior ocorrência os destinos: Goiânia, 

Uberlândia e Brasília. Quanto a frota da UFCAT – Universidade Federal de Catalão, em 17/11/2020 adquirimos através de Doação o Veículo Ford/Fiesta Sedan 

1.6 Flex, 2012/2013, Placa JJU 6G78, cedido pela Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul – SR-MS/DNIT, Campo Grande/MS, conforme 

consta no Termo de doação assinados no processo SEI n° 50619.001422/202064. Seguem abaixo a relação de solicitações de viagem por setor, o valor 

despendido com diárias e passagens em 2020, bem como com a contratação de mão de obra de motorista.  
 

 

Solicitações de viagem por setor 2020: 
 

Setor 
Solicitações 

atendidas 

Setor ADM – PROAF 46 

Setor ADM – REITORIA 23 

Setor ADM – PROGEP 11 

Setor ADM – PROEC 10 

Setor ADM – PROPESQ 6 

Setor ADM - Biblioteca  2 

Setor ADM – PROGRAD 1 

Setor ADM – PRPE 1 

UA – EDUCAÇÃO 1 

UA – FÍSICA 1 

Total 102 

Fonte: PROAF, 2020. 

 

 

Valor despendido com Diárias e Passagens 2020: 
 

Mês Valor 

Janeiro R$                  - 

Fevereiro R$     7.513,44 

Março R$     7.105,28 

Abril R$                  - 

Maio R$         112,10 

Junho R$                  - 

Julho R$     2.567,58 

Agosto R$     8.944,66 

Setembro R$     5.326,01 

Outubro R$     6.019,48 

Novembro R$     3.058,25 

Dezembro R$     2.881,76 

Total  R$   43.528,56 

Fonte: PROAF, 2020. 

Custos com contratação de motoristas 2020: 
 

Mês Valor 

Janeiro R$ 23.837,12 

Fevereiro R$24.238,64 

Março  R$23.768,25 

Abril  R$21.783,56 

Maio R$21.267,25 

Junho R$21.267,25 

Julho R$21.267,25 

Agosto R$25.291,75 

Setembro R$23.193,73 

Outubro  R$22.009,53 

Novembro R$23.747,89 

Dezembro R$22.120,62. 

Total R$273.782,84 

Fonte: PROAF, 2020. 
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Na Tabela 08 tem-se a relação do custo unitário dos veículos oficiais da UFCAT em 2020, entre eles: Manutenções preventivas e corretivas; Combustível; 

Seguro; e Certificados de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV). 

   

Tabela 08: Custo unitário dos Veículos Oficiais da UFCAT referente ao ano de 2020. 

Veículo Placa 

Preço médio 

com base na 

tabela Fipe 

Manutenção 

Aditivos, 

Lubrificant

es e 

Reagentes 

Comb. (L) Comb. (R$) Seguro CRLV 
Custos 

adicionais 
Total 

KM 

Inicial 

KM 

Final 

Cobalt ONB0775 R$ 31.178,00 R$ 4.433,33 R$ 591,00 1420,233 R$ 6.594,22 R$ 306,72 R$ 213,16 - R$ 12.138,43 386696 403960 

Cobalt ONA6505 R$ 31.178,00 - R$ 160,00 428,819 R$ 2.045,99 R$ 306,72 R$ 213,16 - R$ 2.725,87 233373 237448 

Cobalt OMV7175 R$ 31.178,00 R$ 1.709,15 R$ 312,00 748,539 R$ 3.536,49 R$ 306,72 R$ 213,16 - R$ 6.077,52 233677 240454 

Gol NLJ6425 R$ 16.981,00 R$ 948,72 R$ 0,00 333,93 R$ 1.579,77 R$ 276,75 R$ 213,16 - R$ 3.018,40 106346 109838 

Gol NLJ6345 R$ 16.981,00 R$ 440,00 R$ 145,00 25,161 R$ 119,04 R$ 276,75 R$ 213,18 - R$ 1.193,97 136580 136867 

Gol NLJ9751 R$ 13.080,00 - - - - R$ 272,23 R$ 213,16 - R$ 485,39 - - 

Gol NLJ6395 R$ 16.981,00 R$ 1.732,24 R$ 305,00 144,285 R$ 678,25 R$ 276,75 R$ 213,16 - R$ 3.205,40 179967 181070 

Palio NKX8436 R$ 21.885,00 R$ 2.573,59 R$ 136,00 474,697 R$ 2.241,51 R$ 312,65 R$ 213,15 - R$ 5.476,90 518157 521961 

Palio NFT9371 R$ 16.662,00 R$ 865,00 R$ 165,00 161,27 R$ 726,93 R$ 500,24 R$ 213,15 - R$ 2.470,32 266715 267561 

Kombi NLH2335 R$ 21.993,00 R$ 533,97 R$ 130,00 34,832 R$ 153,16 - R$ 213,15 - R$ 1.030,28 79666 79968 

Van NWR7902 R$ 58.075,00 - R$ 390,00 296,174 R$ 1.107,06 R$ 581,91 R$ 213,15 - R$ 2.292,12 215741 217407 

Caminhão NKX8606 R$ 58.652,00 R$ 24.006,59 R$ 555,00 2647,894 R$ 9.568,06 R$ 1.172,97 R$ 213,71 - R$ 35.516,33 88295 107406 

Micro-ônibus ONE2854 R$ 58.075,00 R$ 2.150,12 R$ 474,00 276,356 R$ 1.071,57 R$ 1.508,06 R$ 346,19 - R$ 5.549,94 152359 153031 

Micro-ônibus ONG6704 R$ 58.075,00 R$ 682,00 R$ 474,00 354,83 R$ 1.393,65 R$ 1.506,06 R$ 216,03 - R$ 4.271,74 108256 110528 

Fiesta JJU6678 R$ 23.361,05 R$ 10,00 - - - - - R$ 561,79 R$ 571,79 38305 38332 

Jipe KBU9424 R$ 33.962,00  R$ 1.723,22  R$ 0,00 59,082  R$ 209,87  -  R$ 213,15  - R$ 2.146,24 14228 14855 

Peugeot OHA 8113 - - - - - R$ 293,45 - - R$ 293,45 - - 

Total por tipo de custo: R$41.807,93 R$3.837,00 R$7.406,12 R$31.025,57 R$7.604,53 R$3.333,82 R$561,79 R$88.170,64 - - 

Fonte: PROAF, 2020. 
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Perspectivas e Desafios Administração e Finanças 2021 
 

