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 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 A  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  –  PROPESSOAS,  é  responsável  pelo 

 planejamento,  execução  e  avaliação  das  ações  de  administração  e  desenvolvimento  dos 

 servidores.  Ainda,  responsabiliza-se  pela  proposição  e  implementação  das  diretrizes  e 

 políticas  para  o  desenvolvimento  desses,  além  de  acompanhar,  identificar  e  disseminar 

 melhores práticas de Gestão de Pessoas na UFG. 

 A  consolidação  do  perfil  de  uma  Pró-Reitoria  com  foco  na  gestão  de  pessoas  é 

 um  processo  gradual  e  contínuo,  não  viável  exclusivamente  pelo  anseio  da  mudança, 

 mas  decorrente  do  diálogo,  compromisso,  ética  e  respeito  às  pessoas  que  fazem,  no  dia  a 

 dia, esta Universidade, de modo que o resultado seja profícuo, consistente e duradouro. 

 A  construção  coletiva  de  um  projeto  de  gestão  de  e  com  pessoas  permite 

 estabelecer  uma  forte  e  mais  estreita  relação  com  os  servidores  e  colaboradores  da  UFG, 

 de quem também é oportunizada sua parcela de contribuição. 

 Decorrente  d  o  momento  vivenciado  desde  março  de  2020,  com  o  estado  de  emergência 

 em  saúde  pública  e  importância  internacional  decorrente  da  Covid-19,  que  provocou  a 

 necessidade  de  adaptação  sem  precedentes  nas  rotinas  e  processos,  tanto  administrativos  quanto 

 finalísticos  desta  Universidade,  esta  Pró-Reitoria  trabalhou  muito  visando  a  manutenção  dos 

 serviços  à  disposição  da  comunidade  acadêmica,  o  máximo  de  execução  do  planejamento 

 preestabelecido,  bem  como  daquilo  que  teve  que  ser  adaptado  por  consequência  da  realidade 

 conjuntural.  

 O  conjunto  dessas  situações  inaugurais  estão  associadas  a  outro  conjunto  de 

 decisões  excepcionais  e  corajosas,  sob  o  qual,  a  PROPESSOAS  lançou  mão  da 

 estratégia  de  concentrar  os  esforços  na  preservação  da  saúde  dos  servidores,  com 

 iniciativas de prevenção e distanciamento social. 

 A  Portaria  3434/2020  objetiva  regular  o  funcionamento  das  atividades 

 administrativas  e  dos  serviços  considerados  essenciais  ou  estratégicos,  a  fim  de 

 assegurar  a  continuidade  da  prestação  do  serviço  público,  zelando  pela  preservação  à 
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 saúde  dos  servidores  e  demais  colaboradores  da  UFG.  Acrescido  a  isto,  com  as  diversas 

 iterações  nos  diferentes  níveis  de  gestão,  se  estabeleceu  um  novo  paradigma  das 

 relações  de  trabalho  que  nos  forçaram  a  todos  à  adaptação  a  uma  dinâmica  de  trabalho 

 predominantemente  remota.  Paralelo  aos  aludidos  desafios  e  volume  de  trabalho 

 associado,  o  esforço  e  compromisso  da  Gestão  de  Pessoas  da  UFG  criaram  as 

 oportunidades  para  evoluir  naquilo  que  é,  certamente,  a  grande  proposta  da  existência 

 desta  Pró-Reitoria:  a  materialização  de  uma  filosofia  de  humanização  das  relações  entre 

 as  pessoas,  potencializando  a  qualidade  do  trabalho  da  instituição  em  prol  das 

 comunidades internas e externas à Universidade. 

 Neste  Relato  Integrado  de  Gestão  apresentam-se  as  principais  informações  de 

 2021  da  área  de  Gestão  de  Pessoas,  bem  como  alguns  comparativos  com  anos 

 anteriores,  apresentando  a  dimensão  da  atuação  desta  Pró-Reitoria  em  prol  daqueles  que 

 constroem nossa UFG. 

 Everton Wirbitzki da Silveira 
 Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 

 (2018-2021) 
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 1. Conformidade legal 

 A  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  para  a  conformidade  legal  em  relação  à 

 gestão  de  pessoas,  segue  as  normas  relativas  à  atuação  dos  seus  servidores  públicos 

 orientadas  pelo  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  civil  da  União,  das  autarquias  e 

 das  fundações  públicas  federais,  lei  federal  nº  8.112/1990.  No  que  concerne  à  carreira 

 técnico-administrativo  em  administração  (TAE)  a  regulamentação  é  a  lei  federal  nº 

 11.091/2005.  Por  sua  vez,  a  carreira  dos  docentes  é  regulamentada  pela  lei  federal  nº 

 12.772/2012  que  estabelece  o  plano  de  carreiras  e  cargos  do  magistério  federal.  O 

 ingresso  em  quaisquer  das  duas  carreiras  se  faz  mediante  concurso  público,  conforme 

 disposto  no  artigo  37,  inciso  II,  da  Constituição  Federal,  no  Decreto  nº  6.944,  de  20  de 

 julho de 2010, na Lei n. 12.990/2014 e na Portaria nº 243/2011. 

 A  seleção  para  a  carreira  de  TAE  da  UFG  é  feita  por  meio  de  concurso  público  de 

 provas,  regido  por  meio  de  edital,  sob  a  responsabilidade  da  PROPESSOAS/UFG  e 

 executado  pelo  Centro  de  Seleção  (CS/UFG).  O  ingresso  no  Magistério  Federal  na  UFG 

 ocorre  mediante  aprovação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos.  O  ingresso  se  dá  no 

 primeiro  nível  de  vencimento  da  Classe  A  na  Carreira  do  Magistério  Superior,  da  Classe 

 D  I  na  Carreira  de  Magistério  do  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico  e  para  o  cargo 

 isolado  de  Professor  Titular-Livre.  A  contratação  de  professor  substituto  é  regida  pela 

 Lei  nº  8.745/1993,  com  a  redação  dada  pela  Lei  nº  9.849/1999  e  pela  Lei  10.667/2003. 

 O  processo  seletivo  simplificado  é  realizado  por  meio  de  prova  didática,  coordenado 

 pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROPESSOAS) e executado pelas unidades. 

 Na  página  da  PROPESSOAS/UFG  todas  as  notícias  importantes  e  informações 

 estão  disponíveis  e  atualizadas  para  a  sociedade  e  a  comunidade  acadêmica,  como 

 concursos,  publicações,  carreira,  desenvolvimento,  atenção  à  saúde  e  sobre  questões 

 financeiras. 
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 2. Descrição das carreiras dos servidores da UFG 

 Na  Resolução  CONSUNI  nº.  01/2004,  estão  definidas  as  normas  e  critérios  para 

 Avaliação  de  Desempenho  das  atividades  desenvolvidas  por  Servidores  Técnico 

 Administrativos  e  Docentes  em  função  administrativa  na  UFG.  A  Resolução  CONSUNI 

 012/2004,  por  sua  vez,  regula  o  estágio  probatório  dos  servidores  TAE’s  e  a  Resolução  - 

 ECU  nº.  07/96  dispõe  sobre  Normas  para  o  Programa  de  Capacitação  e 

 Aperfeiçoamento dos Servidores TAE’s 

 A  carreira  de  servidores  Técnico-Administrativo  em  Educação  é  regulamentada 

 pelo  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-Administrativos  em  Educação,  no  âmbito 

 das  Instituições  Federais  de  Ensino  vinculadas  ao  Ministério  da  Educação,  estabelecido 

 pela  Lei  Federal  nº  11.091/2005  e  são  classificadas  em  5  (cinco)  classes:  A,  B,  C,  D  e  E. 

 Essas classes correspondem aos cargos de nível fundamental, técnico, médio e superior. 

 No  que  concerne  aos  servidores  da  carreira  de  Professor  do  Magistério  Superior, 

 a  estruturação  do  Plano  de  Carreiras  e  Cargos  de  Magistério  Federal  é  dada  pela  Lei  n° 

 12.772/2012,  estruturada  também  em  classes  A,  B,  C,  D  e  E,  respectivos  níveis  de 

 vencimento na forma da Lei nº 12.863/2013: 

 ●  Professor Adjunto A, se portador do título de doutor; 

 ●  Professor Assistente A, se portador do título de mestre; 

 ●  Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista; 

 ●  Classe B, com a denominação de Professor Assistente; 

 ●  Classe C, com a denominação de Professor Adjunto; 

 ●  Classe D, com a denominação de Professor Associado; 

 ●  Classe E, com a denominação de Professor Titular. 
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 Há  também  a  Resolução  CONSUNI  nº  18/2017  que  apresenta  normas  para 

 avaliação  em  relação  a  estágio  probatório,  progressão  funcional,  promoção,  aceleração 

 da  promoção,  retribuição  por  titulação  e  alteração  de  denominação  do  Professor  da 

 Carreira  do  Magistério  Superior  e  estágio  probatório  do  Professor  Titular  Livre  do 

 Magistério  Superior.  Assim  como  há  a  Resolução  CONSUNI  nº  4/2018  que 

 regulamenta  a  avaliação  e  fluxo  de  procedimentos  para  a  concessão  do  Reconhecimento 

 de  Saberes  e  Competências  aos  Docentes  pertencentes  ao  Plano  de  Carreira  de 

 Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

 3. Recrutamento e seleção 

 A  Diretoria  de  Provimento  e  Movimentação  (DPM)  é  a  unidade  administrativa, 

 vinculada  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  (PROPESSOAS),  responsável  pelo 

 controle  de  vagas,  execução  e  coordenação  das  demandas  administrativas  referentes  a 

 provimentos  e  movimentação  dos  servidores  docentes,  técnico-administrativos  em 

 educação  e  pela  contratação  de  professores  substitutos  e  efetivos,  no  âmbito  desta 

 Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 A  DPM  é  constituída  por  três  coordenações:  Coordenação  de  Provimento  e 

 Movimentação  de  Docente  (CPM-Doc),  Coordenação  de  Provimento  e  Movimentação 

 de  Técnico-Administrativo  em  Educação  (CPM-TAE)  e  a  Coordenação  de  Processos 

 Seletivos de Temporários. 

