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Apresentação

O Relatório de Autoavaliação Institucional da UFG 2009-2010 atende a PORTA-
RIA NORMATIVA Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, consolidada e publicada em 29 
de dezembro de 2010: Art. 61-D dessa PORTARIA NORMATIVA, na qual os relatórios de 
autoavaliação institucional devem ser postados até 30 de março do ano subsequente. 

Este relatório aborda o processo atual de avaliação da UFG bem como um 
panorama do trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFG até o presente 
momento. Na sequência, apresenta os resultados da autoavaliação coma percepção das 
Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão, bem como a percepção dos estudantes de 
graduação em 2009.

Contempla, ainda, os procedimentos metodológicos empregados e as dimen-
sões que permeiam o locus acadêmico, desde a Missão e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) até a Sustentabilidade Financeira, em concordância com a Lei do 
SINAES. Outras informações, também captadas e disponibilizadas pela UFG, como o 
SPGE, o Relatório de Gestão para Prestação de Contas 2008 e o PDI, foram trabalhadas 
paralelamente. Merece referência especial o item Possibilidades de Ações Futuras.

Ações especiais de autoavaliação como o Acompanhamento da Implantação do 
REUNI e as publicações da Série Cadernos do PGE são contemplados neste relatório. 
A publicação impressa deste relatório acompanha uma versão em CD-ROM.

Por fim, convidamos os leitores a apropriarem-se das informações e construir 
seu próprio entendimento acerca da instituição.

proF. Jeblin abrão

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
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O PROCESSO ATUAL DE AVALIAÇÃO DA UFG

1.1 Introdução

 Os processos de planejamento e avaliação nas universidades públicas dão-se 
num ambiente de contínua reflexão/elaboração por parte dos atores institucionais, 
geralmente de forma pontual e fragmentada, não consolidada. Assim apresenta-se um 
desafio a estas instituições: a organização e sistematização dos processos de avaliação 
e planejamento.

Segundo João Ferreira Oliveira, na Universidade Federal de Goiás (UFG), consi-
derada uma universidade de médio porte entre o conjunto das IFES, verifica-se “a pre-
sença de elementos fundamentais de uma nova dinâmica e de um novo pensamento 
institucional” (OLIVEIRA, 2000, p.16). Ainda de acordo com ele, a UFG é “uma instituição 
modelada e organizada por critérios técnico-acadêmicos de grande relevância, espe-
cialmente para um gerenciamento mais ágil e eficaz” (Idem, p.100).

Por outro lado, os resultados de avaliações sistemáticas da UFG, como a “Ava-
liação Institucional: uma mudança em curso 1998-20011” evidenciam a forma desorga-
nizada e ausência de sistematização dos resultados dos processos de planejamento e 
avaliação (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2002). 

Do ponto de vista teórico-metodológico pode-se afirmar que o conhecimento 
produzido em relação a organização e sistematização dos processos de planejamento 
e avaliação institucional em uma universidade pública – sob a perspectiva do desen-
volvimento humano – com fins de uma melhor compreensão da vida institucional é 
praticamente inexistente. Também pode-se afirmar que ainda não foi encontrado um 
formato de processo que abrangesse as duas vertentes – avaliação e planejamento – e 
que fosse adaptado ao ambiente das universidades públicas.

1.2 MetodologIa, dIMensões e InstruMentos utIlIzados no processo 
de autoavalIação

O processo atual de avaliação da UFG se insere em um projeto maior chamado 
Programa de Gestão Estratégica (PGE), que articula a avaliação, o planejamento e as 
informações institucionais. O PGE institucionalizado na gestão 2006-09, através da 
Resolução CONSUNI nº 10/2006 (Ver Anexo A), representa uma das mudanças objetivas 
produzidas pelo projeto denominado “Avaliação Institucional: uma mudança em curso” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2000) cujo pressuposto é o planejamento coletivo. 
A organização e a sistematização dos processos de planejamento e avaliação mediante 
o PGE possibilitam compreender melhor a vida institucional da UFG. (Ver Apêndices A 
e B)

1 Esta publicação pode ser conferida no sítio da CAVI: http://www.prodirh.ufg.br/cavi//uploads/files/64/relatorio_
cavi19982001.pdf

1
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A elaboração do PGE, concebido em 2002, considerou marcos teóricos, muitos 
deles reiterados, em 2003, pela Comissão Especial de Avaliação (CEA) e contemplados 
nos princípios do SINAES:

a)  Integração e participação são elementos importantes na execução do PGE 
para que os compromissos, as responsabilidades sociais e as ações da UFG 
possam divulgar valores democráticos, com respeito à diversidade e sempre 
em busca de uma maior autonomia e da afirmação de sua identidade como 
universidade pública.

b)  O PGE “é uma construção a ser assumida” por todos que trabalham e estudam 
na UFG e que o planejamento, a avaliação e as informações institucionais 
possam ser utilizadas “para tomadas de decisão de caráter político, pedagó-
gico e administrativo, melhoria institucional, autorregulação, emancipação, 
elevação da capacidade educativa e do cumprimento das demais funções 
públicas” da UFG.

c)  A participação de todos os envolvidos com o ambiente universitário é parte 
da “exigência ética própria” na área da educação e, portanto, é preciso concla-
mar “todos os agentes da comunidade de educação superior, das instâncias 
institucionais, (...) governamentais e membros concernidos da sociedade” 
a participarem dos processos previstos no PGE, “respeitados os papéis, as 
especificidades e as competências científicas, profissionais, formais, políticas, 
administrativas das distintas categorias”.

d)  Os processos constantes do PGE não são neutros e sim, objetos de disputa no 
interior da UFG, parte da estrutura de poder da Instituição e que age sobre 
os indivíduos e todos os setores institucionais; assim, os trabalhos no âmbito 
do PGE devem “mover-se dentro de um marco ético, em que devem estar 
garantidos alguns critérios: liberdade no debate argumentativo, negociação, 
solidariedade (cooperação), equidade (tratamento justo e adequado), com-
promisso com o conhecimento, com os valores socialmente distinguidos e 
com a responsabilidade pública”.

e)  A execução do PGE, pela complexidade da educação superior, “requer a utili-
zação de múltiplos instrumentos e uma combinação de diversas metodolo-
gias. Por exemplo, não cabe mais discutir as falsas aporias do quantitativo e 
do qualitativo ou do objetivo e do subjetivo, mas, sim, utilizar os diversos ins-
trumentos e as distintas perspectivas metodológicas de forma combinada, 
complementar e de acordo com as necessidades de análise e julgamento. 
Da mesma forma, o objeto não deve ser fragmentado, a não ser por razões 
de análise e desde que seja posteriormente recomposto em esquemas de 
compreensão global”.

f )  As ideias que implementam o PGE são as de solidariedade e cooperação insti-
tucional e não “a ideologia da competitividade, da concorrência e do sucesso 
individual”; além disso, trata a educação superior como um bem social e não 
como uma mercadoria.

g)  A concepção do PGE explicitou que a sua implantação poderá contribuir com 
que a UFG atue com mais qualidade, cumprindo dois dos “mais importantes 
critérios da qualidade da educação superior [que] consistem na relevância 
da formação e da produção de conhecimentos para o desenvolvimento do 
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conjunto da população e para o avanço da ciência, e na sua eficácia para 
fortalecer as preferências éticas e políticas dominantes em um determinado 
momento histórico”. Para cumprir essas condições a “instituição precisa de 
liberdade especialmente para criar, pensar, criticar, aprender, produzir conhe-
cimentos e, enfim, educar”.

h)  O PGE deve ser essencialmente educativo e, portanto, formativo “sem que 
para isso deixe de utilizar também instrumentos e procedimentos de con-
trole. É um projeto, pois se trata de movimento que, examinando e julgando 
o passado e o presente, visa promover transformações, ou seja, tem o futuro 
em perspectiva. É uma construção social, pois não é um já dado de proprie-
dade exclusiva de algum ente em particular e para benefícios de setores res-
tritos, e sim um processo a ser concebido e executado coletivamente, bus-
cando sempre atender a interesses coletivos”.

i)  Cada local de trabalho da UFG tem uma história que precisa ser respeitada 
e, no desenho do PGE, cada local deve submeter-se ao cumprimento das 
normas, critérios e indicadores e procedimentos gerais, “porém, ao mesmo 
tempo, exercitar sua liberdade para desenvolver, no que for possível e dese-
jável, processos (...) que também correspondam a objetivos e necessidades 
específicos. Além disso, o PGE deve servir de instrumento para aumentar a 
consciência sobre a identidade e, portanto, as prioridades e potencialidades 
de cada local da UFG.

j)  O PGE não deve ser constituído por processos fragmentados, mas deve “inte-
grar diversos procedimentos e instrumentos, na forma de estudos, discus-
sões, juízos de valor a respeito de todas as dimensões e estruturas institucio-
nais. Essas ações (...) podem ter como objeto aspectos determinados, como 
a administração, a docência, a pesquisa, as relações com a sociedade, a vida 
comunitária, as unidades, os cursos, os programas, etc., mas jamais podem 
perder de vista a perspectiva da globalidade”.

k)  Os processos do PGE “devem ser contínuos e permanentes, não episódicos, 
pontuais e fragmentados”.

A execução do PGE compreende os processos de (a) planejamento das Unida-
des Acadêmicas, dos Câmpus do Interior, dos Núcleos de Gestão; e de (b) autoavaliação 
desses locais citados e dos estudantes, bem como a avaliação externa da autoavaliação. 
A periodicidade do processo de planejamento é anual e o ciclo completo do processo 
de autoavaliação ocorre a cada dois anos, finalizando com a publicação do relatório. 

O processo de planejamento estratégico das Unidades Acadêmicas, dos Câmpus 
do Interior e dos Núcleos de Gestão estrutura-se, no Sistema do Programa de Gestão 
Estratégica (SPGE)2, com as seguintes etapas: Missão, Visão, Valores, Cenários/Variáveis 
de Impacto, Análise do Ambiente Interno – Forças e Debilidades –, Análise do Ambiente 
Externo – Oportunidades e Ameaças –, Problemas Estratégicos, Causas, Indicadores, 
Soluções Estratégicas, Metas, Ações/Responsabilidades e Capacitações. 

A Unidade/Câmpus/Núcleo estabelece uma rotina para o acompanhamento da 
execução das etapas planejadas, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas 

2. O SPGE é um sistema computacional de dados/informações que permite o registro do planejamento estratégico, das 
respostas aos questionários e dos relatórios dos grupos focais de todas(os) as(os) Unidades/Câmpus/Núcleos da UFG.
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e se achar necessário poderá solicitar a presença de membros da equipe executora do 
PGE/PRODIRH para assessorar no processo de planejamento.

Na execução do projeto de autoavaliação realizado por estudantes, professores 
e técnico-administrativos são utilizados oito instrumentos de coleta de informação. São 
os seguintes:

q Roteiro de Entrevista do grupo de enfoque Docentes e 
Técnico-Administrativos;

q Roteiro de Entrevista do grupo de enfoque Discente;

q Roteiro da Entrevista do grupo de enfoque da avaliação externa;

q Questionário a ser respondido pelas Unidades/Câmpus/Núcleos;

q Questionário a ser respondido pelos estudantes do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE);

q Questionário a ser respondido pelos estudantes de Graduação;

q Questionário a ser respondido pelos estudantes de Pós-Graduação;

q Questionário a ser respondido pelos estudantes de Graduação na 
modalidade à distância. 

Esses instrumentos contemplam as dimensões do roteiro elaborado pelo 
CONAES/MEC. A legislação do SINAES estabelece dez dimensões principais a serem 
examinadas no processo de avaliação da educação superior brasileira (Art. 3º da Lei 
10.861/2004, e são contemplados no Caderno nº 7 da série do PGE intitulado “Instru-
mentos de Avaliação Institucional da UFG” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2008c). 

1.3 ForMas de partIcIpação da coMunIdade acadêMIca, técnIca e 
adMInIstratIva

O processo de autoavaliação das Unidades Acadêmicas, dos Câmpus do Inte-
rior, Núcleos de Gestão envolve professores, técnico-administrativos e estudantes. Esse 
processo é coordenado por seus dirigentes – Diretores, Coordenadores dos Cursos de 
Graduação, Coordenadores de Pesquisa e Pós-Graduação, Coordenadores das Comis-
sões de Interação com a Sociedade e Coordenadores Administrativos –, que respondem 
a um questionário único para toda a universidade. Tal questionário contém espaço para 
o acréscimo de outras questões que a Unidade julgar pertinente. 

Outros instrumentos de coleta de informações, além do citado questionário, são 
os Grupos Focais, constituídos por professores, técnico-administrativos e estudantes da 
Unidade, onde as atividades desenvolvidas pelas Unidades, Câmpus e/ou Núcleos de 
Gestão são autoavaliadas a partir de um roteiro pré-estabelecido. As respostas ao ques-
tionário e os relatórios dos grupos focais são divulgados, debatidos, e aprovados pelo 
Conselho Diretor da Unidade Acadêmica.

A autoavaliação dos Câmpus do Interior também envolve docentes, técnico-
administrativos e estudantes e é coordenado por seu Diretor, Coordenadores de Cursos 
de Graduação e, quando existentes, Coordenadores de Cursos e Programas de Pós-
Graduação lato sensu e stricto sensu. Os Câmpus do Interior respondem ao mesmo 
questionário utilizado pelas Unidades Acadêmicas, além de realizar Grupos Focais 
em que se avaliam as atividades desenvolvidas pelos Câmpus, a partir de um roteiro 
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pré-estabelecido. O questionário a ser respondido pelo Câmpus do Interior também 
contem espaço para o acréscimo de outras questões que o Câmpus julgar pertinente. As 
respostas ao questionário e os relatórios dos grupos focais serão divulgados, debatidos 
e aprovados pelo seu Conselho Deliberativo.

Os Núcleos de Gestão, coordenados por meio de seus dirigentes e dos conse-
lhos internos – deliberativos ou consultivos –, respondem, no que couber, o mesmo 
questionário das Unidades Acadêmicas. Além disso, um Grupo Focal constituído por 
pessoas de cada Núcleo avaliam as atividades desenvolvidas por esses Núcleos, a partir 
de um roteiro pré-estabelecido. As respostas ao questionário e o relatório do grupo 
focal serão divulgados, debatidos e aprovados no Conselho interno do Núcleo.

A Unidade Acadêmica, o Câmpus do Interior ou o Núcleo de Gestão que achar 
necessário, solicitará a presença de membros da Equipe Executora da CAVI/UFG para 
assessorar o processo de autoavaliação.

Os estudantes de graduação, de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, do 
CEPAE e de graduação na modalidade de ensino a distância respondem aos questioná-
rios próprios, contendo questões relacionadas a aspectos didático-pedagógicos, aspec-
tos de gestão das Unidades Acadêmicas e aspectos da universidade. Objetiva-se atingir 
os estudantes, em sala de aula, além de mobilizar outros estudantes para acessarem a 
página da UFG na internet e efetivarem a resposta eletronicamente, procurando asse-
gurar o mínimo de 30% (trinta por cento) de estudantes. Os questionários respondidos 
pelos estudantes são encaminhados às Diretorias, que os considerarão no processo de 
planejamento e avaliação da Unidade/Câmpus.