 Atender pelo menos 90% dos itens solicitados para as compras; 

 Ampliar o número de itens disponíveis em Atas de Registro de Preços; 

 Continuar a capacitação dos gestores de compras; 

 Integrar os portais com o SEI ou publicar os editais, licitações e contratos vigentes; 

 Adquirir software para gerenciamento dos contratos (expectativa do Comprasnet); 

 Disponibilizar e reforçar nos portais as datas mais importantes do processo de 

compras, contratações, execução orçamentária e financeira; 

 Separar o PNAES/UFCAT do PNAES/UFG; 

 Consolidar a obra de acessibilidade; 

 Urbanizar os campi; 

 Instalar usinas fotovoltaicas; 

 Adquirir software para orçamento de obras; 

 Elaborar/pesquisar editais para manutenção de ar condicionado e elevadores; 

 Construir o estacionamento coberto para os veículos institucionais; 

 Buscar doação de um ônibus de grande porte; 

 Migração do patrimônio (bens) ainda no sistema da UFG; 

 Construir um Datacenter comum entre as IFES-GO; 

 Migrar os sistemas UFG/UFCAT (SIG, SEI, LAMCAD, REUSE, SPIUNET); 

 Criar o PDTIC e outros regulamentos inerentes à área; 

 Levantar e mapear os processos de cada área para identificar os gargalos e 

redimensionar a força de trabalho na PROAF; 

 Repor os servidores proporcional ao serviço que foi ampliado; 

 Implantar os cargos e funções; 

 Planejar a contratação e, em caso de obtenção do recurso necessário, empenhar as 

seguintes obras (projetos em fase de revisão e elaboração de orçamentos e demais 

procedimentos necessários a efetiva licitação da obra): 

 Bloco didático da área de Saúde no campus II; 

 Almoxarifado de produto químicos; 

 Prédio da Educação Física; 

 Prédio das Engenharias; 

 Prédio do curso de medicina. 

 

 

 

 

Riscos 
 

Entre os principais riscos que impactam a materialização do que se 

pretende realizar em 2021 se encontram: 

 

 Escassez de orçamento para atendimento das demandas; 

 Escassez de mão-de-obra para execução de novas demandas; 

 Aumento da quantidade de tarefas, antes realizadas por Goiânia; 

 Falta de prioridade e tempo para atender novas demandas e 

perspectivas tendo em vista fluxo de atividades rotineiras; 

 Falta de delimitação do papel de outros setores no planejamento de 

processos, tais como contratação de mão de obra dedicação 

exclusiva, cessão onerosa de espaço físico e obras; 

 Estrutura do setor ainda em construção, tendo em vista período de 

transição e desmembramento da UFCAT. 

 

 

Conheça mais UFCAT 
 

 

+ Conheça a Página da PROAF/UFCAT 

+ Conheça as Demonstrações Contábeis 2020 da UFCAT 

+ Conheça os Processos de Compras autuados em 2020 

+ Conheça mais Transporte e Diárias 

+ Conheça os Boletins Informativos da PROAF 

+ Conheça mais a página do DPAME/UFCAT  

+ Conheça os Relatórios de Gestão/PROAF 

 

 

 

 

 

https://caf.catalao.ufg.br/
https://caf.catalao.ufg.br/n/126852-demonstracoes-contabeis
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g5-mtnnQM_JbwTKUxsACvui6sCI7pcz5HJY6VwzzM-M/edit#gid=1067378562
https://caf.catalao.ufg.br/p/27569-diarias-passagens-e-transporte
https://caf.catalao.ufg.br/n/133554-boletim-da-proaf
https://dpame.catalao.ufg.br/
https://caf.catalao.ufg.br/n/108375-relatorios-de-gestao
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6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS UFCAT 2020 

 

Histórico 
 

Criada pela Lei nº 13.634, de 20 de março de 2018, a 

Universidade Federal de Catalão – UFCAT teve como marco 

inicial, em termos de execução orçamentária e financeira, a 

disponibilização em unidade orçamentária própria das 

dotações previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA em 

2019 (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019). Dessa forma, 

foi criada a unidade gestora executora no SIAFI responsável 

pela Regional Catalão, vinculada à Universidade Federal de 

Goiás – UFG, o que possibilitou que a execução orçamentária 

e financeira ocorresse de forma descentralizada, bem como 

registros de controles e contábeis. Também houve a criação da 

unidade de administração de serviços gerais – UASG, 

permitindo a descentralização das contratações e aquisições de 

serviços e materiais. 

A nomeação da reitoria pro tempore da UFCAT pelo 

Ministério da Educação em 10 de dezembro de 2019 

possibilitou significativas mudanças, como a abertura do 

CNPJ próprio da instituição e a criação de órgão, gestão e 

unidade gestora executora. Dessa forma, as dotações 

disponibilizadas pela Lei Orçamentária Anual do exercício de 

2020 (Lei 13.978, de 17 de janeiro de 2020) foram executadas 

em órgão e unidade gestora próprios da UFCAT. 

Em setembro de 2020 ocorreu outro importante marco 

com o início da execução orçamentária e financeira das 

despesas de pessoal, com a segregação da unidade pagadora 

no SIAPE, ainda vinculada com a UFG. 

 

Tabela 09 - LOA 2019 e 2020 UO 26452 
Grupo de Despesa LOA 2019 LOA 2020 Variação % 

Pessoal 10.998.980 14.988.086 26,6 

Outras Despesas 

Correntes 
12.211.320 11.738.573 -3,8 

Investimento 1.500.000 1.500.000 0 

Total 24.710.300 28.226.659  

Fonte: LOA 2019 e 2020. 

Lei Orçamentária Anual – LOA UFCAT 2020 
 

A LOA 2020, aprovada pela Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, estabeleceu os orçamentos no 

âmbito da União, com a estimativa das receitas e fixação das despesas para o exercício financeiro. Em 

2020, o orçamento total da UFCAT em valores nominais e sem emendas foi de R$28.226.659,00. Deste 

total, 53,1% são de ações de despesas obrigatórias de pessoal, contemplando também benefícios e 

encargos sociais; 41,6% correspondem a outras despesas correntes (ODC), também denominadas de 

Custeio; e 5,3% referente a investimentos. O Gráfico 15 demonstra as dotações iniciais dos orçamentos 

de 2019 e 2020: 

 

Gráfico 15: LOA 2019 e 2020 UO 26452 

 
Fonte: LOA UFCAT 2019 e 2020. 