 Após  a  investidura  no  cargo,  a  atuação  dos  servidores  será  regida  pelo  regime 

 jurídico  da  Lei  n°  8.112/1990  e  o  ingresso  como  Professor  do  Magistério  Superior,  em 

 consonância  com  a  Lei  12.863/2013,  ocorrerá  na  Carreira  do  Magistério  Superior 

 sempre  no  primeiro  nível  de  vencimento  da  Classe  A,  mediante  aprovação  em  concurso 

 público  de  provas  e  títulos,  exigindo-se  o  Título  de  Doutor.  Para  efetivação  deste 

 processo,  o  Concurso  Público  é  realizado  pela  Unidade  Acadêmica/Unidade  Acadêmica 
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 Especial  em  conjunto  com  a  Diretoria  de  Provimento  e  Movimentação  (DPM/UFG), 

 que é a responsável por elaborar e publicar o edital de Condições Gerais e Específicos. 

 Ainda  regidos  pela  da  Lei  n°  8.112/1990,  tem-se  os  Técnico-Administrativo  em 

 Educação  (TAE’s).  O  provimento  dos  cargos  do  quadro  de  pessoal,  relativos  aos  TAE  da 

 UFG,  é  acompanhado  pela  DPM/UFG,  no  que  se  refere  o  levantamento  dos  códigos  de 

 vagas  e  a  elaboração  do  edital,  e  executado  por  meio  de  concurso  público  de  provas  em 

 um trabalho conjunto entre o Centro de Seleção (CS/UFG) e a PROPESSOAS/UFG. 

 A  contratação  temporária  de  Professores  Substitutos,  por  sua  vez,  transcorre  para 

 atender  à  necessidade  temporária,  de  acordo  com  a  base  constitucional  do  art.  37,  inciso 

 IX,  da  Constituição  Federal,  e  o  processo  seletivo  simplificado  é  realizado  pela  Unidade 

 Acadêmica/Unidade  Acadêmica  Especial  e  pela  DPM/UFG.  É  importante  ressaltar  que 

 o  vínculo  funcional  é  através  de  contrato  que  possui  vigência  inicialmente  de  06  (seis) 

 meses,  com  possibilidade  de  prorrogação  até  o  limite  de  24(vinte  e  quatro)  meses, 

 conforme estabelece a Lei n° 8.745/1993. 

 3.1 Descrição do processo de alocação de pessoas 

 O  modelo  de  alocação  de  vagas  dos  Professores  do  Magistério  Federal  para  os 

 concursos  é  orientado  pela  Resolução  CONSUNI  n°  014/2017  e  a  Pró-Reitoria  de 

 Gestão  de  Pessoas  e  uma  Comissão  nomeada  pelo  Reitor  são  responsáveis  por  seu 

 gerenciamento.  As  vagas  advêm  de  vacâncias  decorrentes  de  reprovação  no  estágio 

 probatório,  óbitos,  demissões,  exonerações,  posse  em  outro  cargo  inacumulável,  sendo 

 que  a  utilização  dessas  vagas  são  definidas  e  aprovadas  pelo  Conselho 

 Universitário (CONSUNI). 

 A  contratação  de  Professor  Substituto,  por  sua  vez,  ocorre  para  suprir  a  falta  de 

 professor  efetivo  em  razão  de  vacâncias  do  cargo  do  tipo  exoneração,  aposentadorias, 

 posse  em  outro  cargo  inacumulável,  óbito,  assim  como,  afastamento  ou  licença,  ou 

 nomeação  para  ocupar  cargo  de  reitor,  vice-reitor,  pró-reitor  ou  diretor  de  campus.  Para 
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 realizar  tal  processo,  a  DPM/UFG  solicita  um  levantamento  às  Unidades 

 Acadêmicas/Especial  sobre  o  quantitativo  e  a  origem  de  vagas  que  serão  especificadas 

 em edital. 

 Por  outro  lado,  as  demandas  para  a  contratação  de  Técnicos-Administrativos  em 

 Educação  na  UFG,  ocorrem  mediante  solicitações  das  Unidades  Acadêmicas  (UA)  e 

 Órgãos  Administrativos  (OA),  em  virtudes  de  vacâncias  dos  cargos  anteriormente 

 ocupados  ou  quando  há  liberação  de  códigos  de  vagas  oriundos  de  troca,  por  meio  do 

 Ministério da Educação (MEC). 

 3.2 Descrição do processo de remoção 

 O  processo  de  remoção  de  Professor  Efetivo  e  TAE  na  UFG  decorre  em 

 observância do art. 36 da Lei 8.112/90 e pode ser tramitada de 3 (três) formas distintas: 

 a) de ofício, no interesse da Administração; 

 b) a pedido, a critério da Administração; e 

 c)  a  pedido,  para  outra  localidade,  independentemente  do  interesse  da 

 Administração. 

 Quando  a  solicitação  é  de  interesse  do  servidor,  ele  é  orientado  a  autuar  processo 

 no  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI!)  e  encaminhar  à 

 DPM/PROPESSOAS/UFG  para  outras  providências,  sendo  necessária  a  concordância 

 expressa  da  Unidade  ou  do  Órgão  envolvidos  no  processo.  Por  outro  lado,  se  for 

 interesse  da  Administração,  a  Unidade/Órgão  requisitante  deverá  autuar  o  processo  de 

 remoção  e  encaminhar  à  DPM/PROPESSOAS/UFG.  Todos  os  critérios  de 

 operacionalização  do  processo  de  remoção  estão  descritos  na  Instrução  Normativa  n° 

 01/2020-DPM/PROPESSOAS/UFG. 

 Tabela 1. Número de remoções realizadas em 2021. 

 Servidores  Quantidade 
 Técnico-administrativo  23 
 Docentes  03 
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 Total  26 
 Fonte: Sistema de Portarias (SISP) e Fluxo de Controle de Remoções (DPM), 2021. 

 3.3 Descrição do processo de redistribuição 

 Os  processos  de  redistribuição  de  Professor  Efetivo  e  Técnicos-Administrativos 

 na  UFG  são  autuados  no  interesse  da  administração,  de  acordo  com  o  disposto  no  art.  37 

 da  Lei  8.112/1990,  na  Portaria  nº.  57/2000  -  MPOG  e  também  conforme  as  orientações 

 contidas  no  Ofício-Circular  nº.  2/2017/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC,  que  orienta 

 os  procedimentos  de  redistribuição  seguindo  as  recomendações  do  Acórdão  nº.  1308  do 

 Tribunal de Contas da União (TCU). 

 A  DPM/PROPESSOAS/UFG  é  a  unidade  dirigente  responsável  pela  análise  e 

 pelo  fluxo  das  informações  dos  processos  de  redistribuição,  assim  como,  pelo  controle 

 dos  códigos  de  vagas  oferecidas  em  contrapartida  e  pela  movimentação  do  processo 

 internamente.  É  importante  destacar  que  as  redistribuições  somente  podem  ocorrer 

 mediante  contrapartida  de  código  de  vaga  de  mesmo  nível  ou  permuta  entre  servidores, 

 quando  da  inexistência  de  concurso  público  em  andamento  ou  em  vigência  para  as 

 especialidades  dos  cargos  interessados  na  redistribuição  e  quando  houver  aprovação  das 

 instituições envolvidas nesse processo, conforme legislação pertinente. 

 Tabela 2. Número de redistribuições realizadas em 2021  . 

 Servidores  Quantidade 
 Técnico-administrativo  16 
 Docentes  14 
 Total  30 

 Fonte: Sistema de Portarias (SISP) e Fluxo de Controle de Redistribuições (DPM), 2021. 

 3.4 Número de processos seletivos e concurso público 

 Em  decorrência  do  estado  de  calamidade  pública  provocada  pelo  coronavírus 

 (Covid-19),  os  processos  seletivos  de  concurso  e  temporários  foram  afetados 
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 gradativamente,  o  que  levou  a  redução  no  provimento  das  vagas  previstas  para  os  anos 

 de 2020 e 2021. 

 Na  área  de  técnico-administrativa  não  houve  concurso,  tendo  em  vista  que  há  3 

 (três) editais em vigência: 50/2016, 08/2018 e 10/2019. 

 Tabela 3 Provimento de cargos pela UFG – 2021  . 

 Cargos  nº de vagas disponíveis 
 Nível D  19 
 Nível E  08 
 Total  27 

 Fonte: Sistema de Portarias e Fluxo de Controle de vagas (DPM), 2021. 

 Para  cargo  efetivo  foram  autorizadas  pelo  MEC  para  2021  na  UFG  o  provimento 

 de 57 (cinquenta e sete) vagas para Professor do Magistério Superior. 

 Tabela 4 Provimento de cargos de Professor Efetivo pela UFG – 2021. 

 Cargos  nº de vagas providas 
 Professor do Magistério Superior  57 
 Professor do Ensino, Técnico e Tecnológico  00 
 Total  57 

 Fonte: Sistema de Portarias e Fluxo de Controle de vagas (DPM), 2021. 

 Observa-se  na  tabela  5,  o  número  de  concursos  públicos  de  provas  e  títulos  para 

 Professor  do  Magistério  Superior  realizados  no  ano  de  2021  e  o  quantitativo  de  vagas, 

 sendo publicado 1 edital, totalizando 14 vagas. 

 Tabela 5 Processos de concurso de professor efetivo da UFG – 2021. 

 Edital Específico  Publicação D.O.U.  Áreas de Concentração  Quantidade de Vagas 
 18/2021  30/06/2021  14*  14 

 Total  14 
 *Eram 15 áreas de concentração, mas um dos concursos foi cancelado por meio do Edital de 
 Cancelamento n. 23/2021. 
 Fonte: Fluxo de controle de vagas professor efetivo (DPM/PROPESSOAS), 2021. 
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 Os  processos  seletivos  simplificados  para  Professor  Substituto  no  ano  de  2020 

 sofreram  impacto  com  a  pandemia  e  algumas  seleções  ficaram  paralisadas.  O  cenário 

 reverteu-se em 2021 com a publicação de 14 editais, totalizando 96 ofertadas. 