O processo de avaliação externa da autoavaliação se dá após o primeiro ciclo 
de autoavaliação. Cada Unidade/Câmpus/Núcleo constituirá um Comitê avaliador 
externo que, após análise do relatório de autoavaliação, se reunirá com os dirigentes 
de cada local, emitindo no final um relatório contendo impressões e sugestões sobre a 
Unidade/Câmpus/Núcleo. Os membros do Comitê avaliador externo serão escolhidos 
dentre ex-alunos, usuários internos ou externos dos serviços da Unidade/Câmpus/
Núcleo, representantes de entidades de classe, dirigentes de instituições escolares, 
representantes de órgãos públicos, dentre outros que cada Unidade/Câmpus/Núcleo 
estabelecer. O relatório do Comitê avaliador externo será utilizado para subsidiar o 
processo de planejamento e autoavaliação da Unidade/Câmpus/Núcleo.

1.4 ForMas de utIlIzação dos resultados das avalIações

As informações obtidas mediante a aplicação destes instrumentos fornecem 
subsídios para a avaliação interna e elaboração, em parte, do Plano de Desenvolvi-
mento Institucional (PDI) e estão disponibilizadas para acesso/consulta no Sistema do 
Programa de Gestão Estratégica (SPGE). A sistematização, bem como o uso das infor-
mações, auxilia na melhoria da gestão em todas as instâncias e níveis da administração, 
contribuindo com o fortalecimento de uma identidade institucional. A PRODIRH é o 
órgão responsável pelo SPGE na UFG.

O SPGE permite que continuamente as Unidades/Câmpus/Núcleos façam acrés-
cimos e atualizações em seus respectivos planejamentos e auto-avaliações, além de 
propiciar aos dirigentes da UFG, total flexibilidade no acesso a cada um dos módulos 
pertencentes à estrutura lógica do sistema computacional. As informações contidas 



Autoavaliação Institucional22

nos planejamentos e nas avaliações de cada Unidade/Câmpus/Núcleo são extraídas no 
SPGE, em período fixado pela PRODIRH, para que sejam apuradas aquelas que continua-
mente servem de base para o planejamento e a autoavaliação da UFG. 

Esse sistema permite também que, a qualquer momento, os dirigentes da uni-
versidade possam apurar dados e informações para a efetivação de alguma ação de 
gestão acadêmico-administrativa no âmbito da UFG.

Assim, o processo de execução do PGE fornece elementos essenciais para a ela-
boração do PDI, para a concretização da Autoavaliação Institucional e para a sistema-
tização das informações que subsidiem a tomada de decisões dos dirigentes da uni-
versidade, em todas as instâncias e níveis da administração, considerando os pilares 
teóricos estabelecidos anteriormente. Os questionários respondidos pelos estudantes 
e o relatório do Comitê avaliador externo, conforme descritos em parágrafos anteriores, 
também são encaminhados às Diretorias, que os considerarão no processo de planeja-
mento e avaliação da Unidade/Câmpus.
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A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO NA UFG

2.1 Introdução

 A Comissão Própria de Avaliação - CPA, no âmbito de Universidade Federal de 
Goiás é a Comissão de Avaliação Institucional - CAVI conforme Resolução CONSUNI 
14/2009 (Ver Anexo B). A CAVI, na estrutura da Universidade, está localizada na Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH, e, portanto 
recebe apoio técnico desta Pró-Reitoria.

A CAVI, prevista no Regimento Geral da UFG, tem como missão instituir na UFG 
uma cultura de avaliação subsidiando de modo pleno a gestão acadêmica, rumo à 
potencialização e desenvolvimento do desempenho institucional.  

Os trabalhos desenvolvidos pela CAVI, composta por servidores docentes de 
diversas áreas do conhecimento, técnicos administrativos e estudantes designados 
pelo Reitor, se inscrevem nos processos de autoavaliação, uma vez que desde a insta-
lação da CAVI, em outubro de 1994 por ocasião do Programade Avaliação Institucional 
das Universidades Brasileiras (PAIUB) existem canais abertos na instituição para a comu-
nidade universitária  participar, seja da construção de seu projeto  seja nas continuadas 
avaliações3.

Além desta atribuição de coordenar a autoavaliação a CAVI, orientadapor princí-
pios fundados norigor ético, estético e político, tem as seguintes atribuições: (a) execu-
tar e coordenar a produção da série dos cadernosdo PGE4, (b) incentivar/apoiar direto-
res de Unidades Acadêmicas e órgãos administrativos nos processos de planejamento/
autoavaliação, (c) organizar e manter documentos arquivísticos, bibliográficos e de con-
sulta da CAVI, (d) manter atualizado o sítio da CAVI (www.prodirh.ufg.br/cavi).

Das ações que testemunham as implementações efetivadas no contexto da ava-
liação institucional na UFG, destacam-se: a criação do Programa de Gestão Estratégica, 
do Sistema do SPGE e mais recentemente a disponibilização online do instrumento de 
Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo discente. 

2.2 o contexto eM que se InstItuIu a cpa

Em decorrência dessa trajetória percorrida pela CAVI e da implantação, em 2004, 
pelo MEC do SINAES, centrando-se na autoavaliação institucional e sugerindo meto-
dologias interativas bem como determinando a criação de Comissão Própria de Ava-

3. Para saber mais a cerca da historia da avaliação da UFG confira no Caderno 6 da Série Cadernos do PGE intitulado 
“Autoavaliação Institucional: o Processo e o Projeto” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2008b), também disponível no 
sítio www.prodirh.ufg.br/cavi.

4. A série CADERNOS DO PGE, cujo objetivo é o de contribuir para uma melhor compreensão da vida institucional da 
Universidade Federal de Goiás, constitui-se em um espaço público para socialização, debate e reflexão das questões que 
envolvem o processo de planejamento, avaliação e informação. Disponível em www.prodirh.ufg.br/cavi 

2
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liação (CPA) em cada IES, a recém-criada CPA5 assumiu, na sua Proposta de Autoavalia-
ção Institucional, o projeto já em desenvolvimento, isto é, “Avaliação Institucional: uma 
mudança em curso” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2000). 

As coincidências teórico-metodológicas entre ambos sustentaram adecisão de 
que ele fosse utilizado para gerar a proposta da Autoavaliação Institucional da UFG no 
que denominamos a 3ª série autoavaliativa da UFG.  É importante registrar que o pro-
jeto foi mantido com autonomia sob a coordenação e execução da CAVI. Na perspectiva 
de facilitar a interação entre a CPA e a CAVI, a presidência da CAVI tornou-se membro 
nato da CPA.  

Já o 4º Ciclo avaliativo da UFG – conforme o projeto de autoavaliação institu-
cional regulamentado pela Resolução CONSUNI 10/2006 (Ver Anexo A) – introduziu 
e aplicou questionários, como alternativa de instrumentos avaliativos, que foram res-
pondidos pelas diversas Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão. As respostas das 
questões, relacionadas com as 10 Dimensões elaboradas pelo CONAES/MEC, depois de 
discutidas e analisadas pela CPA, compuseram o Relatório de Autoavaliação Institucio-
nal da UFG 2006-2008, postado no Sistema e-Mec em setembro de 2008 na sua versão 
final, e posteriormente distribuído à comunidade acadêmica em publicação impressa. 

2.3 ações da cpa/cavI 2009-2010

No intuito de caracterizar e mostrar o estado da arte da CPA-UFG, é importante 
registrar a reestruturação da CPA, em Junho de 2008, encaminhamento dado pelo coor-
denador da CPA e discutido6 com o coordenador do PGE e a presidência da CAVI. A 
partir de então, a CAVI e a CPA passaram a ser reconhecidas como uma única comissão. 
A tradição/referência da CAVI em avaliação na UFG bem como o trabalho desenvolvido, 
o caráter formativo desta comissão e isenta de relação de poder com as Unidades Aca-
dêmicas e Núcleos de Gestão, motivaram esta proposta.

2.3.1 Preparação para 5º ciclo avaliativo da UFG

Pressupondo o que está anteriormente colocado, para desencadear o processo 
de autoavaliação atingindo a todos os atores institucionais e também cada Unidade 
Acadêmica e núcleo de gestão, a CAVI começou uma série de visitas aos diretores de 
Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão. E a proposição é se autoavaliar para se 
olhar, para fazer o seu planejamento, para revisar as suas ações cotidianas acreditando 
que estes processos permitem que todos percebam sua identidade e pertencimento.

Posto este desafio como referência a CAVI passou a se preparar para viabilizar o 
processo, e, em reunião dezembro de 2008, preparou a agenda de 2009:

q Autoavaliação dos Estudantes Graduação

q Autoavaliação das Unidades Acadêmicas (UAs), Câmpus e Núcleos de Gestão

q Autoavaliação dos Estudantes de Pós-Graduação

q Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo Discente

5. Resolução CONSUNI Nº1/2005 (Ver Anexo C)

6. Esta discussão teve como referência o Programa de Gestão Estratégica (Resolução CONSUNI nº10/2006) e foi pautada 
em documentos institucionais, a saber: Estatuto e Regimento da UFG, Resolução CONSUNI Nº1/2005 (Ver Anexo C) que 
cria a CPA da UFG e Portaria 10.884 de 10 de Maio de 2006 que designa os membros da CPA-UFG.
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q Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (PGE)

q Participações em Eventos

q Outras Ações

Com base nestas discussões e na agenda foram, então estabelecidas as metas 
para 2009:

q Orientar as Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão sobre o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior

q Estabelecer sistemática de acompanhamento e apoio aos diretores de Uni-
dades Acadêmicas e Núcleos de Gestão nos processos de planejamento e 
autoavaliação correspondente ao 5º ciclo (2009-2010)

q Assessorar as Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão nas diferentes eta-
pas dos processos de planejamento e autoavaliação. 

q Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas na avaliação do desempenho 
didático do docente pelo discente no contexto da Resolução 21/2009 (Ver 
Anexo D) da carreira do magistério superior, estágio probatório e progressão 
funcional.

q Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas e coordenadores de gradua-
ção no debate e reflexões dos procedimentos didático-pedagógicos por oca-
sião do planejamento. 

q Produzir conhecimento a partir dos documentos produzidos nos processos 
de autoavaliação e planejamento.

Em dezembro de 2009, a CAVI preparou a agenda de 2010 e as metas para 2010:

q Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas na avaliação do desempenho 
didático do docente pelo discente no contexto da Resolução 21/2009 (Ver 
Anexo D) da carreira do magistério superior, estágio probatório e progressão 
funcional.

q Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas e coordenadores de gradua-
ção no debate e reflexões dos procedimentos didático-pedagógicos por oca-
sião do planejamento. 

q Subsidiar Coordenadores de graduação das Unidades Acadêmicas e dos 
Câmpus do interior na autoavaliação dos cursos de graduação – 2009.

q Produzir conhecimento a partir dos documentos produzidos nos processos 
de autoavaliação e planejamento.

q Solicitar representantes nas categorias docente, técnico-administrativo e dis-
cente dos Câmpus Cidade de Goiás, Câmpus de Jataí e Câmpus de Catalão 
para compor a CAVI.

q Produção e Postagem no e-Mec do Relatório [parcial] de autoavaliação insti-
tucional da UFG 2009-2010.

2.3.2 Desenvolvimento

Com esta compreensão e buscando ser fieis a uma história de avaliação interna, 
a CAVI nas suas reuniões ordinárias programou ações para incentivar o envolvimento da 
comunidade universitária e desencadear o processo, tais como: 
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Ações CAVI 2009

q Revisão do instrumento de avaliação, "Questionário à ser respondido pelas 
Unidades Acadêmicas/Campi/Núcleos de Gestão". Março a maio de 2009. 

q Reuniões com o CERCOMP para levantamento de requisitos para o desenvol-
vimento do      sistema computacional. Maio a Novembro de 2009. 

q Visitas técnicas às Unidades Acadêmicas [HV, IME, FEN, FF, FL, FCS, FH, FACE, 
IPTSP, ICB] e Núcleos de Gestão [NECASA, CPA, DP e PROEC, BC].

q Distribuição para Unidades Acadêmicas, Núcleos de Gestão e CONSUNI do 
Relatório de Autoavaliação Institucional da UFG 2006-2008 e de sete cader-
nos da série Cadernos do PGE em versão impressa e disponibilização em for-
mato digital no sito da CAVI. Março a maio de 2009.

q Sensibilização para Autoavaliação da Graduação mediante o folder Informa-
tivo da Matrícula do 2º sem/2009 com o apoio da PROGRAD.

q Disponibilização online do questionário de Autoavaliação dos Estudantes de 
Graduação no momento da matrícula do 2º sem de 2009. Julho de 2009.

q Divulgação da Autoavaliação dos Estudantes da Pós-graduação através de 
cartazes, e-mail institucional (coordenadores, secretários e estudantes dos 
PPG/UFG) com o apoio da PRPPG. Agosto a novembro de 2009. 

q Disponibilização no PORTAL DO ALUNO do Questionário de Autoavaliação 
dos Estudantes de Pós-Graduação. Setembro a novembro de 2009. 

q Comunicação e disponibilização dos resultados da Autoavaliação dos Estu-
dantes de Graduação para Pró-Reitores, Diretores Unidades Acadêmicas e 
Núcleos de Gestão no SPGE. Outubro de 2009.

q Mediação dos grupos focais da Escola de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação (EEEC) dos grupos de servidores técnico-administrativos, docentes e 
estudantes. Outubro e novembro de 2009. 

q Folder da avaliação docente/discente 2009-2.(Ver Apêndice C)

q Disponibilização online do Instrumento de Avaliação do Desempenho Didá-
tico do Docente pelo Discente no Portal do Aluno de 1 a 15 de Novembro. 
(Ver Apêndice D)

q Mediação dos grupos focais da Faculdade de Nutrição (FANUT) dos grupos 
de servidores técnico-administrativos, docentes. Dezembro de 2009.

q Comunicação dos resultados tabulados da Autoavaliação dos Estudantes de 
Graduação - por curso – para Coordenadores de Graduação. Dezembro de 
2009.

O envio dos resultados tabulados dos questionários de Autoavaliação para 
coordenadores de cursos de graduação, respondido pelos estudantes por ocasião da 
matrícula no 2º semestre de 2009 foi acompanhada da sugestão de uma leitura por 
categorias/modalidades; trabalho docente, desenvolvimento do PPI (Projeto Pedagó-
gico Institucional), desenvolvimento da gestão, situação de infraestrutura e recursos 
materiais e função atribuída à universidade. 

Ainda, foi solicitada aos Diretores de Unidades Acadêmicas e Coordenadores 
de graduação a produção de um relatório a partir da reflexão e debate dos resultados 
enviados, por ocasião do planejamento pedagógico. Este relatório de autoavaliação da 
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unidade subsidiou a Proposta de seminário, em parceria com a PROGRAD, no segundo 
semestre 2010.