 

A Tabela 09 apresenta uma comparação entre as dotações iniciais de 2019 e 2020, desconsiderando 

emendas e recursos próprios. Observa-se que nas despesas obrigatórias de pessoal houve uma variação 

positiva de 26,6%. Em 2019 a execução das despesas de pessoal permaneceu sendo realizada pela UFG, 

não sendo utilizados as dotações previstas na LOA da unidade orçamentária da UFCAT deste ano. Em 

2020, para a execução do período entre setembro e dezembro, foi necessário o acréscimo de 

R$19.664.549,00. 

Para outras despesas correntes, o decréscimo foi de 3,8%, com reduções em todas as ações 

orçamentárias que compõe este grupo. Cabe ressaltar que na LOA 2019 estava prevista a disponibilização 

de uma emenda na ação 20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior no valor de 

R$2.500.000,00, que não foi concretizada neste exercício. Para investimentos, não houve variação. 

10.998.980 
12.211.320 

1.500.000 

14.988.086 

11.738.573 

Pessoal Outras Despesas

Correntes

Investimento

LOA 2019 LOA 2020



 

82 
 

 

Execução por Ações Orçamentárias – LOA 2020 
 

 
A Lei Orçamentária Anual disponibiliza em seus volumes o 

orçamento subdivido em ações orçamentárias. Conforme o 

Manual Técnico de Orçamento – MTO, “a ação orçamentária, 

entendida como atividade, projeto ou operação especial, deve 

identificar a função e a subfunção às quais se vincula e referir-

se a um único produto. Através das ações orçamentárias são 

identificadas as finalidades dos recursos, quais sejam para 

pagamento de despesas de pessoal, funcionamento e 

manutenção de atividades, fomentos de ações de ensino e 

pesquisas, assistência estudantil, investimentos, entre outros. 

Na tabela ao lado está o detalhamento das ações 

orçamentárias disponibilizadas na LOA 2020, descrevendo as 

dotações iniciais, dotações atualizadas após acréscimos ou 

alterações orçamentárias, despesas empenhadas e o percentual 

de execução. 

Observa-se que o início da execução orçamentária e 

financeira das despesas de pessoal, no mês de setembro/2020, 

acarretou na necessidade de acréscimo nas dotações das ações 

envolvidas em aproximadamente 56,8%. Na ação 20RK – 

Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior a 

execução foi aproximadamente de 97%, relacionada com 

despesas de manutenção como pagamento de terceirizados, 

energia elétrica, água, entre outros. Na ação 8282 – 

Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de 

Ensino Superior ocorreu um acréscimo de R$630.293,00 

advindo de alteração orçamentária da ação 20RK. Destaca-se 

que na LOA 2020 não houve previsão de dotação para 

arrecadação de recursos próprios. Dessa forma, os recursos 

necessários foram arrecadados na UFG, para compensação de 

despesas da UFCAT que ainda permaneceram em execução por 

esta instituição. 

 

 

 

 
 

As ações 4572 e 20RK foram impactadas pelo estado de emergência decorrente da pandemia do 

COVID 19, onde ações presenciais foram canceladas e alguns auxílios não obtiveram o quadro de vagas 

totalmente preenchido. 

Para as despesas de assistência estudantil, além dos recursos previstos na LOA, houve a 

disponibilização através de Termo de Execução Descentralizada (TED) realizado com a UFG, dos 

recursos destinados ao PNAES pertencentes à UFCAT, no montante de R$2.879.186,01. 

 

 

Execução por ação LOA 2020

Ação Governo Dotação inicial Dotação atualizada

Despesas 

empenhadas % Execução

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 

Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
279.045,00         303.109,00             302.607,68             99,8%

20TP - Ativos Civis da União 14.144.932,00    27.818.254,00         24.182.267,65         86,9%

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, 

Empregados, Militares e seus Dependentes 
493.516,00         996.646,00             892.486,15             89,5%

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação 
69.593,00          69.593,00               8.675,20                 12%

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e 

Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos 

Servidores Públicos Federais 

1.000,00            5.475.033,00           5.412.571,00           98,9%

00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem 

Exigência de Programação Específica - Nacional
8.796,00            13.935,46               13.935,46               100%

20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, 

Ensino, Pesquisa e Extensão
778.742,00         778.742,00             456.379,00             58,6%

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 

Superior 
9.894.009,00      9.249.780,00           8.939.728,34           96,6%

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior 1.057.026,00      1.057.026,00           993.930,04             94,03%

8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições 

Federais de Ensino Superior 
1.500.000,00      2.130.293,00           2.125.099,15           99,8%

Total 28.226.659,00 47.892.411,46      43.327.679,67      

Fonte: Elaborada com dados extraídos do Tesouro Gerencial em 17/02/2021
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Execução Descentralizada com  

Transferência de Recursos 
 

Em 2020, foi disponibilizado para a UFCAT através de 

TED o montante de R$5.473.654,30, conforme discriminado 

na Tabela TED Recebidos, ao lado. 

O TED 02/2020, cujo objeto é a descentralização dos 

recursos destinados ao Programa Nacional de Assistência 

Estudantil, foi utilizado sobretudo para pagamento de auxílios 

financeiros para estudantes de baixa renda nas necessidades 

de permanência, alimentação, moradia, entre outros; e o 

funcionamento do Restaurante Universitário no início do ano, 

anteriormente a paralisação devido ao estado de emergência 

de pandemia do COVID 19. 

Foram firmados com a Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação (SESU/MEC) termos para 

disponibilização de recursos para a ação de investimentos, 

entre eles a emenda do parlamentar Elias Vaz. 

Os recursos advindos do TED 9719/2020 e 1AAAXV 

foram aplicados nos respectivos projetos cadastrados na 

Fundação Nacional de Pesquisa – FUNAPE UFG. 

 

 

Principais despesas 
 

No Gráfico 16 são destacadas as principais despesas executadas pela UFCAT em 2020. As 

despesas executadas como “Locação de mão de obra” são os serviços terceirizados contratados 

com limpeza, manutenção predial, vigilância, condução de veículos oficiais, apoio 

administrativo e encarregados de almoxarifado. As despesas com energia elétrica em 2020 

foram de R$565.563,46, que em comparação como a execução de 2019 resultou em uma 

redução de aproximadamente 42,7%, justificada pela redução das atividades presenciais em 

virtude das ações de restrição em enfrentamento à pandemia do COVID 19. Na execução das 

despesas de água e esgoto observa-se um acréscimo de aproximadamente 14,5% em 

comparação ao exercício de 2019. Nas despesas com Outros Pessoa Jurídica são consideradas 

àquelas executadas com a contratação de serviços como dedetização e sanitização, telefonia, 

Internet, manutenção de bens móveis, manutenção e abastecimento de veículos oficiais, entre 

outras. Nas despesas de Auxílios financeiros foram considerados àqueles executados na ação 

20GK, com editais institucionais, como PIBIC, PIBIT, PROBEC, entre outros. 