 Tabela 6 Processos seletivos de professor substituto da UFG – 2021. 

 Edital  nº de vagas disponíveis  n° vagas providas 
 06/2021  19  25 
 07/2021  08  14 
 08/2021  08  09 
 14/2021  03  03 
 16/2021  02  02 
 17/2021  09  09 
 19/2021  02  02 
 21/2021  02  02 
 22/2021  08  07 
 24/2021  04  04 
 26/2021  02  02 
 31/2021  09  08 
 35/2021  05  06 
 39/2021  03  03 

 Total  96 
 Fonte: SIAPE e Fluxo de controle de vagas professor efetivo (DPM/PROPESSOAS), 2021. 

 3.5 Outras Informações 

 Tabela 7 Processos seletivos de professor visitante  da UFG – 2021  . 

 Edital  nº de vagas disponíveis  n° vagas providas 
 29/2021  16  07 

 Total  07 
 Fonte: SIAPE e Fluxo de controle de vagas professor substituto (DPM/PROPESSOAS), 2021. 

 Tabela 8 Processos de Cessões da UFG – 2021  . 

 Servidores  Quantidade 
 Técnico-administrativo  11 
 Docentes  08 
 Total  19 

 Fonte: Sistema de Portaria (SISP) e Fluxo de Controle de vagas (DPM), 2021. 
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 Tabela 9 Afastamento para Colaboração Técnica – 2021  . 

 Afastamento para Colaboração Técnica  Quantidade 
 Docentes  01 
 Técnicos Administrativos em Educação  00 
 Total  01 

 Fonte: SISP e controle interno DPM/PROPESSOAS, 2021. 

 Tabela 10 Alterações de Carga Horária dos servidores da UFG – 2021. 

 Tipo de Alteração  Quantidade 
 Alteração de Jornada de Trabalho de TAE  07 
 Alteração de Regime de Trabalho de Docente  11 
 Horário Especial Servidor Estudante  10 

 Total  28 
 Fonte: SISP e controle interno DPM/PROPESSOAS, 2021. 

 4. Descrição quantitativa dos servidores da UFG 

 A  tabela  11  traz  a  situação  funcional  dos  servidores  da  Universidade  Federal  de 

 Goiás  (incluindo  o  Hospital  das  Clínicas).  Nos  anos  de  2018  e  2019  o  relato  integrado 

 de  gestão  considerava  os  servidores  de  forma  global  da  Universidade  Federal  de  Goiás 

 (UFG),  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ)  e  da  Universidade  Federal  de  Catalão 

 (UFCAT).  A  partir  do  relatório  de  2020,  começaram  a  ser  considerados  apenas  os  dados 

 da  UFG.  Portanto,  explica-se  a  diferença  do  decréscimo  quantitativo  de  servidores  dos 

 anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. 

 Tabela 11. Situação funcional dos servidores da UFG  . 

 Ativos  Aposentados  Pensionistas 
 2018  5427  2615  662 
 2019  5426  2686  661 
 2020  4379*  2696  620 
 2021  4167  2661  761 

 *768 servidores lotados no Hospital das Clínicas. 
 Fonte: DAP/PROPESSOAS/UFG 
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 Figura 1 Situação funcional dos servidores da UFG 

 Figura 2 Situação funcional dos servidores da UFG 2021 
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 Tabela 12. Servidores por sexo 

 Feminino  Masculino 
 2018  2833  2594 
 2019  2835  2591 
 2020  2275  2104 
 2021  2154  2013 

 Fonte: https://analisa.dados.ufg.br/ acessado em 21/02/2021. 

 Figura 3 Servidores por sexo 

 Tabela 13 Servidores por Cor e Raça 

 Amarela  Branca  Indígena  Parda  Preta  Não informada 
 Quantidade  63  2566  6  1256  192  81 
 Fonte: DAP/PROPESSOAS/UFG 
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 Figura 4 Servidores por Cor e Raça 

 Tabela 14 Distribuição de servidores por unidade de exercício. 

 TAE  Docente 

 Total  Libras*  Magistério superior  EBTT  **  Substitutos  Visitantes 

 Total  DE*** 
 2018  2509  2  2549  2261  14  318  29 
 2019  2515  3  2554  2216  16  314  24 
 2020  2696  1940  16  138  2 
 2021  2213  1938  1696  16  106  9 
 * Técnico-administrativos em Libras 
 **Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 
 *** Docente dedicação exclusiva. 
 Fonte: DAP/PROPESSOAS/UFG 

 Tabela 15. Qualificação dos servidores 
  Formação dos servidores  Docente  TAE 
 Doutorado  1696  180 
 Mestre  228  485 
 Especialista  23  983 
 Graduação  6  273 
 Ensino Médio  --  83 
 Técnico  --  7 
 Desconhecido  1  202 

 Fonte: https://analisa.dados.ufg.br/ acessado em 18/02/2021. 
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 Figura 5 Qualificação dos servidores 

 Tabela 16. Servidores efetivos com cargo de direção e função gratificada 
 Cargo de direção  Função gratificada* 

 2018  92  509 
 2019  96  428 
 2020  90  300 
 2021  91  295 

 *inclui função gratificada (FG) e função de coordenação de curso (FCC). 
 Fonte: DAP/PROPESSOAS/UFG 
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 Figura 6 Servidores efetivos com cargo de direção e função gratificada 

 5. Despesa de pessoal 

 5.1 Quanto a Universidade Federal de Goiás (UPAG 10) 

 Observa-se  que  os  gastos  relativos  à  folha  de  pagamento  de  Pessoal  Ativo  da 

 UFG  entre  os  exercícios  de  2019  e  2020,  tiveram  leve  redução  no  percentual  de  0,7% 

 (zero  vírgula  sete  por  cento).  Essa  redução  se  justifica  pelo  desmembramento  das 

 unidades  pagadoras  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ)  e  Universidade  Federal  de 

 Catalão  (UFCAT)  no  durante  o  exercício  de  2020.  Tendo  a  Unidade  Pagadora  da  UFJ 

 sido  desmembrada  em  agosto/2020  e  a  Unidade  Pagadora  da  UFCAT  sido  desmembrada 

 em outubro/2020. 

 Os  números  obtidos  a  partir  dos  relatórios  de  despesas  com  Pessoal  Aposentado 

 e  pensionistas  da  UFG,  mostraram  uma  leve  variação  positiva  entre  o  exercício  de  2019 

 e  o  exercício  de  2020.  A  média  percentual  obtida  durante  os  últimos  05  (cinco)  anos 

 tem  se  mostrado  estável.  Do  exercício  de  2017  ao  exercício  de  2020,  constata-se  uma 

 variação  aumentativa  média  de  0,95%  (zero  vírgula  noventa  e  cinco  por  cento)  ao  ano. 
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 Em  2021,  houve  uma  queda  de  7,3%  nas  despesas  com  o  pessoal  na  universidade.  Isso 

 ocorreu,  principalmente,  devido  às  reduções  do  Custo  Direto  com  despesas  de  Pessoal 

 Ativo  (7,32%)  e  do  Custo  Direto  com  despesas  de  Pessoal  Inativo  (8,36%).  As  despesas 

 com  pessoal  pensionistas  permaneceu,  praticamente,  inalterado  com  uma  pequena 

 queda de 0,78%. 

 Tabela 17 Detalhamento das despesas com pessoal (Upag 10) 

 Órgão: 26235 (Universidade Federal de Goiás) 
 Upag: 10 - Diretoria Financeira de Pessoas 

 Aplicações  Diretas 
 (PESSOAL 
 UFG)  2017  2018  2019  2020  2021 

 Custo  Direto  com 
 despesas  de 
 Pessoal Ativo  601.982.792,85  591.834.277,88  627.289.758,20  583.439.513,46  540.721.199,03 

 Custo  Direto  com 
 despesas  de 
 Pessoal 
 Inativo  291.273.803,97  311.680.553,79  329.775.887,59  337.829.858,14  309.597.761,88 

 Custo  Direto  com 
 despesas  de 
 Pensionistas  47.267.258,22  46.003.287,79  54.191.780,56  59.511.816,16  59.047.687,85 

 Total Custo Direto  940.523.855,04  949.518.119,46  1.011.257.426,35  980.781.187,76  909.366.648,76 
 Fonte: SIAPE. Responsável: DFP/PROPESSOAS/UFG. Data: 03/03/2021. 

 5.2 Universidade Federal de Goiás (UPAG 78-HC) 

 Observa-se  que  os  gastos  relativos  à  folha  de  pagamento  de  Pessoal  Ativo  do 

 Hospital  das  Clínicas  entre  o  exercício  de  2019  e  o  exercício  de  2020,  tiveram  redução 

 correspondente  ao  percentual  de  0,61%  (zero  vírgula  sessenta  e  um  por  cento).  Essa 

 redução  se  justifica  pelo  encerramento  das  nomeações  de  servidores  para  aquele 

 Hospital  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  a  partir  do  momento  em  que  a  Empresa 

 Brasileira  de  Serviços  Hospitalares  -  EBSERH  assumiu  a  administração  daquela 

 Unidade Hospitalar. 

 Os  números  obtidos  a  partir  dos  relatórios  de  despesas  com  Pessoal  Aposentado 

 e  pensionistas  do  Hospital  das  Clínicas,  mostraram  uma  estabilidade  entre  o  exercício 

 de  2019  e  o  exercício  de  2020.  A  estabilidade  dos  números  se  justifica  pelo  fato  de  não 
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 ter  havido  inclusão  de  novas  aposentadorias  ou  pensões  na  Unidade  Pagadora  (78) 

 daquele  Hospital.  Todas  as  aposentadorias  e  pensões  são  cadastradas  na  Unidade 

 Pagadora  da  Universidade  Federal  de  Goiás  desde  o  momento  em  que  houve 

 desmembramento  das  Unidades  Pagadoras  no  Sistema  Integrado  de  Administração  de 

 Recursos  Humanos  -  SIAPE.  Os  gastos  de  2021  em  comparação  com  o  ano  de  2020 

 mantiveram-se,  praticamente,  estáveis  no  que  concerne  aos  custos  direto  com  despesas 

 de pessoal ativo (0,55%), pessoal inativo (-2,7%) e pensionistas (1,05%). 