Ações CAVI 2010

q Postagem no e-MEC do Relatório [Parcial] de Autoavaliação da UFG. Março.

q Reuniões com CERCOMP para levantamento de requisitos para o desenvolvi-
mento do sistema computacional da avaliação discente 2010-1 online. Março. 

q Comunicação aos diretores de Unidades Acadêmicas, coordenadores de 
curso de graduação e pós-graduação da avaliação discente online 2010-1. 
Abril.

q Reuniões com a ASCOM para produção de material de divulgação: flyer, car-
taz, e-mail marketing (estudantes e professores). Maio. (Ver ApêndiceE)

q Solicitação de análise dos resultados da autoavaliação dos estudantes de 
graduação aos Diretores/Comissão de Ensino da Unidade Acadêmica. Maio. 

q Visitas técnicas (EEEC, FH) para propor publicação conjunta na série dos 
cadernos PGE. Maio.

q Mediação do grupo focal da Escola de Engenharia Elétrica e de Computação 
(EEEC) da Avaliação Externa. Junho.

q Produção e Publicação impressa do Caderno 10 da série do PGE – Os Estu-
dantes de Graduação na UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico 2009. 
Março a Junho.

q Produção e Publicação impressa do Caderno 11 da série do PGE – Os Estu-
dantes de Pós-Graduação da UFG: Autoavaliação do Ambiente Acadêmico. 
Março a Junho. 

q Participação e distribuição na Câmara de Pós-Graduação dos Cadernos 07, 08 
e 11 do PGE, aos coordenadores de pós-graduação strito sensu. Junho. 

q Distribuição dos cadernos 9, 10 e 11 da série do PGE aos Coordenadores de 
Graduação.  Junho.

q Distribuição dos cadernos 5, 7, 8 e 11 da série do PGE aos Coordenadores de 
Pós-Graduação lato sensu. Junho e Julho.

q Disponibilização online do Instrumento de Avaliação do Desempenho Didá-
tico do Docente pelo Discente no Portal do Aluno de 1 a 15 de Junho. (Ver 
Apêndice F)

q Distribuição dos Cadernos 9, 10 e 11 para (30) coordenadores de CPAs - IFES. 
Ofício N. 02/2010/PRODIRH-UFG. Julho.

q Mediação dos grupos focais de servidores técnico-administrativos, docentes 
e estudantes da Faculdade de Farmácia (FF). Agosto.

q Distribuição dos cadernos 10 e 11 do PGE aos Diretores de Unidades 
Acadêmicas. 

q Sistematização da Análise/interpretação dos Resultados da Autoavaliação 
dos Estudantes de Graduação do Câmpus Jataí e Câmpus Catalão 2009. 
Agosto e setembro.
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q Organização da Oficina Temática "Os Estudantes de Graduação da UFG: auto-
avaliação do ambiente acadêmico 2009". Câmpus Jataí e Catalão. Coordena-
ção PRODIRH/PROGRAD. Outubro e novembro.

q Reunião com a ASCOM para produção de material de divulgação: flyer, cartaz, 
e-mail marketing (estudantes e professores-participação e professores-
resultados). Outubro. (Ver Apêndice G)

q Reunião com CERCOMP para adequar as sugestões enviadas pelas Unidades 
Acadêmicas do instrumento de avaliação discente online ao sistema compu-
tacional. Outubro. 

q Comunicação aos diretores de Unidades Acadêmicas e coordenadores de 
curso de graduação e pós-graduação de nova opção de monitoramento 
[pelos professores] da participação dos estudantes da avaliação docente 
online no SICAD. Outubro. 

q Disponibilização online do Instrumento de Avaliação do Desempenho Didá-
tico do Docente pelo Discente no Portal do Aluno de 1 a 15 de Novembro. 
(Ver Apêndice H)

q Organização dos Cadernos 12, 13 e 14 da série do PGE intitulados Caderno 12: 
Estudos Avaliativos: Uma análise da integração entre as Unidades Acadêmicas 
da UFG (Câmpus de Goiânia) na graduação, utilizando-se as informações do 
RADOC-2009; Caderno 13: Estudos Avaliativos: Uma análise da integração 
entre as Unidades Acadêmicas da UFG (Câmpus de Goiânia) na pós-gradua-
ção, utilizando-se as informações do RADOC-2009; Caderno 14: As Unidades 

Acadêmicas da UFG: Relatório de Gestão da Diretoria da FF 2002-2010.

A solicitação de análise dos resultados da autoavaliação dos estudantes de 
graduação a Comissão de Ensino da Unidade Acadêmica do Câmpus Goiânia, Catalão, 
Cidade de Goiás e Jataí permitiu à CAVI subsidiar os coordenadores de graduação das 
Unidades Acadêmicas e Câmpus do interior na autoavaliação dos seus respectivos cur-
sos de graduação da UFG.

A organização da Oficina Temática, em parceria com PROGRAD, intitulada Os 

Estudantes de Graduação da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico 2009 se des-
taca no conjunto das atividades de autoavaliação que a CAVI participou, em 2010. Estas 
tiveram como objetivo de divulgar as atividades de autoavaliação à comunidade aca-
dêmica. Foram realizadas duas edições. A 1ª edição realizada no Câmpus de Jataí, em 
21 de setembro, contou na programação com as palestras Autoavaliação institucional: 
o processo e o projeto e O ambiente acadêmico do Câmpus de Jataí na percepção dos 

estudantes de graduação. Ainda na programação houve relatos das análises das autoa-
valiações pelos coordenadores dos Cursos de Letras e Biomedicina.  

Já a 2ª edição realizada, em 19 de novembro, no Câmpus de Catalão (CAC), no 
miniauditório Profa. Sirlene Duarte além das palestras Autoavaliação institucional: o 
processo e o projeto e O ambiente acadêmico do Câmpus de Catalão na percepção dos 

estudantes de graduação, contou com o relato da análise da autoavaliação do Curso de 
Engenharia de Minas pelo coordenador.

A 3ª edição da Oficina Temática Os estudantes de Graduação, prevista para 2011 
e constará do relatório [parcial] 2011-2012.
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2.3.3 Eventos

A CAVI se fez representar em eventos institucionais e nacionais que abordaram 
temas sobre autoavaliação. A participação nessas atividades por docentes, estudantes, 
e técnico-administrativos, membros da Comissão, se efetivou pela apresentação e/ou 
discussão da experiência da CAVI-UFG. Abaixo a relação dos eventos que participou no 
biênio 2009/2010:

2009

q Apresentação do trabalho “Uma Experiência de Planejamento Estratégico no 
Contexto da Universidade Federal de Goiás” (Ver Apêndice I) no IX Colóquio 
Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. Santa Catarina, 25, 
26, e 27 de novembro de 2009.

q Participação nos Seminários Regionais para os Coordenadores das Comissões 
Próprias de Avaliação – CPAs. Brasília, 04 de novembro de 2009. Eventos Pro-
fessor Ricardo Freua Bufáiçal - UFG. Goiânia, 6 de outubro de 2009.

q Participação no I Encontro sobre o PEC-G e PEC-PG da UFG. Centro de Cultura e 
Participação no Treinamento em Rotinas Administrativas UFG - Rotinas da PRO-
DIRH. Mini-auditório do Instituto de Física - Câmpus II /UFG. 14 de setembro 
de 2009. 

q Participação na II Oficina Avaliação dos Cursos e suas Repercussões no Ensino 
de Graduação. Auditório do IESA e Centro de Aulas, Câmpus II. Goiânia, 3 de 
setembro de 2009.

q Participação na I Semana de Planejamento do Câmpus da Cidade de Goiás. Dis-
cussão nas mesas redondas “Gestão de Pessoas – contratação, estágio proba-
tório e avaliação do desempenho funcional” e “Autoavaliação Institucional, 
Informação Institucional e Capacitação de Servidores”. Museu das Bandeiras 
- Cidade de Goiás. 03 de agosto de 2009. 

q Participação no VII Seminário Nacional do Reuni: A Universidade e suas rela-
ções com o meio externo. Brasília. DF 22 a 24 de Julho de 2009

q Participação no XXII FORGRAD - Expansão do Ensino Superior Brasileiro: con-
texto de desafios e possibilidades. Distribuição aos pró-reitores de outras IES 
dos cadernos do PGE (n° 2, 3,4,5,6,7 e 8) e Relatório de Autoavaliação 2006-
2008. Centro de Cultura e Evento Ricardo Bufáiçal/UFG. Goiânia, 7, 8 e 9 de 
junho de 2009. 

q Participação no I Seminário Rede IFES/UFG. Anfiteatro do IME/UFG. 04 de 
junho de 2009.

q Participação na Oficina O Sistema Acadêmico de Graduação e Informações 
Institucionais em parceria com a PROGRAD. Palestra: A PRODIRH: Estrutura e 
Coordenações. Câmpus de Jataí. 23 de Abril de 2009. 

q Palestra: Estrutura Organizacional da UFG. Seminário de Integração Institucio-
nal. DDRH/PRODIRH. Faculdade de Direito/UFG. 15 de Abril 2009. 

q Palestra: O Sistema do Programa de Gestão Estratégica: SPGE e Estágio Probató-
rio/PROGRAD. Centro de Cultura e Eventos Ricardo Bufáiçal/UFG. 02 de Abril 
de 2009.
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q Palestra: A Faculdade de Odontologia na Perspectiva da Avaliação Institucional 
na Semana do Planejamento da FEN/UFG. 02 de março de 2009. 

q Palestra: Planejamento Estratégico ICB 2009: Pressupostos técnicos. Conselho 
Diretor. ICB/UFG. Fevereiro de 2009.

No conjunto das atividades de autoavaliação que a CAVI participou, em 2009, 
se destaca a palestra “A avaliação da Educação Superior Brasileira: impactos e tensões”, 
proferida pelo professor José Dias Sobrinho no XXII FORGRAD, que teve como tema A 
Expansão do Ensino Superior Brasileiro: contexto, desafios e possibilidades.  E, ainda os 
Seminários Regionais para os Coordenadores das Comissões Próprias de Avaliação – CPAS 
organizados pelo INEP e realizados em Brasília.

2010

q Organização em parceria com a PROGRAD da Oficina Temática "Os Estu-
dantes de Graduação da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico 2009". 
Câmpus de Jataí. 21 de setembro.

q Organização em parceria com a PROGRAD da Oficina Temática "Os Estu-
dantes de Graduação da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico 2009". 
Câmpus de Catalão. 

q Participação no Seminário de Integração Institucional - Curso Docência no 
Ensino Superior: Estágio Probatório. Agosto e setembro. Câmpus Jataí/UFG. 

q Participação no XII Congresso de Ciências da Comunicação – Regional Centro 
Oeste - INTERCOM. Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia - FACOMB. 
27 a 29 de maio de 2010. 

q Participação na cerimônia de lançamento da 1° edição do Jornal Integrando. 
Anfiteatro do Instituto de Matemática e Estatística (IME/UFG). 29 de abril de 
2010.

q Participação na Reunião entre a PRPPG e os bolsistas dos programas de pós-
graduação. 08 de abril. 

q Semana de Planejamento 2010 da Faculdade de Farmácia. 08 a 24 de fevereiro. 

2.4 outras consIderações a respeIto

2.4.1 da Comunidade Externa

O papel da representação da comunidade externa na CPA-UFG é desempe-
nhado pelo coordenador da CPA de uma instituição privada e se faz presente em todas 
as reuniões da CPA e traz importantes contribuições. 

2.4.2 dos Estudantes

Os estudantes de graduação, com 45,61% de participação em relação ao total 
dos estudantes, realizaram no momento da matricula no segundo semestre de 2009 a 
autoavaliação do ambiente acadêmico em que realizam sua formação. Os resultados 
obtidos a partir do questionário respondido foram contemplados numa publicação 
impressa na série Cadernos do PGE denominado Caderno nº 10 “Os alunos de Gradua-
ção da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico - 2009”.  Os estudantes responde-
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ram este questionário online pela primeira vez em 2007 e a publicação impressa cor-
responde ao caderno nº 4 da série dos Cadernos do PGE “Os alunos de graduação da 
UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico 2007 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 
2008b)”. 

Já os estudantes de pós-graduação, com 23, 20%de participação em relação 
ao total, realizaram pela primeira vez em 2009, no período compreendido de Outu-
bro a Novembro, a autoavaliação dos seus Programas de Pós-Graduação mediante 
o“Questionário para Estudantes de Pós-Graduação” disponível no Portal do Aluno da 
UFG.  Os resultados obtidos a partir do questionário respondido foram contemplados 
numa publicação impressa na série Cadernos do PGE denominado Caderno do PGE nº 
11 “Os alunos de Pós-Graduação da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico - 2009”. 

A CAVI considerou esta ação uma oportunidade para uma apreciação crítica dos 
alunos da pós-graduação complementando, de forma isenta, a avaliação da CAPES con-
tribuindo para a melhoria da formação e da gestão do programa.

Os estudantes, além de participarem [das reuniões ordinárias] da CAVI com a 
representação de três membros de diferentes áreas do conhecimento, tem atuação em 
áreas bem definidas na comissão tais como: a organização/manutenção dos documen-
tos arquivísticos, bibliográficos e de consulta da CAVI e ainda na manutenção/atualiza-
ção do sítio da CAVI (www.prodirh.ufg.br/cavi).

2.4.3 da Produção de conhecimento

Uma das preocupações da CAVI é produzir conhecimento a partir dos documen-
tos produzidos nos processos de planejamento/avaliação e não encerrar a autoavaliação 
em si mesma. Neste sentido se tem o artigo “Uma Experiência de Planejamento Estra-
tégico no Contexto da Universidade Federal de Goiás” (Ver Apêndice I) apresentado no 
IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. Santa Catarina, 25, 
26, e 27 de novembro de 2009. Esse artigo se propôs a examinar o processo de plane-
jamento estratégico recente da UFG dando ênfase ao Programa de Gestão Estratégica 
(PGE), retratando a importância administrativa da gestão universitária pela introdução 
de critérios mais sofisticados no processo de tomada de decisões.

Ainda, o artigo “A Escola de Engenharia Elétrica e de Computação da Universi-
dade Federal de Goiás sob diferentes metodologias avaliativas”7, publicado no XXXVI 
Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) em setembro de 2008, 
apresenta os resultados das diferentes metodologias de avaliação dos Cursos da Escola 
de Engenharia Elétrica e de Computação (EEEC) da UFG, no período compreendido 
entre 2000 e 2007, e, como estes resultados permitiram o autoconhecimento, propor-
cionando melhorias na qualidade dos cursos.

Outra preocupação é oportunizar à comunidade acadêmica documentos insti-
tucionais que subsidiem análises da vida universitária. O texto de Noemia Lipovetsky 
“Universidade, função social e qualidade: os sentidos produzidos pelos alunos da 
UFG”8,publicado no Caderno 9, é um exemplo disto ao trazer uma análise dos resul-

7. Confira este artigo no Caderno 9 do PGE, intitulado Leituras: aprendizagens de uma universidade emancipadora a 
partir da autoavaliação. Disponível também em: http://www.ufg.br/this2/uploads/files/64/Caderno_PGE9_Final.pdf

8. Confira este artigo no Caderno 9 do PGE, intitulado Leituras: aprendizagens de uma universidade emancipadora a 
partir da autoavaliação. Disponível também em: http://www.ufg.br/this2/uploads/files/64/Caderno_PGE9_Final.pdf
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tados compilados no Caderno 4(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2008a) da série 
Cadernos do PGE. 