Gráfico 16 - Principais Despesas 2020 

 
Fonte: Elaborado com dados extraídos do Tesouro Gerencial em 17/02/2021. 
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TED Concedente Objeto Valor disponibilizado Valor utilizado

02/2020

UFG

Descentralização do recurso destinado ao 

Programa Nacional de Assistência Estudantil - 

PNAES

2.879.186,01            2.784.276,99 

9385/2020

SESU/MEC

Descentralização da Emenda Parlamentar 

Individual 39740008 - Elias Vaz para aquisição 

de equipamentos de informática para 

aperfeiçoamento da infraestrutura atual de 

tecnologia da informação

200.000,00               197.600,00    

9559/2020 CAPES Concessão PROAP 2020 116.622,22               22.452,47      

9719/2020
SEMESP/MEC

Programa Escola da Terra Formação 

Continuada de Professores
98.640,00                 98.640,00      

9808/2020
SESU/MEC

Ação de apoio às universidades federais sem 

hospitais universitários
200.000,00               199.051,10    

9972/2020 SESU/MEC Equipamentos de tecnologia da informação 1.264.216,07            1.260.492,44 

9973/2020
SESU/MEC

Sistemas de microgeração de energia 

fotovoltaica
694.990,00               686.640,00    

1AAAXV
MCTIC

Apoio à realização do IV Congresso Brasileiro 

de Rochagem
20.000,00                 20.000,00      

5.473.654,30             5.269.153,00  Total

Fonte: Elaborada com dados extraídos do Tesouro Gerencial e SIMEC em 17/02/2021
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Execução financeira UFCAT 2020 
 

A Tabela Execução por natureza de despesas, ao lado, 

demonstra a execução das despesas da UFCAT em 2020, 

representando os montantes empenhados, liquidados a pagar, 

inscritos em restos a pagar não processados e pagos, por natureza 

de despesa, contemplando todos os recursos disponibilizados: 

As despesas inscritas em restos a pagar não processados 

(RPNP) são aquelas legalmente empenhadas que não foram 

liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do exercício de 2020, 

correspondendo a aproximadamente 12,7% do montante 

empenhado. O montante de despesas liquidadas a pagar é 

relacionado principalmente com as despesas de pessoal referente 

ao período de dezembro, cujo pagamento foi realizado em 

janeiro. 

 

Suprimentos de fundos 
 

Em 2020 foram disponibilizadas e executadas duas 

propostas de concessão de suprimento de fundos. O Suprimento 

de Fundos consiste em um adiantamento concedido a servidor, a 

critério e sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas, com 

prazo definido de aplicação e comprovação posterior dos gastos 

realizados. Possui a finalidade de efetuar despesas que, pela sua 

excepcionalidade, não possam subordinar ao processo normal de 

aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao 

fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/1964, 

precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a 

Lei nº 8.666/1993. O Cartão de Pagamento do Governo Federal 

(CPGF) é o meio que proporciona a operacionalização do 

Suprimento de Fundos, emitido em nome da Unidade Gestora, 

com identificação do portador.   
 

As despesas com Suprimentos de Fundos somente podem ser realizadas para atender aquisições e prestações de pequeno vulto, eventuais ou de caráter sigiloso. 

Como a utilização é excepcional, deve-se justificar por exemplo, na aquisição de materiais, a inexistência temporária ou eventual no almoxarifado, entre outras motivações. 

As despesas executadas estão discriminadas no Gráfico 17, a seguir: 

 

 

 

Execução por natureza de despesa 2020

Ação Governo
Despesas 

Empenhadas

Despesas liquidadas 

a pagar

Despesas inscritas 

em RPNP
Despesas pagas

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 

Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
302.607,68               74.245,74                   2.099,50                  226.262,44               

20TP - Ativos Civis da União 24.182.267,65          5.304.389,98              93.300,26                18.653.933,86          

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, 

Empregados, Militares e seus Dependentes 
892.486,15               219.673,78                 5.160,00                  667.619,57               

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação
8.675,12                  8.675,12                  

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e 

Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos 

Servidores Públicos Federais

5.412.571,00            5.412.570,18            

00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem 

Exigência de Programação Específica - Nacional
13.935,46                 4.893,00                  9.042,46                  

20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, 

Ensino, Pesquisa e Extensão 
456.379,00               48.697,25                408.382,25               

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 

Superior 
7.787.835,12            3.816,58                     2.254.100,31            5.514.944,16            

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior 3.777.207,03            288.632,48               3.488.574,55            

8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições 

Federais de Ensino Superior 
2.289.071,80            1.044.271,73            1.244.827,37            

21C0 - Enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância 
50.996,80                 2.197,00                  48.799,80                 

219V - Apoio ao funcionamento das instituições federais de 

educação
199.051,10               30.289,95                   168.851,75               

20V6 - Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados a 

Inovação
20.000,00                 20.000,00                 

20RJ - Apoio a Capacitação e Formação Inicial e 

Continuada para a Educação
98.640,00                 98.640,00                 

15R3 - Apoio a Expansão, Reestruturação e Modernização 

das instituições de ensino 
2.144.732,44            2.144.732,44            

0487 - Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior 22.452,47                 15.967,53                6.484,94                  

Total 47.658.908,82        5.632.416,03            6.072.903,25         35.808.756,70        

Fonte: Elaborada com dados extraídos do Tesouro Gerencial em 17/02/2021
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Gráfico 17 – Suprimento de Fundos 2020 

 
Fonte: Elaborado com dados extraídos do Tesouro Gerencial em 17/02/2021 

 

 

Principais desafios e ações futuras na execução orçamentária e financeira 
  

Em 2020, a LOA apresentou o orçamento da UFCAT em dois volumes: no Volume V, 

onde são detalhadas as ações orçamentárias do Ministério da Educação; e no Volume IV – 

Tomo II, onde foram registradas programações condicionadas à aprovação legislativa prevista 

no inciso III do art. 167 da Constituição, correspondendo neste exercício a aproximadamente 

40% das ações totais do orçamento. Dessa forma, a disponibilização da totalidade dos recursos 

orçamentários depende de aprovação de projeto de lei específico encaminhado pelo Governo 

Federal ao Congresso Nacional, o que acarreta nas incertezas se serão disponibilizados e em 

que época isso se dará. Através da Lei nº 14.008, de 02 de junho de 2020, foi autorizada a 

disponibilização destes recursos condicionados.   