 Tabela 18 Detalhamento das despesas com pessoal (Upag 78) 

 Órgão: 26235 (Universidade Federal de Goiás) - Hospital das Clínicas 
 Upag: 78 - Hospital das Clínicas 

 Aplicações  Diretas 
 (PESSOAL UFG)  2018  2019  2020  2021 

 Custo  Direto  com  despesas  de 
 Pessoal Ativo  98.938.229,02  95.311.303,86  89.974.928,32  90.465.311,78 

 Custo  Direto  com  despesas  de 
 Pessoal Inativo  3.240.343,53  3.245.036,27  3.348.292,96  3.257.972,24 

 Custo  Direto  com  despesas  de 
 Pensionistas  976.129,81  902.090,15  988.516,64  998.849,43 

 Total Custo Direto  103.154.702,36  99.458.430,28  94.311.737,92  94.722.133,45 
 Fonte: SIAPE. Responsável: DFP/PROPESSOAS/UFG. Data: 12/02/2021 

 6. Acompanhamento da Carreira 

 A  UFG  possui  dois  processos  de  avaliação  de  desempenho:  um  para  os  servidores 

 Técnico-Administrativos  (TAEs)  e  docentes  em  função  administrativa  (Resolução 

 CONSUNI  nº  01/2004)  e  outro  para  os  docentes  em  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 

 extensão  (Resolução  CONSUNI  nº  18/2017).  Esses  processos  ocorrem  anualmente, 

 sendo  entendido  como  pedagógicos,  educativo  e  criativo,  propiciando  para  além  da 

 progressão funcional na carreira, uma reflexão do trabalho e de seu ambiente. 

 A  Avaliação  de  Desempenho  dos  servidores  técnico-administrativos  e  docentes  em 

 função  administrativa  é  a  apreciação  periódica  do  desempenho  desses  servidores  na 

 UFG.  Ela  ocorre  anualmente  e  constitui  pré-requisito  necessário  para  a  obtenção  da 

 Progressão  por  Mérito  Profissional  a  cada  18  (dezoito)  meses  de  efetivo  exercício.  A 
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 aprovação  na  Avaliação  de  Desempenho  também  é  requisito  para  a  obtenção  de 

 afastamentos para cursar pós-graduações  stricto sensu  . 

 A  Avaliação  de  desempenho  é  realizada  por  meio  de  reuniões  anuais  de  avaliação 

 executadas  por  cada  órgão/unidade  e  é  formalizada  em  um  sistema  próprio  -  o  Sistema 

 de Avaliação de Desempenho (SAD). 

 No  caso  dos  docentes,  a  avaliação  do  desempenho  acadêmico  considera  as  atividades 

 relacionadas  ao  ensino,  pesquisa,  extensão  e  gestão,  além  da  assiduidade, 

 responsabilidade  e  qualidade  do  trabalho.  Além  da  produção  acadêmica  registrada  no 

 Relatório  Anual  do  Docente  (RADOC),  os  estudantes  avaliam  o  desempenho  acadêmico 

 de  cada  docente  e  os  docentes  fazem  autoavaliação  no  Sistema  Integrado  de  Gestão 

 Acadêmica  (SIGAA),  no  módulo  Avaliação.  A  avaliação  de  desempenho  realizada  em 

 2021  foi  referente  ao  ano  de  2020,  por  conta  do  estado  de  calamidade  pública 

 decorrente  da  covid-19.  Por  sua  vez,  a  avaliação  referente  ao  ano  de  2021,  será  realizada 

 no  primeiro  semestre  de  2022.  Fazendo  um  breve  comparativo  com  o  ano  de  2019,  é 

 possível  notar  que  houve  uma  redução  significativa  no  número  de  avaliados  no  ano  de 

 2020,  que  se  justifica  pelo  fato  de  a  UFCAT  não  ser  avaliada  junto  com  a  UFG.  Com 

 relação  aos  números,  houve  uma  queda  de  1,8%  no  número  de  não  aprovados  e  um 

 aumento  de  27%  no  número  de  recursos.  Na  tabela  abaixo  segue  os  dados  dos  anos  de 

 2017, 2018, 2019 e 2020. 

 Tabela 19. Avaliação de desempenho - TAE 

 Ano  Aprovados  Não aprovados  Total  Recursos 
 2017  3138 (86,09%)  507 (13,91%)  3645  60 
 2018  3256 (86,62%)  503 (13,38%)  3759  123 
 2019  3414 (87,40%)  383 (9,80%)  3797  68 
 2021*  2732 (92,64%)  217 (7,36%)  2949  86 

 *Avaliação referente ao ano de 2020. 
 Fonte: DAD/PROPESSOAS/UFG 
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 7. Estágio probatório 

 O  Estágio  probatório  é  o  período  de  avaliação  ao  qual  o  servidor  de  cargo  efetivo  se 

 submete  e  que  verificará  se  ele  está  apto  ou  inapto  para  se  estabilizar  no  serviço  público. 

 Legalmente,  ele  é  avaliado  quanto  à  sua  assiduidade,  disciplina,  capacidade  de 

 iniciativa, produtividade e responsabilidade para exercer as atribuições do cargo. 

 Na  UFG,  o  estágio  probatório  dos  servidores  técnico-administrativos  em  educação 

 (TAEs)  é  regulado  pela  Resolução  CONSUNI  n.  012/2004,  que  estabelece  duas  etapas 

 de avaliação, contadas a cada 15 (quinze) meses de efetivo exercício. 

 A  DAD  –  Diretoria  de  Acompanhamento  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  –  autua  de 

 ofício  os  processos  de  Avaliação  de  Estágio  Probatório.  O  servidor,  ao  entrar  em 

 exercício,  deve  aguardar  em  sua  unidade  a  chegada  do  processo,  que  deverá  ser 

 instruído,  de  início,  com  o  Instrumento  de  Atribuição  de  Tarefas  Prioritárias,  documento 

 esse que descreve quais atividades e expectativas serão objeto da primeira avaliação. 

 O  Instrumento  de  Atribuição  de  Tarefas  Prioritárias  deverá  ser  elaborado 

 conjuntamente  pelo  servidor  avaliado  e  sua  chefia  imediata  (responsável  pela  primeira 

 avaliação),  assinado  pelos  dois  e  chancelado  pela  direção  da  unidade/órgão.  O  processo 

 é  então  devolvido  à  DAD  para  conferência  e  ali  permanece  até  a  data  da  primeira  etapa 

 avaliativa. 

 Aos  15  (quinze)  meses  de  exercício,  o  servidor  passa  pela  primeira  avaliação, 

 realizada  em  reunião  registrada  em  ata,  que  deve  ser  anexada  ao  processo,  bem  como  o 

 formulário  de  avaliação  preenchido  e  assinado  pelos  presentes.  Também  nesse  momento 

 será  preenchido  outro  Instrumento  de  Atribuição  de  Tarefas  Prioritárias,  que,  desta  vez, 

 norteará  a  realização  da  segunda  etapa,  15  (quinze)  meses  depois.  No  prazo  máximo  de 

 31  (trinta  e  um)  meses  (salvo  justificativa  plausível),  o  processo  é  encaminhado,  já 

 instruído  com  as  duas  avaliações  realizadas,  à  Reitoria  para  homologação.  Em  caso  de 

 média  igual  ou  superior  a  7  (sete),  é  publicada  portaria  de  estabilidade.  Por  outro  lado, 
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 se  a  média  das  duas  avaliações  for  inferior  a  7  (sete),  o  servidor  é  exonerado,  cabendo 

 recurso ao CONSUNI (Conselho Universitário). 

 Tabela 20. Estágio probatório de servidores TAE da UFG 

 Ano  Em estágio probatório 
 2017  492 
 2018  475 
 2019  371 
 2020  427 
 2021  175* 

 *servidores TAE aprovados no estágio probatório em 2021 
 Fonte: DAD/PROPESSOAS/UFG 

 8. Progressão funcional e igualdade de oportunidades 

 A  progressão  funcional  do  docente  se  dá  após  o  cumprimento  do  interstício  de  24 

 meses  de  efetivo  exercício  em  cada  nível  e  após  aprovação  na  avaliação  de  desempenho 

 acadêmico, de acordo com a Resolução CONSUNI n. 18/2017. 

 As  progressões  funcionais  dos  servidores  técnico-administrativos  em  educação  na 

 UFG  ocorrem  de  duas  maneiras,  de  acordo  com  a  lei  nº  11.091/05  (PCCTAE):  a 

 progressão por mérito e a progressão por capacitação profissional. 

 Tabela 21. Progressões por capacitação profissional TAE 

 Ano  Quantidade 
 2017  435 
 2018  503 
 2019  509 
 2020  376 
 2021  317 

 Fonte: Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e DAD/PROPESSOAS/UFG 

 A  Progressão  por  Mérito,  comumente  chamada  de  progressão  vertical,  consiste 

 na  alteração  do  padrão  de  vencimento,  dentro  da  mesma  classe  e  nível,  e  ocorre 

 automaticamente  a  cada  18  (dezoito)  meses,  tendo  como  pré-requisito  a  aprovação  do 

 servidor na última Avaliação de Desempenho (média igual ou superior a 5,0). 
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 Os  servidores  técnico-administrativos  ainda  na  primeira  etapa  de  Estágio 

 Probatório  ao  tempo  da  Avaliação  de  Desempenho  progridem  com  base  naquele.  Em 

 2021 foram concedidas  1.362 Pro  gressões por Mérito. 