A decisão de registrar de forma sistemática e de refletir acerca da avaliação ins-
titucional está presente desde 1998.  No artigo “Avaliação em movimento: do PAIUB ao 
PGE o caso da Universidade Federal de Goiás9”, as autoras fazem uma reflexão acerca do 
processo de Avaliação Institucional na Universidade Federal de Goiás desde seu inicio 
com o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), sua 
trajetória e evolução até chegar ao momento atual onde a avaliação institucional com-
põe de forma articulada com o planejamento e a informação, um Programa de Gestão 
Estratégica (PGE). Destacam a institucionalização do PGE e sua utilização rumo ao apri-
moramento da gestão institucional. Por fim, as autoras apresentam uma síntese para 
este movimento de avaliação institucional na UFG. 

2.4.4 da Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo 
Discente

No conjunto de ações da CAVI no ano 2009, a disponibilização online de Instru-
mento de avaliação do desempenho didático do docente pelo discente merece desta-
que. A CAVI, atendendo a demanda de diversas Unidades Acadêmicas, disponibilizou 
no sítio da UFG- Portal do Aluno um instrumento-piloto que teve como base instrumen-
tos de avaliação discente já utilizados na UFG. 

É importante registrar que a avaliação do desempenho didático do docente 
pelo discente na nossa universidade se dá no contexto da carreira do magistério supe-
rior, estágio probatório e progressão funcional, conforme as Resoluções do CONSUNI 
01/2001, 04/2004 e 21/2009 (Ver Anexo D).  

A Unidade Acadêmica/Câmpus do interior que optou por realizar sua avalia-
ção discente online ao invés da aplicação dos questionários em sala de aula, conforme 
tradicionalmente feito, teve a percepção dos estudantes do desempenho didático do 
docente disponibilizado por meio do Sistema de Cadastro de Atividades Docentes 
(SICAD) do professor. E, o diretor, um relatório consolidado o que atenuou bastante o 
trabalho da Unidade Acadêmica/Câmpus do interior. Com esta ação, foi possível a CAVI 
subsidiar as direções das unidades e Câmpus do interior quanto à progressão funcional 
dos docentes. 

 Atualmente os diretores contam com diferentes opções de resultados, tais 
como média por professor, por questão, por unidade acadêmica e durante o processo 
os professores tem a opção de monitoramento de participação dos estudantes. 

 Ainda, estes resultados sistematizados permitem a reflexão e o debate das 
questões didático-pedagógicas por ocasião do planejamento da respectiva Unidade 
Acadêmica/Câmpus do interior. Pretende-se, com estes resultados oferecer a comu-
nidade acadêmica, no segundo semestre de 2011 uma Oficina Temática denominada 
Como estão as atividades didáticas da UFG? em parceria com a PROGRAD. 

 A participação dos estudantes, neste processo, entre o período 2009-2 e 2010-2 
pode ser vista tanto no aumento do número dos professores avaliados de 1.735 para 
1.881 docentes, bem como no numero de disciplinas avaliadas de 2.172 para 2.619 dis-

9. Este artigo está publicado na Revista Avaliação (Campinas), v. 15, n. 3, nov. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772010000300005&lng=en&nrm=iso
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ciplinas. A sensibilização/conscientização dos estudantes neste processo requer a cola-

boração integrada dos professores, dos coordenadores de cursos de graduação e pós-

-graduação, dos diretores e servidores técnicos administrativos, cuja interdependência, 

às vezes, fica comprometida.

Nesse sentido, cabe registrar a iniciativa de uma unidade acadêmica em nomear 

uma comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento do Processo de Avaliação 

Docente pelos Discentes “com o objetivo de desenvolver estratégias visando uma maior 

participação dos estudantes” por considerar que “esta avaliação é de suma importân-

cia, uma vez que através da mesma é possível que os docentes e as unidades façam 

uma reflexão acerca do planejamento pedagógico, bem como acompanhar e avaliar o 

desempenho do professor em sala de aula”.

Por outro lado, há professores que questionam a validade do processo, pois não 

atribuem aos estudantes a condição de avaliar docentes ou julgam que faltam outras 

avaliações “mais abrangentes” tal como a autoavaliação dos estudantes.

Para diminuir os conflitos neste processo, optou-se por: realizar a avaliação antes 

do término das aulas e disponibilizar os resultados no SICAD do professor após todas as 

notas terem sido lançadas no sistema acadêmico.

2.4.5 da Participação da CAVI nas Avaliações Externas/INEP

A partir de agosto de 2010, a CAVI passou a recepcionar e reunir-se com as 

Comissões in loco designadas pelo INEP, para reconhecimento dos cursos de graduação 

nos Câmpus de Goiânia, Catalão e Jataí. Foram seis reuniões, como se vê abaixo:

q Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Física. Câmpus Jataí 

– Unidade Jatobá. Jataí. 5 de Dezembro. 

q Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Química. Câmpus 

Catalão/UFG. Catalão. 18 de Novembro.

q Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Psicologia. Câmpus 

Jataí – Unidade Riachuelo. Jataí. 5 de Novembro. 

q Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Zootecnia. Câmpus 

Jataí – Unidade Jatobá. Jataí. 28 de Outubro. 

q Recepção e reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Adminis-

tração/FACE, Câmpus Samambaia. Goiânia. 13 de setembro. 

q Recepção e reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Ciências 

Contábeis/FACE, Câmpus Samambaia. Goiânia. 16 e 17 de agosto.

Duas são as considerações da CAVI com relação a estas participações, uma 

quanto às reuniões em si e a outra quanto ao relatório da comissão in loco. Os questio-

namentos dos avaliadores, feitos por ocasião da reunião com a CAVI, foram importantes 

na medida em que puderam apontar possibilidades de ações futuras.

Neste sentido, a CAVI no capitulo Possibilidades de ações futuras, deste relatório, 

no que tange a avaliação dos cursos de graduação, sugere a criação do Portal do Coor-

denador, com o propósito de apoiar os coordenadores de curso na sua atividade de 

gestão. 
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Desta forma, assim como os avaliadores externos são capacitados pelo INEP, a 
instituição pode melhor organizar-se para capacitar e apoiar quem recebe as comis-
sões, a saber os coordenadores de cursos. Outra ação proposta é a de utilizar o espaço 
da Câmara de Graduação/CEPEC, para realização de reuniões temáticas sobre a gestão 
acadêmica e administrativa, visto que este colegiado é composto pelos coordenadores 
de cursos de graduação. 

Com relação aos relatórios, produzidos pelas comissões in loco a CAVI pode 
conhecer como a autoavaliação da UFG é percebida, como se vê nas transcrições abaixo:

“Vale mencionar que os mecanismos de autoavaliação são realizados pela UFG desde 1994 
e que, no ano de2010, apresentam excelente funcionamento e maturidade. O procedimento 
de autoavaliação inclui todas as Unidades Acadêmicas, dos Campi do Interior, dos Núcleos 
de Gestão (que envolvem professores, técnicos administrativos e estudantes).... Os alunos 
participam da autoavaliação do curso preenchendo questionário na internet. Os dados são 
compilados e discutidos com os alunos.”

“A Comissão Permanente de Autoavaliação, denominada CAVI - Comissão de Avaliação Ins-
titucional na UFG tem funcionamento pleno e identifica as potencialidades e as fragilidades 
da IES de forma global e localizada. Entretanto, os períodos de avaliação e a morosidade na 
tomada de ações decorrentes destas avaliações não são compatíveis com um câmpus em 
acelerado desenvolvimento. Avaliações mais locais e em menor espaço de tempo poderiam 
contribuir para tomadas de decisões mais eficientes em relação ao câmpus e ao curso.”

“No que tangem aos mecanismos de autoavaliação, estes, funcionam plenamente e foram 
implementadas ações acadêmico-administrativas em decorrência dos relatórios produzi-
dos pela autoavaliação, sob a coordenação da CPA e a Comissão de Avaliação de curso.”
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RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Até o momento, foram realizados cinco ciclos avaliativos10 no processo de avalia-
ção institucional da UFG (Ver Apêndices A e B). Os roteiros dos Grupos de Enfoque foram 
aplicados nos três primeiros ciclos avaliativos e neste quinto ciclo. As questões avaliadas 
pelos Grupos de Enfoque constituem o planejamento, o relacionamento interpessoal, 
a comunicação e visibilidade e as atividades acadêmicas, dentre outras. É importante 
registrar que as questões avaliadas e os indicadores quantitativos foram construídos 
coletivamente por um grupo de docentes, técnicos administrativos e alunos e validados 
em 2001. Esta metodologia reflete a concepção formativa de avaliação da UFG.

No quinto ciclo avaliativo 2009-2010, objeto deste relatório, os questionários  
introduzidos em 2007 foram novamente aplicados. Estes questionários objetivam obter 
dados e informações que identifiquem as potencialidades e fragilidades de cada Uni-
dade/Câmpus/Núcleo; conhecer a opinião dos estudantes (de graduação e de pós-gra-
duação) sobre o ambiente acadêmico em que realizam a sua formação; e consolidar 
informações para promover a melhoria das condições de ensino, dos procedimentos 
didático-pedagógicos e do aperfeiçoamento das atividades acadêmicas.

O questionário respondido por cada Unidade/Câmpus/Núcleo (Ver Apên-
dice J) contempla questões relacionadas às 10 dimensões do roteiro elaborado pelo 
CONAES/MEC. Já o questionário respondido pelos estudantes, com 44 questões, foi 
elaborado a partir das 103 questões do questionário sócio-econômico do ENADE 
e, também, considerando as 10 dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES). Deve-se destacar que os questionários dos 
estudantes de graduação e pós-graduação foram adaptados pelas equipes da Pró-
-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPPG), respectivamente.

3.1 percepção das unIdades acadêMIcas/núcleos de gestão

3.1.1 O procedimento metodológico

Dentre a diversidade de instrumentos avaliativos11 concebidos no âmago do 
projeto de autoavaliação da UFG, foram eleitos, para discussão e análise do relatório 
[parcial] 2009-2010, os dados obtidos mediante a aplicação dos questionários de Uni-
dades Acadêmicas e de Núcleos de Gestão (Ver Apêndice J), agora incorporados neste 
relatório.

10. Considera-se um ciclo avaliativo o cumprimento das seguintes etapas: planejamento estratégico com definição de 
metas, levantamento de necessidades de treinamento e de desenvolvimento, monitoramento/revisão de metas, avalia-
ção interna (por docentes, discentes e técnicos administrativos) e avaliação externa.

11. A técnica de Grupo de Enfoque, já aplicada nos outros ciclos avaliativos, continua sendo usada e foi o instrumento 
avaliativo empregado na autoavaliação das seguintes Unidades Acadêmicas EEEC, FANUT, FH e FF por parte dos es-
tudantes dos docentes e técnicos administrativos. Os relatórios estão fase de elaboração, e constituirão os próximos 
cadernos da Série “Cadernos do PGE”.

3
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De posse dos dados consolidados dos questionários, a comissão fez a distribuição 
das diferentes dimensões avaliadas, entre os seus membros, para posterior releitura e 
análise de todos os membros. Outras informações, também captadas e disponibilizadas 
pela UFG, como o SPGE e o Relatório de Gestão para Prestação de Contas 2008, foram 
trabalhadas paralelamente juntamente com relatos, estimulados, de várias Pró-Reitorias 
e órgãos nas pessoas de seus representantes.

Este relatório 2009-2010 incorpora discussões e análises da CPA/CAVI, bem 
como de outros grupos através de relatórios e cadernos aqui mencionados, ficando por 
conta de o leitor apropriar-se das informações e construir seu próprio entendimento 
acerca da instituição.

3.1.2  Dimensões

3.1.2.1 Dimensão 1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI)

A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constituem o eixo 
temático da primeira Dimensão do SINAES. A Missão, enquanto instrumento que revela 
os compromissos sócio-educacionais da instituição, oferece, também, elementos de 
orientação no processo de tomada de decisões da gestão superior.

A Missão da UFG é “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, 
formando profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o desen-
volvimento da sociedade”.

O PDI é o documento oficial da UFG que apresenta as diretrizes, políticas, pro-
gramas e ações para a concretização da missão institucional. Ele está em permanente 
construção já que a concepção de planejamento adotado pela UFG enfatiza os valores 
característicos da instituição, entre eles a democracia e a liberdade. 

A CAVI/CPA entende o processo de avaliação como sendo contínuo e que deve 
acontecer durante todo o ano com a aplicação de instrumentos variados. Tendo em 
vista captar a visão das Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão da UFG sobre o tema 
da primeira dimensão, foram aplicadas questões avaliativas a eles em questionário pró-
prio. Essas questões, por sua vez, também se constituem num espaço para reflexão dos 
envolvidos e comprometidos com a permanente evolução da Universidade.

A explicitação clara dos compromissos e objetivos das Unidades Acadêmicas e 
Núcleos de Gestão, avaliando sua atuação no que se refere ao cumprimento daqueles 
é a primeira questão avaliativa da dimensão. As respostas, em harmonia com a missão 
da UFG, abordaram pontos mais específicos das realidades e atividades de cada UA e 
Núcleo de Gestão. Às Unidades Acadêmicas “formar profissionais críticos e competen-
tes para intervir na sociedade” nas respectivas áreas de formação. E, aos Núcleos de 
Gestão, pode-se sintetizar o pensamento de:

“apoiar o ensino, a pesquisa, a extensão e a administração da UFG, oferecendo serviços e 
produtos com qualidade, rapidez e eficiência no atendimento, acompanhando as novas tec-
nologias e as transformações sociais.”

A segunda questão avaliativa versava sobre o modo como as UAs e Núcleos 
de Gestão percebem a articulação entre o PDI, o PPI e as políticas de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Gestão Acadêmica. Surgem duas linhas gerais: a) daqueles que desconhe-
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cem o PDI e PPI da UFG e b) daqueles que já tiveram acesso ao PDI e PPI da UFG e jul-
gam que os Núcleos de Gestão e Unidades Acadêmicas estão em consonância com as 
políticas institucionais. 

O motivo da divergência entre as respostas se explica da seguinte maneira: a 
prática da UFG, antes do SINAES, era a elaboração e execução dos Planos de Gestão – 
que desempenha e desempenhava – o papel do PDI. A partir do SINAES, a UFG iniciou 
um processo para a elaboração de seu PDI, que contou com o envolvimento da CAVI/
CPA, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIRH), bem como de toda 
a UFG. 

 No momento, o PDI está posto no colegiado máximo da UFG, que é o Conselho 
Universitário (CONSUNI) para discussão e aprovação.