 

Despesas ações de enfrentamento à pandemia de COVID 19 
 

Em 2020 foram disponibilizados através da ação orçamentária 21C0 – 

Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância recursos para 

utilização em despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do 

COVID 19. As despesas realizadas estão descritas na Tabela Despesas 

enfrentamento à pandemia COVID 19, ao lado, por natureza. 

O auxílio financeiro foi instituído pela Portaria UFCAT 203/2020 para 

repasse em um período determinado, destinado a alunos dos cursos da área 

da saúde na atuação no enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus. Os materiais químicos, de acondicionamento e 

embalagem e os serviços gráficos e editoriais foram relacionados com o 

projeto “Produção de Saneantes para Enfrentamento do COVID-19”. Os 

materiais de limpeza e produtos de higienização e materiais de proteção e 

segurança consistiram em aquisição de saneantes para a limpeza de 

superfícies e máscaras de proteção, entre outros.  

 

Despesas enfrentamento à pandemia COVID 19 

Natureza de Despesa Valor 

Auxílio financeiro a estudantes 16.000,00 

Material químico 3.501,50 

Material de acondicionamento e embalagem 3.550,00 

Material de limpeza e produtos de higienização 19.029,30 

Material de proteção e segurança 4.019,00 

Serviços gráficos e editoriais 4.897,00 

Total 50.996,80 

Fonte: Elaborado com dados extraídos do Tesouro Gerencial em 17/02/2021 

 
Para a PLOA 2021 – Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 28, de 2020, está prevista a mesma sistemática de disponibilização do orçamento em dois volumes. Porém, 

os recursos previstos no Volume V correspondem a aproximadamente 40% das ações totais do orçamento, enquanto o restante de 60% está condicionado à aprovação do 

projeto de lei específico, o que gera incertezas se haverá comprometimento das despesas até o momento da aprovação deste dispositivo. Outro fator de dificuldade é que o 

exercício de 2021 iniciou sem a aprovação da LOA 2021, o que está ocasionando na liberação de 1/18 mensalmente do previsto no Volume V, e 1/12 da ação 4002 – 

Assistência ao Estudante do Ensino Superior. Com o valor de 1/18 sobre 40% do orçamento total, observa-se no momento um déficit orçamentário, que compromete a 

execução orçamentária e financeira das despesas continuadas, como serviços terceirizados, energia e água, bem como aquisição de materiais e contratação de serviços 

essenciais para o funcionamento da UFCAT. A PLOA 2021 também prevê uma redução média de 17,5% em comparação com a LOA 2020. 

  

4.191,43 

1.891,63 

8.832,21 

3.878,70 
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Desempenho Financeiro Contábil 
 

 
O Desempenho Financeiro Contábil da UFCAT é apresentado por meio 

das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, levantadas 

trimestralmente e consolidadas anualmente para envio através do SIAFI – 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal e 

publicação no site, na página da PROAF – Pró-Reitoria pro tempore de 

Administração e Finanças (https://caf.catalao.ufg.br/n/126852-

demonstracoes-contabeis). 

As Demonstrações Contábeis objetivam evidenciar a situação 

patrimonial, financeira e de desempenho da entidade e são elaboradas com as 

informações registradas no SIAFI, em consonância com a Lei nº 4.320/64, 

Lei 10.180/2001, Lei Complementar 101/2000, entre outros normativos; e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCASP), Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Manual SIAFI emitido 

pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  

As demonstrações contábeis são: Balanço Patrimonial, Demonstração de 

Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 

Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido e as Notas Explicativas. Com as demonstrações contábeis anuais 

também é encaminhada a Declaração do Contador, que reflete a conformidade 

contábil destas, pautada na Macrofunção 020315 presente no Manual SIAFI 

– Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. 

 

Principais informações contábeis 
 

Nas Tabelas à seguir são apresentadas as principais informações 

contábeis da Universidade Federal de Catalão referentes à 2020: Itens em 

almoxarifado; Bens Móveis, Fornecedores e Contas à pagar; e Obrigações 

Contratuais por conta contábil. 

 

 

 

 

 

Itens em Almoxarifado 
  

A tabela a seguir demonstra a composição dos itens contabilizados na conta 

Almoxarifado, representados pelos materiais de consumo, em 31 de dezembro de 2020: 

 
Composição itens Almoxarifado 2020 

Item / Natureza Saldo 

3.3.90.30.01 - Combustíveis e lubrificantes             776,00  

3.3.90.30.04 - Gás e outros materiais engarrafados          3.890,00  

3.3.90.30.07 - Gêneros de alimentação             784,50  

3.3.90.30.10 - Material odontológico               43,20  

3.3.90.30.16 - Material de expediente        97.220,40  

3.3.90.30.17 - Material de TIC - Material de consumo          7.088,14  

3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha          2.037,39  

3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização      161.216,94  

3.3.90.30.24 - Material para manut. de bens imóveis        61.199,70  

3.3.90.30.25 - Material para manut. de bens móveis          1.242,60  

3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico      103.769,02  

3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança          4.405,89  

3.3.90.30.29 - Material para áudio, vídeo e foto             406,00  

3.3.90.30.30 - Material para comunicações               29,94  

3.3.90.30.39 - Material para manutenção de veículos        27.545,58  

3.3.90.30.42 - Ferramentas          1.853,54  

Saldo em 31/12/2020 473.508,84 
Fonte: Elaborada com dados extraídos do SIAFI em 17/02/2021 

 

Os itens contabilizados referem-se às aquisições de materiais de consumo 

realizadas pela UFCAT, bem como os valores totais transferidos pela UFG em 

2020, conforme saldos apurados no Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos – SIPAC. 