 Tabela 22. Progressão por mérito TAE 

 Ano  Total 
 2017  1.299 
 2018  1.443 
 2019  1.177 
 2020  1.275 
 2021  1.362 

 Fonte: DAD/PROPESSOAS/UFG 

 Além  disso,  há  o  Incentivo  à  Qualificação,  que  consiste  em  um  estímulo  à 

 constante  qualificação  formal  dos  servidores  TAEs,  pela  concessão  de  percentuais 

 calculados  sobre  o  vencimento  básico  (variando  de  10  a  75%)  aos  servidores  que 

 possuem  educação  formal  superior  ao  exigido  para  o  cargo  de  que  são  titulares.  Em 

 2021 foram 167 pedidos de Incentivo à Qualificação concedidos. 

 Tabela 23. Incentivos à qualificação concedidos TAE 

 Ano  Quantidade de servidores 
 2017  315 
 2018  404 
 2019  334 
 2020  205 
 2021  167 

 Fonte: Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e DAD/PROPESSOAS/UFG 
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 9. Capacitação e Formação do Servidor 

 9.1 Detalhes sobre a igualdade de oportunidades dos servidores 

 Anualmente,  a  Coordenação  de  Desenvolvimento  de  Pessoas  (CDP)  da  Diretoria  de 

 Acompanhamento  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  (DAD/PROPESSOAS)  elabora,  em 

 consonância  com  as  diretrizes  da  Secretaria  de  Gestão  e  Desempenho  de  Pessoal  (SGP), 

 órgão  que  integra  o  Ministério  da  Economia,  o  Plano  de  Desenvolvimento  de  Pessoas 

 (PDP)  de  servidores  da  UFG,  documento  que  apresenta  o  levantamento  de  necessidades 

 e  norteia  as  ações  de  capacitação,  treinamento  e  desenvolvimento  dos  servidores  da 

 instituição.  Construído  de  forma  democrática  e  aberta,  o  PDP  abrange  as  necessidades 

 individuais  e  coletivas,  bem  como  são  identificadas  lacunas  de  desenvolvimento  entre 

 servidores  de  diferentes  órgãos.  Períodos  mensais  são  abertos  para  alterações,  inclusões 

 e exclusões de ações de desenvolvimento no PDP. 

 Além  da  oferta  de  cursos  de  capacitação  técnico-profissional,  a  DAD  promove  ações 

 para  o  desenvolvimento  de  pessoas  e  melhoria  do  clima  organizacional  por  meio  de 

 palestras,  rodas  de  conversa,  intervenções  e  incentivo  à  participação  de  servidores  em 

 apresentações  culturais.  Destacam-se  também  ações  de  capacitação  dos  gestores,  na  área 

 de  gestão,  e  para  os  coordenadores  administrativos  das  Unidades  Acadêmicas  e  Órgãos. 

 Além  do  estabelecimento  de  parcerias  para  a  formação  continuada  dos  Docentes  da 

 instituição. 

 9.2 Cursos e capacitações 

 No  ano  de  2020,  em  virtude  do  estado  de  emergência  de  saúde  pública  de 

 importância  internacional  decorrente  do  coronavírus  (COVID-19),  as  ações  de 

 capacitação  passaram  por  modificações  em  seus  formatos,  bem  como  em  suas 

 modalidades  de  oferta.  As  ações  passaram  a  ser  integralmente  online,  na  modalidade  a 

 distância,  com  carga  horária  menor  e  com  um  número  maior  de  vagas.  Em  2021,  com 

 situação  de  emergência  sanitária  ainda  necessitando  de  alerta  e  precauções,  os 
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 protocolos  de  segurança  se  estenderam  e  as  ações  deste  ano  continuaram  em  formato 

 remoto. 

 Em  agosto  de  2021,  a  DAD,  juntamente  com  a  Coordenação  de  Processos 

 Administrativos  (CDPA/UFG),  promoveu  a  Capacitação  em  “Gestão  do  Conflito  na 

 Administração  Pública:  Formando  facilitadores  da  Comunicação  na  UFG”.  As  ações  de 

 capacitação  foram  conduzidas  de  forma  remota  pela  equipe  da  Câmara  de  Prevenção  e 

 Resolução  Administrativa  de  Conflitos  (CPRAC),  vinculada  à  CDPA,  e  ofereceu  aos 

 participantes  certificado  com  carga  horária  de  42  horas.  De  agosto  a  novembro,  a 

 diretoria  ofereceu  o  curso  de  Docência  no  Ensino  Superior,  obrigatório  para  a 

 finalização  do  estágio  probatório  de  todos  os  servidores  docentes  que  ingressam  no 

 quadro  permanente  da  UFG.  O  curso,  dividido  em  dois  módulos  e  com  certificado  de  50 

 horas,  foi  ministrado  de  forma  online  com  aulas  desenvolvidas  em  ambiente  virtual  de 

 aprendizagem.  O  Módulo  I  contou  com  as  seguintes  temas:  “Política  de  Gestão  de 

 Pessoas  na  UFG”,  “Plano  de  Gestão  2018  a  2021  -  possibilidades  e  desafios”,  “A 

 carreira  docente  Processos  Administrativo  Disciplinar  Planejamento  de  ensino”,  “O 

 Regulamento  Geral  dos  Cursos  de  Graduação  Inclusão  e  acessibilidade  na  educação 

 superior”,  “O  respeito  às  diferenças  Afetividade  e  saúde  mental  no  ambiente 

 acadêmico”  e  “Atenção  à  saúde  e  qualidade  de  vida  do  servidor  público  CISSP”.  O 

 Módulo  II,  por  sua  vez,  contou  com  os  seguintes  temas:  “Qualidade  de  vida  no 

 trabalho”,  “Utilização  do  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI)”,  “Como  preencher 

 o  Relatório  de  Atividades  Docentes  (RADOC)”,  “Projetos  de  extensão”,  “Projetos  de 

 pesquisa”  e  “Projetos  de  ensino”.  Com  o  objetivo  de  orientar  o  servidor  a  como 

 elaborar  e  cadastrar  um  Projeto  de  Extensão  no  SIGAA  -  Módulo  Extensão,  a  DAD  e  a 

 Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura  (PROEC/UFG)  ofertaram  a  ação  “Você  sabe  como 

 fazer  um  projeto  de  extensão?”  nos  meses  de  agosto  e  setembro,  na  modalidade  EAD. 

 Outro  projeto  conjunto  de  capacitação  que  contou  com  a  parceria  entre  a  DAD  e  a 

 Diretoria  de  Compras  (DCOM/PROAD)  foi  o  curso  Compras  e  Contratações  na  UFG, 

 realizado  em  setembro  de  2021.  Essa  ação  teve  a  finalidade  de  capacitar  os  agentes  de 
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 compras  e  coordenadores  administrativos  das  unidades  acadêmicas  e  dos  órgãos 

 administrativos  para  executarem  a  função  de  mediadores  no  que  diz  respeito  aos 

 processos  de  compras  e  contratações  na  UFG.  O  objetivo  da  ação  era  oferecer  noções 

 básicas  a  respeito  de  ferramentas,  procedimentos  e  legislações  que  alicerçam  as 

 aquisições  e  as  contratações  na  UFG.  A  capacitação  ofereceu  carga  horária  de  20  horas 

 e  o  público-alvo  contemplado  pela  ação  ia  desde  solicitantes  até  gestores  e  fiscais  dos 

 Contratos/Atas  de  Registro  de  Preços.  No  mês  de  setembro  de  2021,  a  Secretaria  de 

 Comunicação  (Secom/UFG)  em  parceria  com  a  DAD  realizou  uma  série  de 

 capacitações  com  o  objetivo  de  orientar  os  servidores  sobre  diversos  temas  na  área  de 

 Comunicação.  As  atividades  foram  realizadas  de  forma  totalmente  remota  e  foram 

 estendidas  a  estudantes  que  exerciam  funções  de  gerenciamento  dos  sites  institucionais. 

 Os  participantes  receberam  certificado  de  21  horas  e  os  temas  ministrados  foram: 

 “Cerimonial  de  eventos  remotos”,  “Weby  e  noções  em  transparência  ativa”,  “Noções  de 

 produção  jornalística”,  “Soluções  visuais  para  comunicação  em  Canva  I  e  II”  e  “Gestão 

 estratégica  nas  redes  sociais  I  e  II”.  A  parceria  entre  a  DAD  e  a  Pró-Reitoria  de 

 Assuntos  Estudantis  (PRAE/UFG),  por  intermédio  do  Programa  Saudavelmente, 

 ofereceu  em  setembro,  outubro  e  novembro  a  capacitação  “Saúde  Mental  - 

 conhecimentos  básicos  e  possibilidades  de  intervenção”  com  carga  horária  de  47  horas. 

 A  ação,  destinada  aos  Coordenadores  de  Assuntos  Estudantis  (CAE)  das  Unidades 

 Acadêmicas  (UA),  tinha  como  principal  objetivo  “capacitar  servidores  para  identificar, 

 intervir  e  acompanhar  estudantes  em  sofrimento  psíquico,  de  propiciar  conhecimento  e 

 vivência  relativos  ao  processo  de  adoecimento  e  tratamento  de  discentes  com  doença 

 mental,  bem  como  de  sensibilizar  servidores  para  a  assistência  adequada  a  discentes 

 adoecidos”  (Coordenação  de  Desenvolvimento  de  Pessoas).  Em  outubro  de  2021,  a 

 Diretoria  de  Gestão  Técnica  da  Pró-Reitoria  de  Graduação  (DGT/PROGRAD),  com  o 

 apoio  da  DAD,  ofereceu  duas  edições  da  capacitação  "Ofertas  de  Turmas  no  SIGAA". 