 A terceira questão avaliativa diz respeito ao uso do PDI para o planejamento, 
programas e projetos das Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão e sua argumen-
tação converge para as respostas da questão anterior. Os Órgãos de Gestão que tem 
conhecimento do PDI articulam-no para suas programações, enquanto aqueles que 
não têm conhecimento do PDI não o fazem. 

 A partir das respostas dos Núcleos de Gestão e Unidades Acadêmicas a respeito 
da primeira dimensão, como possibilidades de ações futuras, recomenda-se à UFG 
que dê publicidade do PDI à comunidade acadêmica e em geral após aprovado pelo 
CONSUNI.

3.1.2.2  As políticas para a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas normas de operacionalização, incluindo os estímulos para a 
produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades

Os cursos de graduação da UFG possuem, em sua maioria, projetos pedagó-
gicos aprovados em todas as instâncias competentes. Tais projetos foram elaborados 
com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº. 9.394 de 
20/12/1996, suas alterações e regulamentações, nas Diretrizes Curriculares do Conse-
lho Nacional de Educação (CNE), no Estatuto e Regimento da instituição e no Regula-
mento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG). O próprio RGCG passa por um amplo 
debate e reestruturação o que impõe uma reelaboração das estruturas curriculares 
em vigor. 

Em decorrência da adesão da UFG ao REUNI existem diversos cursos recém-
-criados cujos projetos pedagógicos encontram-se em processo de estruturação. Nesse 
momento, de intensa movimentação de construção ou reconstrução de projetos peda-
gógicos na UFG, há cursos que estão adequando suas estruturas curriculares para aten-
der, entre outras legislações, o Decreto 5.626/2005, que determina a inclusão de Libras 
como disciplina curricular nos cursos de graduação.

Entre os novos projetos pedagógicos, há propostas de organização dos cursos 
que focam na flexibilização e a articulação de ações interdisciplinares. Até em cursos 
pedagogicamente mais tradicionais, outras perspectivas estão sendo vislumbradas 
com a finalidade de despertar nos estudantes o espírito da inovação, estimular a criati-
vidade e gerar motivação, situações que fortaleçam o estudo, a pesquisa, a construção e 
assimilação de conhecimentos. O ensino crítico, reflexivo e criativo vem sendo colocado 
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em prática para formar egressos com conhecimentos científicos mais sólidos, capazes 

de socializar a instrução adquirida. 

As tecnologias de informação e comunicação estão sendo gradativamente 

incorporadas às práticas cotidianas dos cursos presenciais e totalmente utilizadas nos 

cursos à distância. Alguns cursos encontram-se em estágios mais avançados em termos 

de procedimentos e experiências com metodologias mais ativas ou interativas, exem-

plos que merecem ser estimulados e difundidos no seio da instituição para facilitar a 

quebra de posturas rígidas ou de acomodação, tanto por parte de quem ensina quanto 

de quem aprende. Outros cursos encontram alguns obstáculos à implementação de 

novas atitudes, sendo observadas deficiências na capacitação didático-pedagógica 

dos professores, na capacitação em novas tecnologias e acesso limitado a recursos 

audiovisuais.

As políticas desenvolvidas pela UFG, com vistas à formação de pesquisadores se 

configuram por meio de programas como o Programa de Bolsas de Licenciatura (PRO-

LICEN); do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); e do Pro-

grama de Educação Tutorial (PET). O incentivo à apresentação de trabalhos científicos 

ocorre mais incisivamente por ocasião do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da 

UFG (CONPEEX). 

As bolsas de iniciação científica (PIBIC e PIVIC) constituem parte das políticas 

de estímulo à formação de pesquisadores. A política de difusão científica é consistente 

e perceptível, haja vista um vasto rol de publicação de artigos científicos em periódi-

cos nacionais e internacionais indexados. São vários os trabalhos publicados em anais 

de eventos, inclusive com premiações, publicações em jornais e revistas de divulgação 

locais e nacionais.

As Unidades Acadêmicas procuram estreitar laços com instituições locais inte-

ressadas em pesquisa, outras instituições locais de ensino superior, entidades de classe 

e agências governamentais, tanto federais quanto estaduais como a Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e, ainda, com instituições internacionais. 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão/assistência está assegurada por 

meio da inter-relação gerada no desenvolvimento de programas como os de iniciação 

científica, o PET ou ainda quando alunos dos programas de pós-graduação participam 

do Estágio Docência, ministrando aulas na graduação. Há também o envolvimento des-

tes no desenvolvimento dos projetos de final de curso e em bancas examinadoras dos 

trabalhos de conclusão de curso. 

Quanto à extensão, há uma política clara da instituição sinalizada, por exemplo, 

pelo Programa Bolsa de Extensão e Cultura para alunos de graduação. Atividades de 

extensão e assistência também são desenvolvidas por meio dos estágios curriculares. 

A execução de atividades e projetos de extensão, além de atender e procurar elevar as 

condições de vida da comunidade, tem resultado em informações que retro-alimentam 

bancos de dados, possibilitando permanente avaliação e atenção à sociedade.

A cultura deve representar uma alavanca de desenvolvimento individual e 

social. Como geradora e difusora desta “cultura viva”, a universidade vem consolidando 

uma política cultural democrática e significativa que visa maior participação da comu-

nidade acadêmica e sociedade em geral. 
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Em 2009 a UFG promoveu diversas ações culturais, combinando suas potencia-
lidades a partir da articulação do ensino, pesquisa, cultura e extensão às demandas da 
sociedade. 

Uma dessas ações – o projeto Música no Câmpus – iniciou com o objetivo de 
levar à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, shows e concertos que espe-
lhem a riqueza e a diversidade cultural brasileira a preços acessíveis. 

Os shows da temporada 2009 foram realizados por nomes como: Hamilton de 
Holanda Quinteto e Lenine. Na Temporada 2010 o projeto recebeu Zeca Baleiro, Gil-
berto Gil e Macaco Bong, entre outros. O projeto ainda contempla a realização de “Con-
versas” com os artistas, abertas para o público em geral; e formação de Platéia.

Paralelamente ao Projeto Música no Câmpus, a Universidade participou como 
co-realizadora, junto à Prefeitura, do Goiânia em Cena e do Festcine. Foi parceira do 
FICA (Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental) e do Perro Loco (Festival 
Latino-Americano de Cinema Universitário). 

A UFG tem, ainda, como opção cultural – o Cine UFG. Situado no Câmpus 
Samambaia, anexo ao prédio da Faculdade de Letras, o Cine possui capacidade para 
154 pessoas e realiza sessões diárias de segunda a sexta-feira. 

A PROEC edita também a Revista da UFG, publicação de divulgação cientifica e 
cultural de periodicidade semestral. 

Em dezembro de 2010 foi inaugurado o Centro Cultural UFG. Este por sua vez 
terá o objetivo de abrigar exposições, mostras e apresentações culturais.

Outras ações integradas entre cultura, educação e inclusão social vinculadas ao 
Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura foram realizadas no Pontão de Cultura 
República do Cerrado.

A oferta de cursos lato sensu, quer sejam presenciais ou à distância, constitui 
outra forma importante de socializar os conhecimentos produzidos reforçando atitu-
des de inclusão social, cultural e pedagógica, com atenção ao indivíduo e sua inserção 
na sociedade. Mesmo com tantas atividades, a extensão ainda é incipiente em alguns 
cursos, principalmente naqueles mais recentes, onde a disponibilidade dos professores 
ainda é aquém do desejado devido às várias atribuições assumidas por um quantitativo 
pequeno de docentes.

Dada a amplitude da UFG, existem convênios de diversas naturezas com orga-
nismos públicos, privados, locais, estaduais, nacionais e internacionais, parcerias que 
permitem uma grande riqueza no cotidiano da comunidade acadêmica. 

Seguindo a projeção dos anos anteriores, 2009 e 2010 confirmaram o cresci-
mento da Universidade no que se refere às parcerias com entes públicos e privados.

Em 2009 a UFG totalizou 249 instrumentos celebrados e em 2010 foram 292. 
Ressalta-se que cerca de 80% deles são convênios de estágio que visam atender os 
alunos de graduação durante sua formação e 20% estão distribuídos entre contratos, 
termos de cooperação, protocolos de intenção e outros instrumentos, conforme Quadro 
1 a seguir.
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Quadro1 - Instrumentos celebrados

Instrumentos Celebrados

Tipo Instrumento 2009 2010

Acordo de Cooperação 0 6

Comodatos 0 0

Contratos 3 4

Convênios 225 261

Protocolo de Intenções 9 6

Termo Aditivo 8 8

Termo de Cessão 4 4

Termo de Cooperação 0 3

Termo de Uso Compartilhado 0 0

Total 249 292

Percebe-se, ainda, que além do aumento de convênios na área de graduação, as 
parcerias na pesquisa, pós-graduação, cultura e extensão também têm sido demandas 
freqüentes e crescentes. Contratos recentemente efetivados para execução de cursos 
de capacitação e especialização lato sensu com Secretarias, bem como acordos de coo-
peração na área pesquisa e desenvolvimento tecnológico com empresas da iniciativa 
privada são alguns exemplos.

A UFG, por meio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI), promove 
e consolida interface com instituições internacionais a fim de estabelecer relações para 
execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFG.

Assim, nos anos de 2009 e 2010 foram firmados convênios de mobilidade estu-
dantil com diversas instituições, entre elas: Universidade para Estrangeiros da Perugia; 
Instituto Politécnico de Bragança, Universidade de Granada, Universidade de Liège, 
Universidade de Wyoming, University of Northen Iowa, Université du Québec à Mon-
tréal, Universidade de Coimbra, Universidade Pedagógica de Moçambique, Universidad 
Autónoma del Estado do México, Poznan University of Technology.

Ainda, visando o intercâmbio estudantil, a UFG participou de vários programas 
de iniciação científica e bolsas, destacando-se o Programa de Bolsas Luso-Brasileiras 
Santander Universidades, Programa Erasmus Mundus Janela de Cooperação Externa, 
Programa CAPES Brafitec, Brafagri e Fipse, Programa Líderes Emergentes da América, 
Programa de Incentivo à Formação Científica de Estudantes Moçambicanos e Angola-
nos (PFCM), Programa Linnaeus-Palme e Programa Erasmus Mundus Ação 2.

Além do intercâmbio estudantil, a mobilidade docente é outra área de interesse 
da CAI e nesse período, a UFG recebeu docentes da UniversitätTübingen/Alemanha, 
Athabasca University/Canadá, Marshall University/EUA, Universidade de Aveiro/Portu-
gal e também promoveu a ida de professores para o estrangeiro, por meio de bolsas 
para pesquisa e especialização financiadas pela Universidade Autônoma de Madri e 
governo canadense.

Ressalta-se que a UFG, em 2010, passou a integrar a maior rede de cooperação 
da América do Sul, a AUGM (Asociación de Universidades Grupo Montevideo), e ainda 
atuou na organização, realização e apoio de outros eventos, entre eles:
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q II Curso de Gestão da Internacionalização da ANDIFES.

q Candidaturas de pesquisadores junto a agências de fomento estrangeiras.

q Coordenação da regional centro-oeste do Fórum das Assessorias das Univer-

sidades Brasileiras para Assuntos Internacionais – FAUBAI.

q Seminário Internacional Cinema e Representações Minoritárias Canadá/Bra-

sil: gênero e etnias

q Workshop sobre PBL (Problem Based Learning).

q Terceira Edição do Ciclo de Palestras “Canadá em Pauta”. 

q Aprovação de Projeto de Mobilidade de Estudantes de Graduação no âmbito 

do Programa CAPES-UNIBRAL Brasil

q Aprovação de projeto para criação do Instituto de Estudos Europeus (IEE-BR) 

no âmbito do edital aberto pela Comissão Européia

A Instituição encontra-se em franco desenvolvimento, quer seja em relação à 

infra-estrutura física ou a alta qualificação do seu pessoal, o que sem dúvida configura 

grandes avanços em todas as suas áreas de abrangência num futuro bastante próximo.

3.1.2.3 A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 
no que se refere em sua contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 
produção artística e do patrimônio cultural

A UFG tem como responsabilidade social a formação de profissionais e indiví-

duos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade. Para 

consolidar as ações afirmativas da Universidade, a UFG desenvolveu e implementou o 

Programa UFGInclui12. As ações afirmativas na UFG visam possibilitar a ampliação do 

acesso e da permanência de estudantes oriundos de escolas públicas, de negros estu-

dantes de escolas públicas, de indígenas, de negros quilombolas e de estudantes sur-

dos, estes exclusivo ao curso de Letras: Libras. 

As ações afirmativas foram implementadas a partir do processo seletivo 2009/1, 

com ampliação de mais uma ação a partir do processo seletivo 2011/1.

A participação do candidato ao Programa UFGInclui é definida no momento da 

inscrição no processo seletivo, quando ele poderá optar em participar de algumas das 

ações afirmativas, responsabilizando-se pelo cumprimento dos requisitos exigidos em 

cada ação afirmativa, sob pena de desclassificação sumária. 

Assim, desde 2009:

q 10% (dez por cento) do total de vagas oferecidas em cada curso da UFG são 

prioritariamente ocupadas por estudantes oriundos de escolas públicas (últi-

mos dois anos do ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio), inde-

pendentemente de cor/raça; 

q 10% (dez por cento) do total de vagas oferecidas em cada curso da UFG, são 

prioritariamente ocupadas por estudantes auto-declarados negros passíveis 

de sofrerem discriminação racial, oriundos de escolas públicas; 

12. Programa criado por meio da Resolução CONSUNI nº 29/2008, alterada pela Resolução CONSUNI nº 20/2010
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q havendo demanda, acrescenta-se uma vaga em cada curso da UFG para 
serem disputadas por indígenas que se inscreverem para esta vaga. A condi-
ção indígena deverá ser comprovada mediante apresentação de documento 
emitido por comunidade indígena oficialmente reconhecida;

q havendo demanda, acrescenta-se uma vaga em cada curso da UFG para 
serem disputadas por negros quilombolas que se inscreverem para esta 
vaga. A condição negro quilombola deverá ser comprovada mediante apre-
sentação de documento emitido por comunidade quilombola oficialmente 
reconhecida;

Em 2010, O Programa UFGInclui foi alterado para inclusão de mais uma ação 
afirmativa: do total de vagas oferecidas no curso de Letras: Libras, 15 são destinadas a 
candidatos surdos, os quais são submetidos a processo seletivo especial. 

Inclui-se também nas ações afirmativas, o aproveitamento das notas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) no cálculo da nota dos candidatos do processo sele-
tivo, que optam por esse aproveitamento. 