 

  

https://caf.catalao.ufg.br/n/126852-demonstracoes-contabeis
https://caf.catalao.ufg.br/n/126852-demonstracoes-contabeis
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Bens móveis 
 

Segue composição dos bens móveis em 31/12/20 registrados da UFCAT: 

 

Conta Contábil Saldo 

1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Medição e Orientação 15.745.78 

1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.411,54 

1.2.3.1.1.01.03 - Equipam/Utensílios Médicos,Odonto,Lab e Hosp 100.652,45 

1.2.3.1.1.01.04 - Aparelho e Equipamento p/ Esportes e Diversões 419,70 

1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de proteção, segurança 7.770,00 

1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos 14.324,35 

1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 944,93 

1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 13.194,60 

1.2.3.1.1.01.21 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 582,70 

1.2.3.1.1.01.25 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos diversos 3.559.60 

1.2.3.1.1.02.01 - Equip de Tecnolog da Infor e Comunicação/TIC 732.833,82 

1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e utensílios domésticos 52.815,25 

1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório 7.605,82 

1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral 117.382,22 

1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e materiais bibliográficos 136.793,14 

1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto 53.522,16 

1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral 19.57 

1.2.3.1.1.99.09 - Peças não incorporáveis a imóveis 3.449,47 

Saldo em 31/12/2020   1.263.027,10  

Fonte: Elaborada com dados extraídos do SIAFI em 17/02/2021 

 
Os bens contabilizados referem-se às aquisições realizadas pela UFCAT em 2020, bem 

como doações obtidas de órgãos como o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ressalta-se que até 

o momento não foram realizadas as transferências de bens em utilização pela UFCAT, porém 

registrados nas demonstrações contábeis da UFG. Ressalta-se que mensalmente são registradas 

as respectivas depreciações, sendo que ao final do exercício a depreciação acumulada era de 

R$46.241,44, resultando em um valor contábil líquido dos bens móveis em R$1.216.785,66. 

Fornecedores e Contas a Pagar 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a conta de Fornecedores e Contas 

a Pagar era composta da seguinte forma, conforme tabela abaixo. 

Observa-se que compõem este saldo os compromissos assumidos, ou 

seja, liquidados, ainda não pagos dentro do exercício. Em sua maioria 

as despesas liquidadas foram pagas no dia 30/12, com a última liberação 

de repasse de recursos financeiros do exercício. 

 

Fornecedores e Contas a Pagar 

FORNECEDOR 
Saldo em 

31/12/2020 
AV(%) 

DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 

IMPORTACAO E EXPORTACAO 

CNPJ: 03.951.140/0001-33  R$ 5.349,60  18,31% 

ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA 

CNPJ: 24.829.783/0001-89 R$ 46,00  0,16% 

LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS 

LABORATORIAIS LTDA 

CNPJ: 35.257.760/0001-63  R$ 203,85  0,70% 

MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 

21.268.634/0001-08  R$ 438,93  1,50% 

POSTO MAIS LTDA  

CNPJ: 16.737.023/0001-13  R$ 2,40  0,01% 

SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR EIRELI 

CNPJ: 06.065.614/0001-38  R$ 22.272,08  76,23% 

SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 

CNPJ: 22.910.512/0001-28  R$ 384,00  1,31% 

TOMINA COMERCIO E SERVICOS 

HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 38.218.493/0001-03  R$ 522,00  1,79% 

Total  R$ 29.218,86  100,00% 

Fonte: Elaborado com base no SIAFI 2020 e Tesouro Gerencial 2020 
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Obrigações Contratuais 
 

As obrigações contratuais, em 31/12/2020, consistiam na seguinte forma: 

 
Obrigações Contratuais por conta contábil 

Obrigações Contratuais – Por 

Conta Contábil 

Conta Contábil 

e Contrato 

Saldo em 

31/12/2020 

Saldo em 

31/12/2019 
AH (%) AV (%) 

COPBESSA LTDA EPP – 

01.427.148/0001-70 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 454/2020 
R$ 991.552,60 - - 21,49% 

Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli – 

22.575.793/0001-00 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 279/2020 
R$ 35.000,00 - - 0,76% 

Guardiã Administração e Serviços 

LTDA - 97.458.533/0001-53 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 23/2017 
R$ 450.192,82 - - 9,76% 

Guardiã Segurança e Vigilância 

LTDA - 26.743.708/0001-26 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 189/2020 
R$ 193.385,23 - - 4,19% 

Interativa-Dedetização, Higienização 

e Conservação LTDA - 

05.058.935/0001-42 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 68/2014 
R$ 47.672,05 - - 1,03% 

Ipanema Empresa de Serviços 

Gerais e Transporte LTDA - 

00.588.541/0002-63 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 26/2016 
R$ 1.061.324,36 - - 23,00% 

Nutrir Refeições LTDA - 

22.381.412/0001-51 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 43/2017 
R$ 773.584,62 - - 16,77% 

OI S.A - Em Recuperação Judicial - 

76.535.764.0001/43 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 133/2018 
R$ 6.037,06 - - 0,13% 

Prime Consultoria e Assessoria 

Empresarial LTDA – 

05.340.639/0001-30 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 303/2020 
R$ 424.311,78   9,20% 

Soluções Comercio e Serviços Eireli 

– 20.306.099/0001-61 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 257/2020 
R$ 603.839,22 - - 13,09% 

Vinícius Pinto Mendes - 

09.561.400/0001-40 

8.1.2.3.1.09.01 

CT 34/2017 
R$ 27.254,24 - - 0,59% 

Total 
 

R$ 4.614.153,98 - - 100% 

Fonte: Elaborado com base em SIAFI 2020 e Tesouro Gerencial 2020. 

 

Em 2020, com o processo de implantação da UFCAT, algumas dessas obrigações contratuais foram 

transferidas pela UFG através do processo de sub-rogação, evitando que tais serviços fossem paralisados. 

Principais desafios e ações futuras no âmbito 

contábil 
 

O exercício de 2020 foi o primeiro com a execução 

orçamentária e financeira da UFCAT sendo realizada em 

órgãos e unidades gestoras próprios. Dessa forma, iniciou-se 

a obrigação de levantamento das demonstrações contábeis 

deste exercício e a conformidade contábil mensal de órgão, 

que antes não eram realizadas como unidade gestora 

pertencente à UFG. 

Outro fator observado é a realização dos registros de 

bens móveis e itens de almoxarifado sem um sistema de 

suporte desses dados para conciliação contábil apropriada. 

Como o SIADS – Sistema Integrado de Administração de 

Serviços ainda não foi implantado na UFCAT e não foi 

implementado o SIPAC com as configurações necessárias, a 

conciliação destes itens foi realizada através de planilhas, 

confeccionadas a partir dos dados do SIAFI, bem como os 

cálculos das depreciações devidas realizadas de forma 

manual, com os índices definidos na Macrofunção 020330 – 

Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração 

Direta, União, Autarquias e Fundações. Em 2021, é esperado 

a finalização da implantação do SIADS para que os 

registros contábeis tenham uma conciliação apropriada. 
A ausência da transferência de saldos dos bens móveis 

registrados na UFG, porém pertencentes à UFCAT, também 

compromete a fidedignidade e relevância das informações 

contábeis relacionadas com estes itens. 