 A  ação  contou  com  os  seguintes  temas:  “Normativas  sobre  oferta  de  turma”,  “Breve 

 relato  da  customização  feita  (formato  de  aulas:  presencial,  híbridas  ou  remotas)”, 
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 “Calendário  de  oferta  de  turmas  2021/2  e  2021/3”,  “Conceitos  que  envolvem  a  oferta  de 

 turma”  e  “Como  realizar  oferta  de  turma”.  O  objetivo  principal  dessa  capacitação  foi  a 

 atualização  nas  telas  de  oferta  de  turma  para  cumprir  as  determinações  normativas  da 

 Resolução  Consuni  nº  90/2021  que  dispõe  sobre  a  ampliação  segura  e  gradual  das 

 atividades  escolares  e  acadêmicas  presenciais  da  UFG.  Em  outubro  e  novembro  de 

 2021,  visando  possibilitar  reflexões  sobre  os  diferentes  papéis  executados  na  prática 

 docente  e  garantindo  aos  professores  a  atualização  e  complementação  da  sua  formação, 

 a  DAD  ofereceu  oficinas  de  formação  continuada.  Dentre  as  oficinas  ofertadas  estavam 

 “Qualidade  de  vida  no  trabalho”,  ministrada  pelo  Prof.  Sérgio  Henrique  Barroca  Costa 

 (FACE/DAD);  “Utilização  do  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI)”,  ministrada 

 pelo  Diretor  do  Cidarq  Paulo  Eduardo  de  Oliveira  Neto;  “Como  preencher  o  Relatório 

 de  Atividades  Docentes  (RADOC)”,  ministrada  pelo  Prof.  Geci  José  Pereira  da  Silva 

 (IME);  “Projetos  de  extensão”,  ministrada  pela  Profa.  Liana  Jayme  Borges  (FANUT/ 

 PROEC);  “Projetos  de  pesquisa”,  ministrada  pela  técnica  em  assuntos  educacionais 

 Larissa  Santos  Pereira  (PRPI);  e,  por  fim,  “Projetos  de  ensino”,  ministrada  pela  Profa. 

 Moema  Gomes  Moraes  (CEPAE/PROGRAD).  Abaixo  seguem  informações 

 quantitativas  acerca  das  ações  de  treinamento  e  capacitação  dos  últimos  quatro  anos 

 para efeito de comparação. 

 Tabela 24 Ações de treinamento e capacitação 

 Ano  Ações  Participantes  Horas/Aula 
 2018  50  2652  1434 
 2019  40  1722  603 
 2020  79  5209  323 
 2021  19  950  256 

 Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGRH) e DAD/PROPESSOAS/UFG 

 A  Tabela  XX  acima  apresenta  os  números  das  ações  realizadas  nos  anos  de  2018,  2019, 

 2020  e  2021.  É  possível  verificar,  que  após  um  aumento  significativo  entre  os  anos  de 

 2019  e  2020,  o  cenário  das  ações  de  2021  mudou  com  uma  queda  no  número  de  ações. 

 Acredita-se  que  a  redução  no  número  de  participantes  e  consequentemente  no  número 
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 de  ações  se  deu  pelo  fato  de  que  nem  todos  os  servidores  adaptaram-se  ao  formato 

 virtual  das  ações  oferecidas  pela  DAD  ,  assim  como  pela  grande  oferta  de  cursos  e 

 ações virtuais em outras instituições no período da pandemia. 

 Tabela 25 Ações realizadas na UFG em 2021 

 Tipo  Ações  Participantes 
 Capacitação/aperfeiçoamento do corpo administrativo  11  332 
 Capacitação e aperfeiçoamento docente  18  666 
 Formação gerencial  01  100 
 Iniciação ao serviço público  02  272 
 Qualidade de vida no trabalho  03  89 
 Fonte: Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIGRH) e DAD/PROPESSOAS/UFG 

 10. Atenção à saúde do servidor 

 A  Diretoria  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  (DASS)  integra  e  gerencia  o 

 Subsistema  Integrado  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  (SIASS).  Vinculada  à 

 PROPESSOAS/UFG,  a  DASS  tem  como  objetivo  principal  coordenar  e  integrar  ações  e 

 programas  nas  áreas  de  atenção  à  saúde,  perícia  oficial  em  saúde,  promoção  e  prevenção 

 à  saúde,  acompanhamento  da  saúde  dos  servidores,  implementação  e  fiscalização  em 

 segurança no trabalho. 

 10.1 Atendimentos de perícia oficial em saúde 

 Tabela 26 Atendimentos de perícia oficial em saúde 

 Tipo Perícia  Singular  Junta  Junta por 
 Videoconferência 

 Total 
 Geral 

 Licença  para tratamento de saúde  1606  64  0  1670 
 Licença  para  tratamento  de  saúde  por  junta 
 oficial 

 0  250  4  254 

 Licença  por  motivo  de  doença  em  pessoa  da 
 família 

 130  2  0  132 

 Avaliação  para  fins  de  isenção  do 
 imposto  de  renda  sobre  a 
 aposentadoria 

 1  59  0  60 

 Avaliação  da  necessidade  de  horário  especial 
 para  servidor  com  familiar/dependente 

 0  14  0  14 
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 portador de deficiência 

 Avaliação  de  incapacidade  permanente 
 para o trabalho para fins de aposentadoria 

 0  10  1  11 

 Licença  para  tratamento  de  saúde  - 
 RGPS (até 15 dias) 

 6  0  0  6 

 Avaliação  da  capacidade  laborativa  de 
 servidor por recomendação superior 

 0  13  1  14 

 Avaliação  de  idade  mental  para  fins  de 
 concessão de auxílio pré-escolar 

 0  3  0  3 

 Licença  por  acidente  em  serviço  ou 
 moléstia profissional 

 4  0  0  4 

 Avaliação  de  invalidez  permanente  por 
 doença  não  especificada  em  lei  para  fins  de 
 aposentadoria 

 0  2  0  2 

 Avaliação  da  necessidade  de  horário  especial 
 para servidor portador de deficiência 

 0  2  0  2 

 Revisão  de  aposentadoria  por 
 incapacidade  permanente  para  o  trabalho 
 para fins de reversão 

 0  2  0  2 

 Avaliação  da  capacidade  laborativa  para  fins 
 de readaptação - EC nº 103/2019 

 0  9  1  10 

 Avaliação  da  capacidade  laborativa  para  fins 
 de readaptação 

 0  1  0  1 

 Remoção  por  motivo  de  doença  do  próprio 
 servidor 

 0  2  0  2 

 Total  1747  212  7  2187 
 Fonte: DASS/PROPESSOAS/UFG 

 Tabela 27. Registros de atestados na UFG 

 2018  2019  2020  2021 
 Tratamento da própria saúde  700  858  907  324 
 Acompanhar doença de pessoa da família  118  138  74  23 
 Total  818  996  981  347 

 Fonte: DASS/PROPESSOAS/UFG 
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 10.2 Saúde e segurança do trabalho 

 10.2.1 Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) 

 A  CISSP  tem  por  objetivo  propor  ações  voltadas  à  promoção  da  saúde  e  à 

 humanização  do  trabalho,  em  especial,  a  melhoria  das  condições  de  trabalho,  prevenção 

 de  acidentes,  de  agravos  à  saúde  e  de  doenças  relacionadas  ao  trabalho;  propor 

 atividades  que  desenvolvam  atitudes  de  corresponsabilidade  no  gerenciamento  da  saúde 

 e  da  segurança,  contribuindo,  dessa  forma,  para  a  melhoria  das  relações  e  do  processo 

 de  trabalho;  e  valorizar  e  estimular  a  participação  dos  servidores.  Na  UFG,  as  CISSP 

 das  unidades  e  dos  órgãos  estão  sendo  assessoradas  pela  equipe  da  DASS  com  a  gestão 

 das informações pertinentes às comissões e entre seus membros. 

 10.2.2 Comunicação de acidente em serviço (CAT) 

 Acidente  em  serviço  é  aquele  ocorrido  com  o  servidor  no  exercício  do  cargo,  que 

 se  relacione  direta  ou  indiretamente  com  as  atribuições  a  ele  inerentes,  provocando 

 lesão  corporal  ou  perturbação  funcional  ou  que  possa  causar  a  perda  ou  redução, 

 permanente  ou  temporária,  da  capacidade  para  o  trabalho.  Equiparam-se  ao  acidente  de 

 serviço  àquele  que,  embora  não  tenha  sido  a  causa  única,  haja  contribuído  diretamente 

 para  a  redução  ou  perda  da  capacidade  do  servidor  para  o  trabalho,  ou  produzido  lesão 

 que  exija  atenção  médica  para  a  sua  recuperação.  O  nexo  causal  entre  quadro  clínico  e  a 

 atividade  é  parte  indissociável  do  diagnóstico  pericial  e  se  fundamenta  numa  boa 

 anamnese  ocupacional,  em  dados  epidemiológicos,  em  relatórios  das  condições  de 

 trabalho  e  em  visitas  aos  ambientes  de  trabalho,  permitindo  a  correlação  do  quadro 

 clínico com a atividade. 

 Tabela 28. Comunicação de acidentes em serviço (CAT) 

 Ano  Total 
 2018  18 
 2019  20 
 2020  16 
 2021  06 
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 Fonte: DASS/PROPESSOAS/UFG 

 10.2.3 Equipe de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 

 Em  2021  foram  realizadas  peças  audiovisuais,  rodas  de  conversas,  oficinas, 

 treinamentos e capacitações. 

 Peças audiovisuais de educação em saúde 

 ●  Pegando  Leve.  Alongamento  guiado.  Peça  audiovisual  de  educação  em  saúde  em 

 parceria  com  a  TV  UFG.  Duração:  30'  44".  Disponível  no  Canal  TV  UFG  no 

 <YouTube>. 

 ●  Pegando  Leve.  Alongamento  da  coluna.  Peça  audiovisual  de  educação  em  saúde  em 

 parceria  com  a  TV  UFG.  Duração:  2'  14".  Disponível  no  Canal  TV  UFG  no 

 <YouTube>. 