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram o número de candidatos classi-
ficados em processos seletivos que optaram por uma das ações afirmativas:

Tabela 1 – Candidatos classificados que optaram por uma das ações afirmativas

Processo seletivo
 (1ª chamada) 

Vagas 
oferecidas

Convocados para 
a categoria escola 

pública

Convocados para a 
categoria negro de 

escola pública
2009/1 5.174 505 307

2009/2 567 55 55

2010/1 5.459 530 233

2010/2 637 63 58
Fonte: www.vestibular.ufg.br

A Tabela 2 evidencia o desempenho acadêmico dos alunos ingressos em 2009 
por meio de ações afirmativas em alguns cursos da UFG 

Tabela 2 – Desempenho acadêmico de estudantes ingressos em 2009

Curso
Média nas disciplinas dos 

alunos ingressos pelo 
UFGInclui

Média nas disciplina dos 
alunos ingressos pelo 

sistema universal

Administração 5,27 6,50

Arquitetura e Urbanismo 7,49 8,09

Direito – Matutino 7,92 7,98

Direito – noturno 7,76 8,20

Enfermagem 7,47 7,65

Engenharia Civil 6,70 7,46

Física – licenciatura 6,81 6,51

Medicina 7,36 7,69

Nutrição 6,92 7,64

Odontologia 7,69 8,03

Pedagogia 7,98 7,48
Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação – SAG/PROGRAD – 2009
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Dos 18.58313 alunos vinculados aos cursos presenciais até 2010, 2.519 são estu-
dantes que ingressaram na UFG por meio de uma das ações afirmativas, o que repre-
senta 13,55% do corpo discente. 

Para assegurar a permanência dos estudantes de baixa renda na universidade, a 
Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM) oferece moradia estu-
dantil, somando aproximadamente 220 vagas. Além da moradia estudantil, dentro das 
ações afirmativas, a PROCOM oferece bolsa alimentação e bolsa permanência. A UFG 
também possui uma creche para atender os filhos de alunos e servidores da instituição.

A biblioteca da UFG ocupa lugar de destaque em importância social por ter 
como fundamento de sua existência a missão de oferecer acesso ao conhecimento para 
toda a comunidade, além de priorizar o interesse coletivo e o bem comum.

As Unidades Acadêmicas avaliam de forma positiva a importância social das 
suas ações, dentre as quais podemos citar:

I. Desenvolvimento de tecnologias para habitações de fins sociais, em parce-
ria com a Caixa Econômica Federal e FURNAS Centrais Elétricas;

II. Formação, por meio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia do 
Meio Ambiente, de profissionais que atuam nas mais variadas atividades, 
transferindo tecnologia e conhecimento diretamente para a sociedade. 
Várias pesquisas desenvolvidas em parcerias com empresas/órgãos foram 
efetivamente aplicadas, contribuindo dessa forma para minimização dos 
problemas ambientais do Estado de Goiás;

III. Inserção na sociedade através da dinamização da cultura sob a forma de 
diversos eventos artísticos, atividades de extensão, tanto em termos regio-
nais como nacionais;

IV. Produção de livros e artigos, além da apresentação de trabalhos em even-
tos de caráter regional, nacional e internacional, explicitam a contribuição 
de professores, funcionários e alunos para o desenvolvimento regional e 
nacional; 

V. Formação de alunos em níveis de graduação e de pós-graduação para a 
difusão de uma perspectiva crítica de compreensão e de transformação da 
realidade social, com repercussões importantes no estado e no Brasil;

VI. Introdução de práticas de assistência à saúde, inovadoras, diferenciadas, 
relevantes, que atendem as demandas dos serviços e da comunidade local 
(e regional) com potencial de ampliação para nível nacional e internacional;

VII. Desenvolvimento de projetos, programas e atividades de extensão tais 
como: Projeto Amar; Projeto Liga de Hipertensão Arterial: integrando 
ensino, pesquisa e serviço; Projeto Liguinha de Hipertensão Arterial; Pro-
grama de Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes (PIPOCA); 
CECANE-UFG; 

VIII. Participação na Semana Mundial da Alimentação e nas ações do “Outubro 
saudável” em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, entre outras 
atividades na forma de cursos, palestras, debates e prestação de serviço;

IX. Realização de ações de educação, prevenção e promoção da saúde junto à 
rede de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde em suas unidades e 

13. Dados do Sistema Acadêmico de Graduação – 10/04/2011.
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junto a grupos organizados da população como idosos, hipertensos, diabé-
ticos e gestantes; 

X. Atuação nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Ensino Infantil da 
Secretaria Municipal de Educação, beneficiando escolares, pré-escolares, 
funcionários e familiares com ações educativas, preventivas e promocionais 
especificamente de saúde bucal e de saúde geral em conjunto com os pro-
fessores e alunos dos demais cursos da área de saúde da UFG; 

XI. Oferta de vários cursos de atualização e especialização nas áreas de Endo-
dontia, Odontopediatria, Ortodontia e Odontologia em Saúde Coletiva, 
atendendo às demandas dos profissionais da região.

XII. Atendimento à população em geral nas áreas de urgência e emergência; 
ações básicas de odontologia, incluindo dentística e cirurgia; ações de média 
complexidade desenvolvendo atividades especializadas na graduação 
e pós-graduação nas áreas de dentística, cirurgia, prótese, endodontia, 
ortodontia e patologia e ações de alta complexidade nos seus laboratórios 
de patologia e radiologia, no Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB), 
nos Hospitais das Clínicas e de Urgências de Goiânia.

 Cumpre ressaltar que estes atendimentos se estendem à população de 
todo o estado de Goiás, uma vez que ainda não existe uma rede de média e 
alta complexidade odontológica adequada às demandas populacionais.

As relações com os setores público e privado, com o mercado de trabalho e com 
instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis se dão por meio de convê-
nios e pesquisas de interesse de ambas as partes. Frequentemente há participação de 
docentes da UFG em eventos promovidos pelos setores públicos e privado, além da rea-
lização de pesquisas demandadas por empresas e pesquisas realizadas com financia-
mento de empresas, como nos casos de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
As relações também acontecem através de estágios. As Unidades participam também, 
de forma efetiva, de entidades de classe como o Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura (CREA-GO), a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas (ABEE-GO), 
Federação das Industrias do Estado de Goiás (FIEG) e a Federação da Agricultura e Pecu-
ária de Goiás (FAEG), dentre outras.

Em relação às Instituições Sociais, Culturais e Educativas, a UFG realiza convê-
nios desenvolvendo trabalhos em parcerias (PRONERA, CPT, SME, SEE,CEE, CME, Fórum 
Estadual de Educação, Fórum Municipal de Educação, CEE, CME e Fórum Estadual de 
Educação e Fórum Municipal). Existem vários projetos de extensão que atendem às 
demandas dos sistemas de ensino.

 As Unidades Acadêmicas relataram algumas ações realizadas que podem ser 
interpretadas como sendo voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da 
cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ações afirmativas, como 
segue:

I. Participação no Projeto da Incubadora Social da UFG;

II. Desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de violência urbana, 
cotidiano escolar, valorização da mulher, políticas públicas e saúde pública, 
agricultura familiar e sustentabilidade, dentre outros.
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III. Atuação de Grupos de Apoio junto a portadores de câncer de mama; diabé-
ticos; hipertensos; obesos; idosos; adolescentes, crianças e gestantes. 

IV. Oferta de cursos para grupos de difícil acesso (caminhoneiros, profissionais 
do sexo, usuários de substâncias químicas, mulheres, crianças, adolescentes 
entre outros), de baixa renda e com necessidades especiais;

V. Ações de extensão, que visam à formação integral dos acadêmicos na pers-
pectiva da democracia e da promoção da cidadania. A realização das ativi-
dades do “Café com Idéias” abordando temas como integralidade, direito à 
saúde, especificidades dos grupos populacionais GLTB, negros e indígenas.

Acerca de atividades relacionadas ao meio ambiente destaca-se o Programa de 
Coleta Seletiva Solidária, visando atender o Decreto 5.940/2006, teve início em março de 
2010 por meio de convênio entre a UFG e a Prefeitura de Goiânia beneficiando seis coo-
perativas de catadores de materiais recicláveis. O Programa consiste na conscientização 
da comunidade universitária para separação dos materiais recicláveis e dos materiais 
orgânicos e não recicláveis em todos os ambientes das unidades da UFG no Câmpus II. 

Dentre as principais ações estão a coleta do material, reuniões de orientação 
com as equipes de serviços gerais da UFG e com os responsáveis pelas diversas cantinas 
e restaurantes existentes no Câmpus. Além disso, a formação de equipe própria para 
monitorar a separação e coleta e, também, divulgar o Programa aos diversos órgãos da 
UFG.

Ressalta-se que até o momento foram recolhidas cerca de sessenta e cinco tone-
ladas de materiais recicláveis, entre papéis, papelões, garrafas pet, plásticos, etc. e que 
geram renda para os catadores associados às cooperativas.

3.1.2.4  Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade 

A expansão e a inclusão que marcam os avanços na UFG, obtidas pelo trabalho 
em equipe, são acompanhadas também por uma política de comunicação integrada. A 
Assessoria de Comunicação, Assessoria de Relações Públicas e o Núcleo de Publicidade 
articulados com as ações da Rádio Universitária e, a partir do final de 2009, pela TV UFG, 
coordenam as políticas de comunicação. Estas são complementadas por outros órgãos 
como Centro Editorial Gráfico (CEGRAF), Ouvidoria, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PROEC) e Unidades Acadêmicas. 

A divulgação, difusão e sociabilização da informação, do conhecimento e da 
transparência das atividades desenvolvidas na UFG se dão através de publicações 
impressas e eletrônicas, produções em áudio e audiovisuais e de ações desenvolvidas 
nos ambientes interno e externo e internet.

Na categoria impressos está o Jornal UFG, a Revista UFG, a Revista Afirmativa, 
catálogos, folders, cartazes e demais informativos. 

Em 2009, o Jornal UFG teve uma tiragem 13% maior em relação a 2008, alcan-
çando 11.500 exemplares por edição. É distribuído para todas as unidades e órgãos UFG 
e também para 4.000 contatos externos, dentre eles, Universidades de todo país, asso-
ciações e órgãos diversos. A Revista Afirmativa teve tiragem de 2.000 exemplares por 
edição em 2009. Todas as edições desses impressos são disponibilizados on-line no site 
da ASCOM (www.ascom.ufg.br). 



Autoavaliação Institucional46

A Revista UFG tem uma tiragem de 4.000 exemplares por ano. É distribuída para 
todas as Unidades Acadêmicas e órgãos da UFG e para cerca de 2.000 contatos exter-
nos, dentre eles universidades brasileiras e estrangeiras. Todas as edições da Revista 
UFG são disponibilizadas on-line no site da PROEC (www.proec.ufg.br), com média de 
200 acessos semanais. 

A Rádio Universitária da UFG opera em 870 AM com 20 KW de potência alcan-
çando um raio de 100 km ao redor de Goiânia. Situada no Lago das Rosas, Setor Oeste, 
possui três estúdios e um auditório com capacidade para 110 pessoas, estacionamento 
próprio e salas para estudos. 

A Rádio, de caráter educativo-cultural, funciona como rádio-laboratório, permi-
tindo que cerca de 60 estagiários trabalhem diariamente nas diversas produções. Além 
dos estudantes, a Rádio possui 25 servidores efetivos e outros parceiros que vão desde 
artistas, pesquisadores, educadores, demais interessados da comunidade em geral e 
emissoras nacionais e internacionais. A Rádio UFG também disponibiliza o áudio em 
programação ao vivo pela internet pelo endereço www.radio.ufg.br. 

A sede atual possui três estúdios e um auditório com capacidade para 110 pes-
soas sentadas, estacionamento próprio e salas para estudos. 

Em 2009 foi ao ar TV UFG Canal 14-E UHF, o primeiro canal de televisão pública, 
cultura e educativa de Goiás. A TV UFG possui uma programação própria e de outras 
universidades compartilhadas através da RedeIFES e transmite também TV Brasil. Com 
sinal de transmissão de 40km de alcance, a TV UFG abrange a grande Goiânia.

A realização de eventos na UFG tanto para público universitário como para a 
sociedade geral teve grande impulso com a criação do Centro de Cultura e Eventos 
Professor Ricardo Freua Bufáiçal. A ASCOM coordenou mais de 150 eventos em 2009, 
incluindo colações de grau. 

Mas é a internet que propicia um “espaço comunicativo sem limites” (Di Felice, 
2004). Na categoria internet, estão os portais, sites, webtv, web radio, newsletter, e-bole-
tins, ouvidoria. Um dos principais portais de compartilhamento de produções acadêmi-
cas das Unidades Acadêmicas com a sociedade é o portal dos periódicos: www.revistas.
ufg.br. As unidades que possuem periódicos os disponibilizam nesse portal. 

Além da produção gráfica (cartazes, panfletos, artigos em jornais e revistas, 
boletins informativos etc), todas as Unidades possuem uma página web (www.nome-
daunidade.ufg.br). 

A UFG possui o canal Magnifica Mundi, um complexo de comunicação de pro-
posta diferenciada, composto de rádio comunitária, de rádio on-line e do canal de web 
televisão. A webtv Magnífica Mundi é acessada no www.facomb.ufg.br/magnifica .

Outro mecanismo importante de comunicação com a universidade é a Ouvido-
ria da UFG que atende via e-mail, telefone, fax, carta e pessoalmente. Contabilizando 
apenas e-mails foram mais de 6 mil recebidos e respondidos em 2009. Em 2010, o ser-
viço da Ouvidoria ficou suspenso nos meses de janeiro a fevereiro e de julho a agosto, 
quando foi reestruturado o seu atendimento. Devido às interrupções necessárias, o 
número de e-mails recebidos e respondidos foi inferior a 2009. 

As inaugurações e melhoramentos nos mecanismo de comunicação da UFG 
aumentam a abrangência tanto da cobertura das atividades institucionais como do 
alcance na sociedade. A estratégia de comunicação integrada da UFG em 2009 foi mar-
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cada por uma palavra: acessibilidade. E o resultado não poderia ser outro: é a universi-
dade ao alcance de todos. 

3.1.2.5 Dimensão 5 – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente 
e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de trabalho

A carreira dos servidores (Docentes e Técnico-administrativos em Educação) e as 
políticas de pessoal, na UFG, seguem em concordância com a legislação vigente. Para 
o pessoal docente, conforme o Decreto 94.664/87 e o regime jurídico dos servidores 
públicos Lei 8112/90. Já para os servidores técnico-administrativos em educação con-
forme a Lei 11.091/05.

No que tange à execução das políticas de pessoal, de carreira, de qualificação e 
condições de trabalho, a UFG tem regulamentações internas baseadas em resoluções 
aprovadas por seus conselhos superiores, o que permite um desenvolvimento da insti-
tuição mais ajustado à suas necessidades e de seus servidores.

Nesse sentido, por exemplo, há resoluções que regulamentam o ingresso do 
servidor na UFG (Resolução CEPEC-CONSUNI nº 01/2007 - Ver Anexo E), o estágio pro-
batório dos novos servidores docentes e técnico-administrativos admitidos; (Resolução 
CONSUNI nº 21/2009 - Ver Anexo D e Resolução CONSUNI nº 12/2004 – Ver Anexo F), 
os afastamentos para qualificação (Resolução CEPEC nº 456/1999 – Ver Anexo G), entre 
outras. Desenvolve também vários programas de bolsas com o objetivo de dar suporte 
ao servidor em qualificação.