A execução orçamentária e financeira das despesas de 

pessoal iniciada em setembro/2020 acarretou na necessidade 

de controle das variações patrimoniais diminutivas advindas 

dessas operações, bem como das provisões de despesas como 

férias a pagar e décimo terceiro salário, em conformidade com 

a Macrofunção 021142 – Folha de Pagamento. Esta execução 

também acarreta nas necessidades de implementação de 

rotinas fiscais relacionadas ao envio de obrigações acessórias, 

como a SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 

e Informações à Previdência Social e DIRF – Declaração do 

Imposto de Renda Retido na Fonte. 
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PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS  

 

Os contratos de gestão contribuem para o alcance dos resultados esperados e para a geração de valor da instituição no curto, médio e longo prazo. É por meio destes 

instrumentos que a UFCAT provê os recursos necessários para atingir seu compromisso com o ensino superior, pesquisa, inovação e com a extensão e cultura, integrados 

para contribuir na formação de cidadãos críticos e reflexivos no desenvolvimento acadêmico, cultural, científico e socioeconômico da Região, do Estado e do País. Com base 

nisso, segue Quadro 09 com a relação de instrumentos gerenciados em 2020 referentes aos projetos desenvolvidos pela UFCAT em parceria com a Fundação de Apoio à 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás – FUNAPE. 

 

Quadro 09 - Relação de projetos da UFCAT gerenciados pela FUNAPE com execução em 2020 

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 

CNPJ: 00.799.205/0001-89 

Página Eletrônica: https://funape.org.br/novo/index.php 

Seq. 
Centro de 

Custos 
Finalidade Tipo Objeto 

Vigência Valor (em R$1,00) 

Início Fim Bruto 
Repassado 

2020 

1 45.124 Extensão 
Termo de 

Ajuste 

Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades 

previstas no projeto de extensão intitulado: Prestação de serviços 

técnicos em engenharia civil: Laudos técnicos, Consultorias e 

Verificação de projetos, descritas nos quadros abaixo. 

01/08/2016 01/12/2020 45.000,00 - 

2 45.125 Extensão Contrato 

Este CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços 

monitoramento de espécies de felinos ameaçadas de extinção na área 

de influência do Complexo Energético Amador Aguiar, em 

atendimento da condicionante de REVLO nº 6.7 (Certificado 

nº15/2013) estabelecida pela SUPRAM TMAP, doravante 

“SERVIÇOS”. 

06/10/2016 06/02/2020 400.215,60 - 

3 45.146 Pesquisa Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio 

na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no 

Projeto de Pesquisa: “ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL DA REGIONAL CATALÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS: ENFRETAMENTO DE MUDANÇAS 

POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS GESTÃO 

2018-2021”. 

17/10/2018 28/02/2022 31.260,00 - 

4 45.152 Pesquisa 
Convênio 

 

Este convênio tem por objeto o estabelecimento de cooperação 

mútua, visando à execução do projeto de pesquisa: MAPEAMENTO 

E DIAGNOSTICO DAS NASCENTES NA MALHA URBANA DE 

CATALÃO (GO). 

26/09/2019 25/09/2021 98.740,00 - 
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5 45.153 Pesquisa Contrato 

Constitui objeto do presente contrato a parceria entre FUNAPE e 

NIOBRÁS para Desenvolvimento do Projeto “Development of a 

production chain for rare earth elements from tailings of the 

ultramafic alkaline-carbonatite complex Catalão/Goiás (MoCa)”. O 

objetivo geral do projeto é a determinação do potencial de produção 

de Terras Raras do complexo de Catalão, considerando o teor de 

REE, a ocorrência das terras raras em minerais com relação à sua 

processabilidade, competitividade e sustentabilidade, através de 

verba de pesquisa e desenvolvimento aprovados dentro do plano de 

investimento da empresa. Deverão ser apresentados relatórios 

trimestrais de avanços e resultados preliminares com apresentações 

mensais de cronograma e plano de trabalho. A propriedade do 

trabalho é da Universidade, no entanto, os resultados deverão ser 

discutidos entre as partes e aprovado pela Diretoria da Niobrás 

previamente à publicação. O nome Niobrás não poderá aparecer/ser 

divulgado em nenhum momento. 

21/09/2018 21/09/2021 1.217.151,78 405.717,26 

6 45.156 Extensão Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio 

na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no 

Projeto de Extensão: Centro de Línguas – RC. 

25/02/2019 30/12/2021 633.648,65 164.514,00 

7 45.158 Extensão Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio 

na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no 

Projeto de Extensão: Centro de Empreendedorismo e Incubação 

Athenas 

28/05/2019 31/12/2021 79.574,62 - 

8 45.160 Extensão 
Termo de 

Ajuste 

Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades 

previstas no projeto de extensão intitulado: XXI CONGRESSO 

BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA. 

02/08/2019 30/10/2020 100.000,00 - 

9 45.160.001 Ensino Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrava e financeira à 

UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio 

na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no 

Projeto de ENSINO: “Especialização em Teoria e Técnica 

Psicanalítica” 

16/04/2020 31/10/2023 403.200,00 1.350,00 

10 45.160.002 Ensino Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrava e financeira à 

UFG/INTERVENIENTES/UNIDADE/COORDENADOR para 

apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades 

10/04/2020 31/03/2025 1.045.710,00 - 
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previstas no Projeto de ENSINO: ESPECIALIZAÇÃO EM 

GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA. 