 ●  Pegando  Leve.  Alongamento  da  região  do  pescoço.  Peça  audiovisual  de  educação  em 

 saúde  em  parceria  com  a  TV  UFG.  Duração:  2'  14".  Disponível  no  Canal  TV  UFG  no 

 <YouTube>. 

 ●  Pegando  Leve.  Alongamento  de  pernas.  Peça  audiovisual  de  educação  em  saúde  em 

 parceria  com  a  TV  UFG.  Duração:  2'  15".  Disponível  no  Canal  TV  UFG  no 

 <YouTube>. 

 ●  Pegando  Leve.  Alongamento  para  os  punhos.  Peça  audiovisual  de  educação  em  saúde 

 em  parceria  com  a  TV  UFG.  Duração:  2'  20".  Disponível  no  Canal  TV  UFG  no 

 <YouTube>. 

 ●  Pegando  Leve.  Como  faço  para  mudar  um  comportamento?  Peça  audiovisual  de 

 educação  em  saúde  mental  em  parceria  com  a  TV  UFG.  Duração:  1'  32".  Disponível  no 

 Canal TV UFG no <YouTube>. 

 ●  Pegando  Leve.  Higiene  do  sono.  Peça  audiovisual  de  educação  em  saúde  em  parceria 

 com a TV UFG. Duração: 1' 24". Disponível no Canal TV UFG no <YouTube>. 
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 Rodas de conversa, oficinas, treinamentos, capacitações 

 ●  Siass  com  você.  Ação  continuada  na  modalidade  on-line  ao  vivo  realizada 

 semanalmente às segundas-feiras dos meses de janeiro a dezembro do ano de 2021. 

 ●  Vocalizar  para  bem  viver:  oficina  de  vocalização  de  poemas  e  saúde  mental.  Projeto 

 de  extensão  em  parceria  com  a  Faculdade  de  Letras  da  UFG  com  práticas  de 

 vocalização  de  poemas  e  atividades  de  promoção  de  saúde  mental  distribuídas  em  10 

 encontros,  na  modalidade  on-line.  Duração:  de  3  de  maio  a  7  de  junho  de  2021,  sempre 

 às  segundas  e  quartas-feiras,  das  14h  às  15h30.  Plataforma  utilizada:  Google  Meet,  com 

 uma frequência aproximada de 10 participantes nos encontros. 

 ●  Oficinas  "Saúde  mental  em  pauta."  Oficinas  itinerantes  na  modalidade  on-line,  com 

 práticas  contemplativas  e  roda  de  conversa,  com  interação  do  público  por  microfone, 

 câmera  e  bate-papo.  Duração:  1  hora  e  20  minutos.  Plataforma  utilizada:  Google  Meet, 

 com 121 participantes, conforme a tabela abaixo: 

 Tabela 29 Oficina: Saúde mental em pauta 

 OA/UA  Data  Horário  M  H  T 

 Oficina 1  FEFD  18/01  09:00  4  0  4 
 Oficina 2  FEN  19/01  09:00  5  1  6 
 Oficina 3  Cidarq e Ouvidoria  19/01  14:00  6  2  8 
 Oficina 4  UAECH (Regional Goiás)  19/01  16:00  4  1  5 
 Oficina 5  FACE  21/01  14:00  5  2  7 

 Oficina 6  PRPG  21/01  16:00  7  1  8 

 Oficina 7  PROEC  26/01  09:00  2  1  3 
 Oficina 8  Bibliotecas  27/01  10:00  15  3  18 
 Oficina 9  Bibliotecas  27/01  16:00  8  2  10 
 Oficina 10  HC  28/01  09:00  8  2  10 
 Oficina 11  EMC e EECA  28/01  16:30  2  5  7 
 Oficina 12  TV UFG  23/02  17:00  5  8  13 
 Oficina 13  TV UFG  25/02  18:00  11  3  14 
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 Oficina 14  TV UFG  02/03  19:00  4  4  8 

 Total  86  35  121 
 Fonte: DASS/PROPESSOAS/UFG 

 ●  Oficinas  de  cuidados  psicológicos.  Oficinas  itinerantes  na  modalidade  on-line,  com 

 práticas  contemplativas  e  roda  de  conversa,  com  interação  do  público  por  microfone, 

 câmera  e  bate-papo.  Duração:  1  hora  e  20  minutos.  Plataforma  utilizada:  Google  Meet, 

 com 168 participantes, conforme a tabela abaixo: 

 Tabela 30 Oficina de cuidados psicológicos 

 OA/UA  Data  Horário  M  H  T 

 Oficina 1  UAECH  21/09  08:40  2  2  4 
 Oficina 2  TV UFG  21/09  10:40  8  3  11 
 Oficina 3  IQ  21/09  14:00  3  2  5 
 Oficina 4  FH  21/09  16:00  4  4  8 

 Oficina 5  FEFD  23/09  08:40  4  2  6 

 Oficina 6  FEN  23/09  10:40  7  2  9 

 Oficina 7  TV UFG  23/09  14:00  10  1  11 
 Oficina 8  TV UFG  23/09  16:00  7  2  9 
 Oficina 9  DAD  28/09  08:40  3  2  5 
 Oficina 10  Cidarq  28/09  14:00  8  2  10 
 Oficina 11  TV UFG  28/09  16:00  5  1  6 
 Oficina 12  Biblioteca  30/09  08:40  10  2  12 
 Oficina 13  CDPA  30/09  10:40  3  3  6 
 Oficina 14  Biblioteca  30/09  14:00  7  1  8 
 Oficina 15  EVZ  01/10  10:40  7  2  9 
 Oficina 16  IPTSP  01/10  14:00  6  2  8 

 Total  94  33  127 
 OA/UA  Data  Horário  M  H  T 

 Oficina 17  PRAE  17/09  08:40  6  1  7 
 Oficina 18  PRAE  17/09  10:40  3  0  3 
 Oficina 19  PRAE  17/09  14:00  8  4  12 
 Oficina 20  PRAE  17/09  16:00  10  3  13 
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 Oficina 21  PRAE  15/10  14:00  6  0  6 
 Total  33  8  41 
 Fonte: DASS/PROPESSOAS/UFG 

 ●  Módulo  do  curso  de  docência  no  ensino  superior:  "Atenção  à  saúde  e  qualidade  de 

 vida  do  servidor  público."  Convite  da  DAD  para  facilitação  de  módulo  específico  dentro 

 de  curso.  Dia  14/10,  às  14:00.  Duração:  3  horas.  Plataforma  utilizada:  Google  Meet, 

 com 70 participantes, aproximadamente. 

 Palestras 

 ●  Encontro  de  integração  dos  servidores  da  Biblioteca.  Palestra  na  modalidade  on-line 

 sobre  inteligência  emocional,  com  práticas  contemplativas  e  roda  de  conversa,  com 

 interação  do  público  por  microfone,  câmera  e  bate-papo.  Dia  18/02/2021,  às  09:00. 

 Duração:  2  horas.  Plataforma  utilizada:  Google  Meet,  com  70  participantes, 

 aproximadamente. 

 ●  Como  lidar  com  a  saúde  mental  em  tempos  de  pandemia.  Palestra  na  modalidade 

 on-line  com  o  PET  Vila  Boa  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Sociais 

 Aplicadas  do  Câmpus  Goiás  da  UFG.  Dia  28/04/2021,  às  16:00.  Duração:  2  horas. 

 Plataforma utilizada: Google Meet. 

 ●  Mundo  UFG.  Série  de  lives  em  parceria  com  a  TV  UFG  sobre  promoção  de  saúde  e 

 prevenção de riscos à saúde do trabalhador. 

 ○  Mundo  UFG:  Janeiro  Branco.  Live  para  a  campanha  Janeiro  Branco  2021  em  parceria 

 com  a  TV  UFG  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  22/01,  às  16:00. 

 Duração: 50 min. Disponível no Canal TV UFG no YouTube. 

 ○  Mundo  UFG:  Saúde  mental  é  saúde  integral.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com 

 interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  10/02,  às  16:00.  Duração:  50  min. 

 Disponível no Canal TV UFG no YouTube. 
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 ○  Mundo  UFG:  Prevenção  à  violência  contra  a  mulher.  Live  em  parceria  com  a  TV 

 UFG  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  05/03,  às  16:00.  Duração:  50 

 min. Disponível no Canal TV UFG no YouTube. 

 ○  Mundo  UFG:  Prevenção  ao  assédio  moral  no  trabalho.  Live  em  parceria  com  a  TV 

 UFG  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  12/04,  às  16:00.  Duração:  50 

 min. Disponível no Canal TV UFG no YouTube. 

 ○  Mundo  UFG:  Maio  Roxo.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com  interação  do  público 

 por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  12/05,  às  16:00.  Duração:  50  min.  Disponível  no  Canal  TV 

 UFG no YouTube. 

 ○  Mundo  UFG:  Violência  Contra  Idosos.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG,  FEN  e 

 NEPEV  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  09/06,  às  16:00.  Duração: 

 50 min. Disponível no Canal TV UFG no Youtube. 

 ○  Mundo  UFG:  Pais  e  Filhos  na  Pandemia.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com 

 interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  26/07,  às  16h.  Canal  TV  UFG  no 

 Youtube. 

 ○  Mundo  UFG:  Música  e  saúde.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com  interação  do 

 público por bate-papo ao vivo. Dia 11/08, às 18h. Canal TV UFG no Youtube. 

 ○  Mundo  UFG:  Setembro  Amarelo.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com  interação  do 

 público por bate-papo ao vivo. Dia 08/09, às 18h. Canal TV UFG no Youtube. 

 ○  Mundo  UFG:  Saúde  e  cotidiano.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com  interação  do 

 público por bate-papo ao vivo. Dia 06/10, às 18h. Canal TV UFG no Youtube. 

 ○  Mundo  UFG:  Outubro  Rosa  e  Novembro  Azul.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com 

 interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  20/10,  às  18h.  Canal  TV  UFG  no 

 Youtube. 
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 ○  Mundo  UFG:  Outubro  Rosa  e  Novembro  Azul.  Live  em  parceria  com  a  TV  UFG  com 

 interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  17/11,  às  18h.  Canal  TV  UFG  no 

 Youtube. 