Um novo cenário na capacitação dos servidores técnico-administrativos das 
universidades federais brasileiras foi desenhado com a Lei nº 11.091 de 12 de janeiro 
de 2005: a implantação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativo em 
Educação - PCCTAE. As mudanças foram impactantes, exigiram reflexão, definição e 
adaptação dos modelos de capacitação à nova realidade. Assim, o aperfeiçoamento/ 
desenvolvimento dos servidores foi estruturado com as exigências da nova legislação.  

Na UFG, o planejamento da capacitação de seus servidores aconteceu dentro 
desse novo cenário. O que exigiu do Departamento de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos - DDRH esforços frente à nova realidade. Além da crença, que a melhoria da 
universidade passa pela qualificação dos servidores na busca de competências. 

O PCCTAE mobilizou os servidores para a educação continuada, buscando o 
desenvolvimento profissional e pessoal, aprimorando e socializando conhecimentos e 
habilidades, reforçando atitudes. 

O servidor da UFG tem-se capacitado por vários meios, na educação presencial 
com cursos realizados ou viabilizados pelo DDRH, por parcerias interna e externa, e na 
modalidade EAD.

Dentre as diversas ações compreendem, capacitação de docentes etécnico-
administrativos que variaram, de cursos básicos de informática até avançados, cursos 
comportamentais, português de acordo com a nova ortografia, inglês instrumental, 
especialização em Gestão Pública [duas turmas, somando um total de 60 servidores 
aprovados nos processo seletivo para este curso].

E programas de capacitação, direcionados para o ambiente organizacional. Den-
tre os quais, cursos para os ambientes de infra-estrutura, segurança patrimonial, moto-



Autoavaliação Institucional48

ristas, biblioteca, comunicação, saúde, e laboratórios. Além de duas turmas de gerencia-
mento de resíduos, duas turmas de gerenciamento de arquivos, uma turma do curso de 
dependência química para. Vale ressaltar o curso de linguagem de sinais, libras. 

 Diante dos inúmeros pedidos de ajuda de custo para cursos de graduação e pós-
graduação, o departamento iniciou um projeto que regulamenta a concessão de bolsas 
do programa institucional de bolsas de graduação e pós-graduação para servidores 
técnico-administrativos da UFG – Pró-qualificar buscando transparência e equidade ao 
processo.

A política de capacitação do servidor da UFG, é comprometida com o aperfei-
çoamento e desenvolvimento profissional, preocupa-se também com a integração, 
motivação, comprometimento, valorização, empenho individual e coletivo, respeito às 
diferenças, padronização e qualidade nos serviços.

Lembrando, a missão do DDRH: potencializar os talentos humanos, buscando 
a valorização do profissional como ser universal e cidadão, que desenvolve na pers-
pectiva do crescimento coletivo, nesse sentido, o departamento desenvolve ações de 
capacitação em sintonia com a sua missão. 

Condições de trabalho

O resultado das avaliações institucional e de desempenho tem apontado para 
deficiências no ambiente de trabalho, quer seja na infra-estrutura, na falta de recursos 
materiais e humanos. Por um lado o REUNI trouxe mais recursos, que foi de suma impor-
tância para a Universidade, mas por outro, aumentou a demanda dos cursos de gradua-
ção e pós - graduação, e número de vagas nos cursos existentes. O governo liberou mais 
vagas para concurso de docentes, mas o número de vagas para técnico-administrativos 
não foi suficiente, ainda existe uma deficiência no quadro, conforme o último levanta-
mento. Em algumas unidades teme-se que a carência de servidores e servidores capaci-
tados possa interferir no conceito do curso na avaliação do MEC.

Além dos programas de capacitação, algumas ações poderiam ser implementa-
das, com o objetivo de melhorar o clima organizacional.

No tocante a melhoria das condições de trabalho, referente à área de vigilância 
aos ambientes e processos de Trabalho e promoção a saúde do servidor, vários projetos 
inovadores foram iniciados em 2010, ainda que contanto com uma equipe reduzida 
de profissionais e infra-estrutura limitada. Na área de Engenharia de Segurança do Tra-
balho, iniciou-se levantamento dos ambientes insalubres, com fins de mapa geral de 
riscos ocupacionais da UFG. Em atenção à nova legislação para concessões dos adicio-
nais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos 
com Raios-X ou substâncias radioativas com a emissão de laudos técnicos, iniciou-se o 
trabalho de perícia e elaboração de laudo técnico seguindo a Orientação Normativa nº 
2, da SRH/MPOG, de 19 de fevereiro de 2010.

Para embasar a construção do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
(PQVT), foi realizado um Levantamento de contexto de trabalho no Câmpus Goiânia, 
no intuito de captar as representações dos servidores em três dimensões: condições de 
trabalho: ambiente físico, posto de trabalho, equipamentos e materiais; organização do 
trabalho: divisão de tarefas, normas, controles e ritmos de trabalho; e relações sociopro-
fissionais: modos de gestão do trabalho, da comunicação e da interação profissional. 
Utilizou-se a Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho - EACT (Ferreira & Mendes, 



Autoavaliação Institucional 49

2008) que foi respondida por 617 servidores. Foi realizado ainda um levantamento de 
necessidades no Câmpus Jataí em parceria com Coordenação do Curso de Psicologia 
- CAJ, através de quatro grupos focais, que contaram com 37 participantes ao todo. 
Dados destas duas pesquisas embasarão o planejamento de ações de qualidade de vida 
no trabalho para o ano de 2011, e seus relatórios serão publicados em um Caderno PGE 
no 1º semestre de 2011. Iniciou-se a construção de orientações voltadas para a melhoria 
da organização e processos de trabalho, com a veiculação de ‘Orientações sobre Recep-
ção de Servidores Novatos’ às unidades que receberam novos servidores. Este tema fora 
considerado prioritário a partir de queixas de servidores recém ingressos.

Em comemoração ao dia do servidor público e com a finalidade de criar a 
Semana do Servidor na UFG, realizou-se o I Seminário Trabalho com Saúde e Qualidade 
de Vida no Trabalho em novembro de 2010, que contou com duas conferências de pes-
quisadores reconhecidos nacionalmente, oficinas temáticas e atividades culturais. O 
Objetivo desse evento foi discutir com a comunidade universitária temas relacionados 
à Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde do Trabalhador e processos organizacionais.

Pesquisa e Extensão

O envolvimento dos docentes tanto nos projetos de extensão e pesquisas, os 
docentes estão envolvidos com a pesquisa, tanto no desenvolvimento, quanto na par-
ticipação em projetos, como orientadores e ou colaboradores.

Quanto ao envolvimento dos TAEs na extensão,há a participação efetiva direta 
ou indireta, com vários projetos, em outras a participação menor.

Na pesquisa, a participação dos TAEs ainda é incipiente, alguns técnicos que 
fizeram pós-graduação, têm uma maior atuação na pesquisa.

O resultado desse esforço na UFG no desenvolvimento, no sentido mais amplo, 
do servidor pode em parte ser observado nas tabelas 3 e 4, que demonstram do nível 
atual de formação dos servidores docentes e técnico-administrativos.

Tabela 3. Nível de formação dos servidores docentes

   Docente
Servidores

Ativos % Afastados

Professor 3o Grau 2.038 100,0 90

Doutorado 1.262 61,9 18

Especializacao 58 2,8 2

Graduacao 50 2,5 69

Mestrado 668 32,8 1

Professor 3o Grau - Substituto 188  0

Professor 3o Grau - Visitante 4  0

Total Geral 2.230  90
Fonte: PRODIRH/SIAPE (31/12/2010)
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Tabela 4. Nível de formação dos servidores docentes e técnico-administrativos

Técnico Administrativo em Educação
Servidores

Ativos % Afastados

Alfabetizado sem cursos regulares 2 0,1 0

Ensino fundamental incompleto 14 0,6 0

Ensino fundamental 146 6,3 0

Ensino medio 1.229 52,6 2

Ensino superior 945 40,5 21

Total Geral 2.336 100,0 23
Fonte: PRODIRH/SIAPE (31/12/2010)

3.1.2.6 Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento 
e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 
universitária nos processos decisórios

A UFG conta com várias instâncias e procedimentos de organização e gestão, 
tendo em vista o processo de tomada de decisões. Sua estrutura organizacional é com-
posta por organismos deliberativos e não-deliberativos que participam no processo 
decisório da instituição e pode ser representada, sinteticamente, da seguinte forma:

Administração Central, Assessorias e Comissões Especiais;

Assembléia Universitária e Conselho de Integração Universidade-Sociedade;

Pró-Reitorias; 

Órgãos Administrativos e Suplementares;

Órgãos Complementares;

Unidades Acadêmicas e Câmpus do Interior.

Vale ressaltar que o processo decisório da instituição pode se dar de duas for-
mas: pode ser iniciado pela administração superior ou levantado a partir das Unida-
des Acadêmicas/Órgãos. Na primeira, a administração superior dissemina a questão 
pelos demais níveis de decisão para discussão, retornando aos níveis superiores para a 
tomada de decisão. Na segunda, o ponto de discussão surge nas Unidades Acadêmicas/
Órgãos e avança para o conhecimento da administração superior para que sejam dados 
os encaminhamentos necessários.

Fica, então, evidenciado que o fluxo do processo decisório na UFG pode ocorrer 
nos dois sentidos da estrutura organizacional: do topo para a base ou da base para o 
topo.

Além disso, a instituição tem como alternativa os sistemas informatizados que 
abrangem as áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração. Esses, por sua vez, 
são alimentados com informações que subsidiam decisões da administração central. 

A figura a seguir demonstra os atuais sistemas que integram a rede de informa-
ções acadêmica, administrativa e de recursos humanos da Universidade.
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Figura 1. Organograma Institucional Sintético da UFG

Figura 1. Organograma Institucional Sintético da UFG
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Figura 2 - Sistemas que integram a rede de informações acadêmica, 
administrativa e de recursos humanos da UFG

Quando questionados acerca da existência de procedimentos e sistemas infor-
matizados, as Unidades Acadêmicas/Órgãos, em sua maioria, afirmaram saber da exis-
tência desses e ressaltaram alguns, como pode se observar nas transcrições abaixo:

“Sim, planejamento estratégico, instrumentos normativos, instâncias deliberativas e o uso 
de um programa gerenciador específico...”.

“Sim. SISPG, SAG, SAA, Portal do Servidor, CERCOMP”.

“...A unidade utiliza os sistemas informativos da instituição, tais como, SAPP, SISPG, SISPIBIC, 
SIEC, SAG, SAD, SPGE e SIGFOR...”.

Essa dimensão trata, ainda, sobre a contribuição de cada Unidade Acadêmica/
Órgão no processo decisório. Neste âmbito, foram unânimes as manifestações de que 
há participação através das reuniões dos conselhos deliberativos da administração 
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superior, reuniões dos conselhos diretores das Unidades Acadêmicas, comissões, comi-

tês, câmaras entre outros, conforme relatos a seguir:

“Sim. Através do Diretor junto ao CONSUNI e ao Conselho de Curadores e através de seus 
representantes nas Câmaras de Graduação, Extensão, Comitê de Ética e Pesquisa, CEPEC...”.

“Sim. Existem representantes da unidade em todas as instâncias deliberativas da UFG”.

“Sim. Por meio de várias comissões de trabalho...”.

 Pelo que se percebe na UFG, a organização e gestão possuem caráter democrá-

tico, o fluxo do processo decisório pode ocorrer nos dois sentidos da estrutura organi-

zacional, respeitando a representatividade dos colegiados e, por sua vez, dos diversos 

segmentos da comunidade universitária. 

3.1.2.7  Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação

A inadequação da infra-estrutura às necessidades operacionais tem sido uma 

queixa recorrente na UFG ao longo dos anos. Para a maioria de suas Unidades/Órgãos, 

o espaço físico (salas de aula, de reunião, de estudo, salas para grupos de pesquisa, 

gabinetes, auditórios, teatro, espaço para atividades programadas, local adequado para 

guardar reagentes etc.) é reconhecido como insuficiente e o mesmo se aplica a itens 

como laboratórios, biblioteca, equipamentos e laboratórios de informática.

Porém, esforços realizados pela UFG no sentido de sanar tais deficiências podem 

ser percebidos em respostas colhidas no Questionário de Autoavaliação 2009, como as 

seguintes:

 “Nos últimos 05 anos a (...) vem trabalhando arduamente para melhorar as condições de 
salas de aulas principalmente com a utilização de equipamentos de multimídia e recente-
mente os professores tem a sua disposição em cada sala estes equipamentos. Também em 
relação aos Laboratórios, tem-se procurado envidar esforços para aquisição de novos equi-
pamentos para dar suporte às aulas práticas, bem como ampliação de seus espaços físicos.”

“Sim, no cenário atual há adequação, embora a implantação dos cursos (..) no horário 
noturno implique a necessidade de pelo menos mais duas salas de aulas...”

Aspectos como ventilação, iluminação e limpeza dos prédios foram considera-

dos adequados pela maioria. Poucas Unidades Acadêmicas e Órgãos registram descon-

tentamento com a rede elétrica, limpeza, ventilação, manutenção do ar condicionado, 

iluminação e conservação, principalmente dos laboratórios (e seus equipamentos). Há 

o registro da falta de acesso à internet via wireless e a banco de dados relativo às diver-

sas áreas.

Por outro lado, vários relatos traduzem o crescimento do nível de satisfação em 

relação aos aspectos acima mencionados:

“Foi feita toda a substituição das luminárias existentes nas salas de aulas da (...); em relação 
à ventilação, serão instalados aparelhos de ar condicionado; foi feito também investimentos 
no sentido da troca de carteiras escolares. Em relação às oficinas, a UFG tem dado suporte 
adequado (…) através do chamado CEMEQ (Central de Manutenção de Equipamentos) e 
também a UFG está em fase de construção do prédio para oficina de Serralheria e Carpin-
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taria melhorando, em muito, as instalações para dar suporte à (…) e outras Unidades. Os 
laboratórios de (...) apresentam boa funcionalidade; porém, carecem de técnicos.”

“Temos laboratórios bem iluminados.”

“O Laboratório de (...) funciona a contento.”

“As instalações atuais são de boa qualidade e funcionalidade quanto à iluminação, acús-
tica, ventilação, mobiliário e limpeza, porém falta...”

“O nível de funcionalidade é bom, tendendo a melhorar com a pequena reforma prevista 
para 2009 na secretaria da (...).”

“Para o curso de (...) a quantidade de laboratórios é suficiente. Temos também 1 laboratório 
de (...) que atende suas finalidades. Está em negociação com a Reitoria a criação dos labora-
tórios necessários para o curso de (...) que requer urgência para o bom andamento do curso. 
O espaço é suficiente na maior parte do tempo. Quanto à limpeza, esta ocorre de maneira 
adequada. A iluminação também está conforme a necessidade atual.”

“Nas salas de aula temos número de carteiras suficiente e em bom estado de conservação. 
(...) os alunos encontram um adequado ambiente para assistirem às aulas. A limpeza é ade-
quada em todos os ambientes da Unidade com exceção dos sanitários.”