11 45.162 Extensão 

Termo de 

Doação 

com 

Encargos 

O DONATÁRIO participou de processo de seleção do Edital da 

Água, evento promovido pelo DOADOR, com o objetivo de 

selecionar projetos que visam melhorias de acesso e qualidade da 

água pela população nas comunidades em que o DOADOR e o 

DONATÁRIO atuam, e o DOADOR selecionou o projeto do 

DONATÁRIO para, mediante doação do DOADOR, desenvolver e 

implantar seu projeto denominado ÁGUA É VIDA: 

RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS NASCENTES NA 

COMUNIDADE MACAÚBA, NO MUNICÍPIO DE 

CATALÃO/GO , doravante designado PROJETO, conforme descrito 

no Formulário de Inscrição do Edital, Anexo I deste instrumento, 

cumprindo o orçamento apresentado pelo DONATÁRIO e aprovado 

pelo DOADOR; 

16/07/2019 30/01/2021 51.860,00 20.744,00 

12 45.163 Pesquisa Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio 

na implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no 

Projeto de PESQUISA: AGROMINERALS: ROCKS FOR CROPS 

08/10/2019 31/12/2021 90.720,00 37.800,00 

13 45.164 Pesquisa Contrato 

Contratação de serviços técnicos especializados para levantamento 

de dados, estudos e elaboração de documento técnico denominado 

Plano de Manejo da Unidade de Conservação - Área de proteção 

ambiental (APA) do Córrego da Lagoa, com elaboração, revisão e 

entrega do Plano de Manejo da APA da Lagoa, em observância a Lei 

Municipal nº 668/2017, Lei Federal nº 9.985/2000, termo de 

referência e demais disposições legais que regulamentam a utilização 

de unidades de conservação, visando uma gestão eficiente e eficaz, 

descentralizada, participativa e corresponsável no cumprimento dos 

objetivos de conservação, proteção, administração e uso da APA da 

Lagoa. 

01/07/2019 31/12/2021 25.000,00 15.625,00 

14 45.165 Extensão 
Termo de 

Ajuste 

Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades 

previstas no projeto de Extensão intitulado: VI Simpósio Nacional de 

Letras e Linguística e V Simpósio Internacional de Letras e 

Linguística (SINALEL) 

25/10/2019 17/08/2020 7.560,00 - 

15 45.166 Extensão 
Termo de 

Ajuste 

Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades 

previstas no projeto de extensão intitulado: IV CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ROCHAGEM 

16/01/2020 31/12/2021 99.853,74 9.200,00 

16 45.167 Extensão 
Termo de 

Ajuste 

Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades 

previstas no projeto de extensão intitulado: V EREBIO - 
10/06/2020 02/03/2021 9.885,84 - 
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ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA 

REGIONAL 4 (MG/TO/GO/DF) e VII SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS DO SUDESTE GOIANO. 

17 45.168 Pesquisa Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTES/UNIDADE/COORDENADOR para 

apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades 

previstas no Projeto de PESQUISA: REMINERALIZADORES: 

APLICAÇÃO EM NUTRIÇÃO DE PLANTAS - COPEBRAS. 

27/05/2020 31/12/2021 48.006,00 48.006,00 

18 45.169 Pesquisa Contrato 

Constitui objeto deste Contrato a doação de verba de patrocínio para 

fins de execução do Projeto de Pesquisa denominado ECOLOGIA 

DA RAPOSA-DO-CAMPO E SUAS INTERAÇÕES COM 

OUTROS CARNÍVOROS NA REGIÃO DO PONTAL, 

CORUMBAÍBA, BRASIL, que visa a preencher lacunas de 

conhecimento sobre a ecologia e o comportamento da raposa-do-

campo e suas interações com outros carnívoros em paisagens 

alteradas pela ação humana. 

27/03/2020 27/03/2022 347.760,00 115.920,00 

19 45.170 Pesquisa Contrato 

Constitui objeto deste Anexo, o desenvolvimento de Mapa de Fluxo 

de Valor do departamento administrativo e da linha de produção em 

fábrica DEERE, de colhedoras de cana-de-açúcar, coletando e 

analisando estatisticamente dados de perdas e desperdícios, 

mapeando o fluxo de materiais da cadeia produtiva, juntamente com 

estoques intermediários e logística interna e cálculos de 

produtividade e desperdício através de ferramentas Lean Six Sigma 

(Projeto) pela CONTRATADA, conforme diretrizes dispostas no 

item 2.2., obedecendo ao cronograma descrito no item 3 do presente 

Anexo. 

01/07/2020 31/10/2021 24.192,00 10.080,00 

20 45.171 Ensino Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrava e financeira 

UFG/INTERVENIENTES/UNIDADE/COORDENADOR para 

apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades 

previstas no Projeto de Ensino: Especialização em Gestão de Pessoas 

e Marketing. 

10/04/2020 31/03/2025 1.045.710,00 R$    - 

21 45.172 Extensão Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTES/UNIDADE/COORDENADOR para 

apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades 

previstas no Projeto de EXTENSÃO CONSULTORIA EM 

TRATAMENTO DE MINÉRIOS (2018/2025). 

07/07/2020 31/05/2025 1.250.000,00 R$    - 
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22 45.173 Extensão Contrato 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação pela 

CONTRATADA de serviços de gestão administrativa e financeira à 

UFG/INTERVENIENTES/UNIDADE/COORDENADOR para 

apoio na implementação e no desenvolvimento das atividades 

previstas no Projeto de EXTENSÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS EM ENGENHARIA: LAUDOS TÉCNICOS, 

CONSULTORIAS, VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E 

TREINAMENTOS. 

07/12/2020 25/06/2025 50.000,00 5.000,00 

23 45.174 Pesquisa 

Termo de 

Doação 

com 

Encargos 

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o DOADOR 

doará o valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) 

denominado simplesmente Recursos Doados aos DONATÁRIOS 

exclusivamente para a consecução do PROJETO. E os 

DONATÁRIOS aceitam a doação e se comprometem a cumprir os 

encargos aqui definidos, no regulamento do Edital da Água, no 

Formulário de Inscrição, no orçamento e cronograma apresentados. 

02/09/2020 31/08/2022 45.000,00 13.500,00 

24 45.175 Pesquisa Contrato 

Contratação de serviços técnicos especializados para implantação de 

400 bacias de contenção com aproveitamento racional das águas de 

chuvas, reduzindo ao mínimo suas perdas em áreas a serem definidas 

pela prefeitura em comum acordo com acordo com a equipe de 

trabalho que realizará o levantamento das localidades, estudos de 

clima, solos e drenagem e dados pluviométricos, com elaboração e 

entrega de projeto executivo, memorial descritivo e memória de 

cálculo e quantitativo para execução posterior dos serviços, em 

observância a Lei Municipal no 668/2017, que versa sobre a Área de 

Preservação Ambiental - APA, para execução da segunda etapa do 

projeto Água e Gestão para o município de Ouvidor, pelo qual se 

concebeu a implantação de bacias para captação de águas pluviais, 

aproveitamento racional das águas, contenção de erosões e aumento 

dos reservatórios dos mananciais que integram referida bacia. 

11/11/2020 31/05/2021 20.000,00 20.000,00 

 