 ○  Mundo  UFG:  Doação  de  Sangue.  Projeto  Música  no  HC.  Live  em  parceria  com  a  TV 

 UFG  com  interação  do  público  por  roda  de  conversa  ao  vivo.  Dia  06/12,  às  18h.  Canal 

 TV UFG no Youtube. 

 ●  Saúde  mental  em  pauta.  Série  de  lives  que  pauta  os  mais  diversos  temas  e  sua  relação 

 com  a  saúde  mental.  Playlist  disponível  em 

 <https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtVU0kdT_nLGOmYvLpOFRD47IKSyWN 

 Le>. 

 ○  Saúde  mental  em  pauta.  Rede  de  atenção  psicossocial:  caminhos  para  o  cuidado  em 

 saúde  mental  em  Goiás.  Live  para  a  campanha  Janeiro  Branco  2021  com  interação  do 

 público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  20/01,  às  17:00.  Duração:  50  min.  Disponível  no 

 Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ○  Saúde  mental  em  pauta.  Como  curar  nossas  dores  emocionais?  Leitura  dramática  e 

 bate-papo  a  partir  do  mito  de  Clitemnestra.  Live  com  interação  do  público  por 

 bate-papo  ao  vivo.  Dia  10/03,  às  18:00.  Duração:  50  min.  Disponível  no  Canal  UFG 

 Oficial no YouTube. 

 ○  Saúde  mental  em  pauta.  O  que  o  intestino  tem  a  ver  com  nossas  emoções?  Live  com 

 interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  19/05,  às  17:00.  Duração:  50  min. 

 Disponível no Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ○  Saúde  mental  em  pauta.  Pra  viver.  Lançamento  do  livro  e  bate-papo  sobre  valorização 

 da  vida.  Live  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  01/09,  às  17:00. 

 Duração: 50 min. Disponível no Canal UFG Oficial no YouTube. 
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 ○  Saúde  mental  em  pauta.  Conversando  com  uma  pessoa  em  sofrimento  emocional. 

 Live  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  15/09,  às  17:00.  Duração:  50 

 min. Disponível no Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ○  Saúde  mental  em  pauta.  Lidando  com  o  sofrimento  com  compaixão.  Live  com 

 interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  22/09,  às  17:00.  Duração:  50  min. 

 Disponível no Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ○  Saúde  mental  em  pauta.  Lidando  com  o  sofrimento  com  compaixão.  Discurso  de  ódio 

 nas  redes  e  seus  impactos  na  saúde  mental  das  vítimas.  Live  com  interação  do  público 

 por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  29/09,  às  17:00.  Duração:  50  min.  Disponível  no  Canal  UFG 

 Oficial no YouTube. 

 ●  Vamos  conversar  sobre  assédio  moral  no  trabalho?  Palestra  para  trabalhadoras  e 

 trabalhadores  dos  diversos  vínculos  do  HC-UFG/Ebserh  sobre  prevenção  ao  assédio 

 moral  no  trabalho  com  a  convidada  Professora  Dra.  Margareth  Pereira  Arbues 

 (FD/UFG)  e  o  convidado  TAE  Mestre  Tancredo  Elvis  Santos  Silva  (CDPA/UFG),  na 

 modalidade  on-line,  com  práticas  contemplativas  e  roda  de  conversa,  com  interação  do 

 público  por  microfone,  câmera  e  bate-papo,  coproduzida  com  a  Divisão  de  Gestão  de 

 Pessoas  do  HC-UFG/Ebserh.  Dia  29/04,  às  10:00.  Duração:  uma  hora  e  meia. 

 Plataforma utilizada: Google Meet, com 12 participantes, aproximadamente. 

 ●  Saúde  mental  em  tempos  de  atividades  remotas.  Ritmos,  melodias,  letras:  a  música 

 como  possibilidade  para  o  bem-estar.  Live  em  parceria  com  a  Pró-Reitoria  de 

 Assistência  Estudantil  com  interação  do  público  por  bate-papo  ao  vivo.  Dia  05/05,  às 

 18:00. Duração: 50 min. Disponível no Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ●  Campanha  Junho  Vermelho  -  Doação  de  Sangue  no  Contexto  da  Pandemia  - 

 SIASS/HC.  Junho  Vermelho  é  uma  Campanha  Nacional  de  conscientização  para  a 

 Doação  de  Sangue.  A  necessidade  de  distanciamento  social  devido  à  pandemia  de  covid 

 -  19  trouxe  o  receio  da  população  em  manter  as  doações  de  sangue,  o  que  fez  com  que 
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 os  estoques  usados  para  pacientes  caíssem  significativamente.  Dia  16/06,  às  17h. 

 Plataforma utilizada: Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ●  Aposentadoria,  Arte  e  Vivências.  Ação  realizada  por  meio  de  roda  de  conversa  com  a 

 participação  de  servidoras  aposentadas  da  UFG  e  da  profa  Kelly  Mendes  da  faculdade 

 de  Artes  Visuais  -  FAV/UFG  visando  a  interação  entre  servidores  ativos  e  aposentados. 

 Dia 28/07, às 17h. Plataforma utilizada: Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ●  Conhecimentos,  atitudes  e  práticas  acerca  do  câncer  de  mama  e  próstata.  Live  da 

 campanha  outubro  rosa  e  novembro  azul  com  os  convidados  Marcos  Matos  (Professor 

 da  Faculdade  de  Enfermagem/UFG)  e  Pedro  Ávila  (Presidente  da  Liga  da  Mama/UFG). 

 Dia 05/10, às 15h. Plataforma utilizada: Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ●  A  linguagem  como  acolhimento  de  narrativas  e  (re)existências.  Live  da  campanha 

 outubro  rosa  e  novembro  azul  com  as  pessoas  convidadas  Tânia  Rezende  (Professora  da 

 Faculdade  de  Letras/UFG),  Joseleno  Vieira  dos  Santos  (Professor  da  PUC  Goiás)  e  Beth 

 Fernandes  (Presidente  da  Associação  de  Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros  de  Goiás 

 - Astral). Dia 06/10, às 15h. Plataforma utilizada: Canal UFG Oficial no YouTube. 

 ●  Projeto  Música  no  HC  -  Campanha  de  Doação  de  Sangue.  Show  com  o  cantor  Pádua. 

 Ação  realizada  no  Centro  Cultural  da  UFG  visando  o  aumento  da  doação  de  sangue 

 para o HC. Data: 03/12, às 19h. Plataforma utilizada: Canal UFG Oficial no Youtube. 

 ●  Minicurso:  Acolhimento  para  o  retorno  das  atividades  presenciais.  Palestras 

 itinerantes  na  modalidade  on-line,  com  exposição  oral  dialogada,  com  interação  do 

 público  por  microfone,  câmera  e  bate-papo.  Ação  da  Comissão  de  Acolhimento  do  GT 

 Saúde,  em  parceria  com  o  Siass,  que  tem  representação  na  comissão.  Dias:  22/10  (uma 

 turma:  Cepae);  1/12  (três  turmas:  IPTSP,  FF  e  EZV);  06/12  (uma  turma  com  público  de 

 lotação  variada);  13/12  (duas  turmas:  FL  e  Engenharias).  Duração:  2  horas.  Plataforma 

 utilizada: Google Meet. 
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 Outros 

 ●  Acompanhamento  da  saúde  do  servidor.  Atendimentos  de  servidores  com  finalidade 

 de acolhimento e orientação em saúde do servidor, a partir de demandas individuais. 

 ●  Campanha  de  Doação  de  Sangue  -  HC/UFG.  “Em  Tempos  de  Distanciamento  Social, 

 a  Doação  de  Sangue  Pode  nos  Aproximar”.  Ação  realizada  exclusivamente  com  peças 

 de comunicação digital, no mês de março de 2021, a partir de demanda do HC/UFG. 

 ●  Provas  de  vida.  Procedimento  realizado  pelo  serviço  social,  a  partir  de  demandas 

 administrativas. 

 ●  Subsídio  à  perícia  oficial  em  saúde.  Avaliações  psicossociais  no  contexto  do  trabalho, 

 a partir de demandas administrativas. 

 11. Planejamento da força de trabalho 

 O  Dimensionamento  da  força  de  trabalho  vem  sendo  desenvolvido  e  está  em  fase 

 de  implantação.  O  módulo  dimensionamento  da  força  de  trabalho  do  Sistema  Integrado 

 de  Gestão  foi  customizado  e  validado  em  um  projeto  piloto.  A  próxima  fase  é  realizar 

 atividade junto às Unidades Acadêmicas e aos Órgãos Administrativos da UFG. 

 Devido  ao  momento  excepcional  que  estamos  vivenciando  da  Pandemia  o 

 processo  de  implantação  do  dimensionamento  ficou  comprometido  em  sua  execução. 

 Assim  a  fase  de  implantação  foi  suspensa,  devido  a  uma  parte  dos  servidores  estar 

 realizando  suas  atividades  em  teletrabalho  e  o  número  de  atividades  realizadas 

 atualmente  não  expressar  a  realidade  da  Universidade.  Ocorre  que  houve  migração  de 

 atividades  no  período  de  trabalho  remoto,  o  que  certamente  comprometeria  a 

 fidedignidade dos dados coletados neste momento. 
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 12. Novas universidades federais do Estado de Goiás 

 No  final  de  2019,  com  a  nomeação  dos  reitores  pro  tempore  da  Universidade 

 Federal  de  Catalão  e  Universidade  Federal  de  Jataí,  identificou-se  que  um  conjunto  de 

 decisões  e  ações  deverão  ocorrer  durante  o  processo  de  tutoria,  que  propiciará  a  efetiva 

 autonomia  das  novas  universidades.  Em  2020,  as  novas  universidades  federais  do 

 Estado  de  Goiás  tiveram  assessoria  para  a  implantação  de  todos  os  processos  de  gestão 

 de pessoas. 
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