“Terminamos a reforma de um laboratório (de...) que transformou-se em multifuncional e 
tecnicamente adequado às necessidades do novo PPC. Mobiliário: razoavelmente bom. Lim-
peza: boa.”

O quadro referente aos horários, calendário e quantidade de postos de atendi-
mento da biblioteca e salas de leitura permanece inalterado em relação a relatório ante-
rior; ou seja, a quase totalidade das Unidades continua considerando-os adequados 
às necessidades dos usuários. Apenas duas Unidades responderam que a UFG precisa 
oferecer atendimento 24 horas para os alunos. A Biblioteca Central considera a possi-
bilidade de ampliar o horário de funcionamento das bibliotecas, mas, para isso, precisa 
que o quadro de servidores seja aumentado.

No que compete ao acervo (seja em quantidade ou atualidade), as queixas de 
carência são praticamente unânimes. A Biblioteca Central reconhece que a disponibili-
dade da bibliografia recomendada em relação à demanda é insuficiente para algumas 
disciplinas, mas também esclarece que, na tentativa de suprir esta deficiência, está tra-
balhando junto ao CERCOMP para que a bibliografia básica (contida nos planos de aula) 
venha a ser cadastrada no sistema informatizado da graduação e fique disponível no 
banco de dados da biblioteca, servindo também para os processos de compra de mate-
rial informacional e de avaliação dos acervos.

Os esforços por melhoria no atendimento e acervo da biblioteca já começam a 
ser reconhecidos, conforme se percebe no seguinte relato:

“Nos últimos anos a UFG tem melhorado em relação a esse quesito.”

O bem estar e a qualidade de vida do estudante portador de necessidades espe-
ciais continuam sendo objetivados pela UFG. As adequações e adaptações das instala-
ções para esses alunos já atingem 60% das Unidades Acadêmicas e Órgãos que respon-
deram ao questionário; no relatório anterior este percentual foi de quase 50%.

As respostas obtidas a partir do Questionário de Autoavaliação das Unidades/
Núcleo de Gestão, no que se refere a Dimensão 7, permitem observar que há uma cres-
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cente melhoria na infraestrutura física, biblioteca, recursos de informação e comuni-
cação e que estas melhorias têm gerado mudanças importantes, um claro movimento 
positivo em benefício dos alunos, da qualidade dos cursos e de toda a comunidade 
acadêmica.

Entretanto, cabe lembrar que a qualidade das ações futuras da Universidade 
não depende apenas da melhoria de sua infra-estrutura. Ainda que necessária, é pre-
ciso que estas benfeitorias venham acompanhadas da interrogação e da reflexão crítica 
acerca da verdadeira função social da Universidade, pois pensar as aflições e dificulda-
des da sociedade, trabalhar pela melhoria da dignidade humana é nossa maior missão 
e nosso maior desafio. 

3.1.2.8  Dimensão 8 – Planejamento e avaliação, especialmente em relação 
aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional é a questão fundamental da oitava dimensão do 
SINAES. No questionário aplicado, deu origem a quatro questões autoavaliativas.

O modo como é operacionalizado a atividade de planejamento da Unidade Aca-
dêmica/Núcleo de Gestão é a primeira questão avaliativa da dimensão. Dentre as res-
postas, predomina o caráter democrático e plural, argumentando que o planejamento 
tem periodicidade anual e conta com a participação dos diversos segmentos da comu-
nidade universitária.

A segunda questão avaliativa versa sobre o modo como é realizada a Autoava-
liação, inquirindo se é condizente com o modo como é conduzido o processo de Pla-
nejamento da Unidade Acadêmica/Núcleo de Gestão. A partir das respostas se pode 
assumir que possui coerência entre eles, mas também que o  

“(...) Processo de Autoavaliação permite gerar juízos críticos sobre a Unidade de forma 
parcial. Apesar dos esforços dos gestores e corpo administrativo no processo de avaliação 
e autoavaliação, há necessidade de maior envolvimento por parte dos agentes presentes 
na unidade: docentes, discentes, técnico-administrativos e comunidade. Outra questão 
refere-se aos prazos curtos para o processo de autoavaliação, não permitindo um maior 
amadurecimento.”

Ao inquirir sobre a satisfação das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão com 
relação ao relatório de autoavaliação – se esse apresenta as conclusões do processo de 
avaliação interna – as respostas predominaram no sentido positivo. No entanto, cabe 
registrar que o questionário de autoavaliação pode ser mais sucinto e menos repetitivo.

Ao serem questionadas sobre as repercussões oriundas do processo de autoava-
liação, tema da quarta questão avaliativa, as Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão 
emitiram respostas heterogêneas, como pode ser exemplificado abaixo:  

“Ao longo dos anos temos observado que muitas metas traçadas foram atingidas e que 
aquelas que não foram alcançadas...”

“Não sabemos pontuar as repercussões de maneira específica somente considerando uma 
ação, os resultados são conseguidos por multifatores.”

“No que se refere à infra-estrutura se avalia que há repercussões positivas(...) Em relação ao 
pessoal, se avalia que houve redistribuição das tarefas, mas surgiram novas demandas (...)”
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Em síntese, as respostas das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão vão desde 
aquelas que não souberam inferir as repercussões dos processos de autoavaliação até 
àquelas que tem clareza de como esse processo gera ações concretas para a melhoria 
da do ambiente universitário.

3.1.2.9  Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao estudante

A UFG adota a política de prestar assistência ao corpo discente, como observa-se 
no Estatuto e Regimento Geral da UFG (2004), no título IV, do capítulo II, art. 69:

“A Universidade prestará assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabi-
lidades com os demais membros da comunidade universitária, fomentando, entre outras 
iniciativas:I – programas de alimentação, alojamento e saúde;II – promoções de natureza 
artística, cultural, esportiva e recreativa;III – programas de bolsas de trabalho, de extensão, 
de iniciação científica e de monitoria de graduação e de pós-graduação; IV – orientação psi-
copedagógica e profissional”.

Assim, a política de assistência ao estudante, cuja execução está sob responsabi-
lidade da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM), desenvolve 
um papel fundamental na garantia de acesso às oportunidades de desenvolvimento 
acadêmico, constituindo-se em instrumento de democratização da UFG.

Atualmente, a PROCOM desenvolve oito ações de política de assistência, a saber:

q Bolsa Alimentação - Após estar matriculado o estudante de graduação poderá 
solicitar essa bolsa, cuja finalidade é proporcionar auxílio financeiro para cus-
tear a alimentação no Restaurante Universitário. O edital para realização das 
inscrições é divulgado nas Unidades Acadêmicas e no site da PROCOM.

q Bolsa Permanência - Tem por objetivo atender de forma eletiva à parcela dos 
estudantes que, em razão de suas condições socioeconômicas, possuem difi-
culdades de custear e garantir sua permanência no curso. A bolsa permanên-
cia contribui para a manutenção do estudante na universidade e para a sua 
formação acadêmica.

q Creche - É um espaço de educação infantil que atende crianças de zero a três 
anos e onze meses, filhos de servidores docentes e técnico-administrativos 
e de estudantes. Está localizada no Câmpus Samambaia. As vagas ofertadas 
distribuem-se igualmente entre os três segmentos da comunidade universi-
tária. A inscrição e a seleção são realizadas no início de cada período letivo, 
com divulgação nos órgãos, Unidades Acadêmicas e no site da PROCOM 
através de edital.

q Moradia Estudantil - Tem por objetivo garantir a permanência do estudante 
de baixa renda na universidade. São requisitos básicos para a solicitação de 
vaga: ser estudante de baixa renda; estar regularmente matriculado nos cur-
sos de graduação da UFG; ser procedente de cidades do interior de Goiás, 
ou de outros Estados, ou do exterior. A inscrição e a seleção são realizadas 
no início de cada período letivo. Em Goiânia são quatro Casas de Estudante 
Universitário (CEU), três localizadas no Setor Universitário e uma no Setor Sul, 
somando aproximadamente 220 vagas. Denominadas CEU I, CEU III e CEU IV, 
vinculadas à UFG, e CEU II, vinculada à Pontifícia Universidade Católica de 
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Goiás (PUC Goiás). A construção da CEU V, no Câmpus Samambaia, concluída 
em 2010 disponibiliza cerca de 150 vagas aos estudantes da UFG. 

q Serviço Odontológico - Atende os servidores docentes e técnico-administra-
tivos, seus dependentes e estudantes da UFG, nos períodos matutino e ves-
pertino, nas seguintes especialidades: clínica geral, periodontia, endodontia, 
radiologia, prótese e ortodontia preventiva. O valor do tratamento é baseado 
nos Valores de Referências de Convênios e Credenciamentos (VRCC).

q Programa Saudavelmente - Desenvolve ações de assistência e prevenção na 
área de saúde mental, incluindo dependência química, voltado para estu-
dantes e servidores docentes e técnico-administrativos da UFG. A equipe 
deste programa é multidisciplinar, composta por médico, assistente social, 
psicólogo, arteterapeuta e musicoterapeuta, que realizam atendimentos 
individuais, em grupo e acompanhamento familiar.

q Restaurante Universitário - A UFG conta com três restaurantes, o RU I, loca-
lizado no Câmpus Colemar Natal e Silva, Praça Universitária, no prédio da 
PROCOM; o RU II e o Restaurante Executivo, ambos localizados no Câmpus 
Samambaia. Atualmente, embora o RU se encontre terceirizado, o preço das 
refeições é de baixo custo, considerando o perfil socioeconômico dos alunos 
da UFG.

q Programa de Incentivo à Participação de Estudantes de graduação em Even-
tos Científicos e Culturais - Tem por objetivo conceder passagens terrestres a 
estudantes de graduação para participarem de atividades científicas, cultu-
rais e políticas em âmbito nacional.

Os questionários de autoavaliação 2009-2010 foram preenchidos pelas Uni-
dades Acadêmicas após discussões internas em grupos de enfoque, promovidos pela 
Comissão de Avaliação Institucional/CAVI da UFG e/ou nas reuniões de Conselho Dire-
tor, para avaliar esta dimensão sobre a política de atendimento aos estudantes. Uma 
das questões era sobre as políticas de incentivo à participação dos estudantes em ativi-
dades de ensino (estágios, tutoria), iniciação científica, extensão, avaliação institucional 
e atividades de intercâmbio. A maioria das unidades que responderam aos questioná-
rios disse possuir uma coordenação de estágio que acompanha os alunos durante essa 
atividade, e há uma grande demanda de alunos que a procuram, principalmente os 
remunerados, sendo por isso, considerada positiva. Entretanto, apenas uma disse pos-
suir programa de tutoria, sendo este criado na última revisão do projeto pedagógico da 
unidade, porém ainda não foi implantado. Já quanto o atendimento na iniciação cien-
tífica, extensão e avaliação institucional, a participação dos alunos ainda é pequena ou 
nula, havendo algumas unidades que procuram incentivar a participação dos mesmos 
na avaliação institucional, aumentando as possibilidades de atividades de extensão e 
iniciação científica. Segue abaixo algumas transcrições nestas questões.

“A unidade tem uma coordenação de estágio e projeto final que orienta e acompanha as ati-
vidades de estágio (obrigatórios ou não), a qual tem procurado sempre atualizar as normas 
que regem as relações entre os alunos e as empresas. Temos sempre demandado bolsas de 
iniciação científica, com alguns resultados positivos. Temos poucos alunos envolvidos com 
atividades de extensão. Entretanto, temos tentado incrementar nossas atividades de exten-
são, principalmente com envolvimento do corpo discente.”
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“Os alunos dessa unidade possuem na grade curricular de seus cursos disciplinas de Estágio 
Curricular Obrigatório. Quanto à iniciação científica, podem participar de programas como 
o PIBIC, PIVIC, PROLICEN. Além disto, podem atuar como monitores de disciplinas ou moni-
tores em projetos de extensão da unidade.”

“Apesar de existir o Programa de Mobilidade Estudantil, a participação é pequena porém, o 
interesse dos alunos tem aumentado.”

Outra questão abrangia a existência de estudos e análises sobre dados sobre 

ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, tendo em vista a melho-

ria das atividades educativas. A maioria das unidades disse não realizar tais estudos sobre 

o tema, entretanto o Centro de Gestão Acadêmica (CGA) tem realizado esses estudos e 

os encaminha para os diretores e coordenadores todo semestre.

“Recentemente até foi montada uma comissão para avaliar os resultados da última avalia-
ção do curso no ENADE, realizado pelo INEP. No que se refere à pós-graduação strictu sensu, 
há uma constante atualização (não análise) de dados sobre os discentes ingressantes, 
abandono e tempo médio de titulação, o que não ocorre no curso de graduação.”

“Há dados organizados e acessíveis, mas não há estudo específico (Relatório) neste sentido.”

“A Pró-Reitoria de Graduação e o Centro de Seleção da UFG realizam o levantamento des-
ses dados anualmente, mas eles não estão sendo utilizados para a melhoria das atividades 
educativas na unidade.”

Quanto à participação/acompanhamento dos egressos na vida universitária, as 

unidades responderam que não há oficialmente um acompanhamento dos egressos, 

mas oportunidades de bolsas, estágios e cursos promovidos por algumas unidades.

“Alguns egressos de nossa unidade voltam ou aqui permanecem em nossos programas de 
pós-graduação lato e stricto sensu.”

“Não há acompanhamento de egressos. Quanto à formação continuada, a unidade oferece 
as possibilidades de pós-graduação e eventos que propiciam participação de alunos, egres-
sos, professores e profissionais das áreas afins da unidade.”

“Alguns egressos, ainda enquanto alunos do curso, envolvem-se em atividades que têm 
continuidade e assim permanecem atuando na unidade após a graduação participando de 
projetos de pesquisa, atividades de consultoria/assessoria, professor substituto, organiza-
ção de eventos científicos e atividades de extensão.”

Quanto à questão que se refere aos mecanismos de apoio acadêmico e 

orientação para os estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais, 

algumas unidades afirmaram possuir o programa de tutoria, que auxilia esses alunos. 

Uma unidade ainda diz ser possível um atendimento individual em horário extra 

previamente agendado com o professor. Dependendo das dificuldades apresentadas, 

ainda há o auxílio dos monitores e professores de alguns cursos e dos serviços oferecidos 

pela Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária.

“Temos o Programa de Tutoria, que possibilita o acompanhamento do aluno por um pro-
fessor tutor desde sua entrada na UFG. Este tutor orienta o aluno em todas as atividades 
ou dificuldades que ele possa ter dentro da UFG. O Programa de Monitoria possibilita aos 
alunos resolver problemas específicos de disciplinas ministradas”.
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“Em relação ao desempenho acadêmico propriamente, os docentes se desdobram para que 
esses alunos atinjam as metas estabelecidas. Temos iniciado também programas conjuntos 
com outras unidades da UFG, por exemplo, no reforço no conhecimento de línguas, entre 
outros”.

Metade das unidades informou não possuir incentivo para a criação de empre-
sas-júnior e incubadoras e nas outras já foram criadas e até registradas empresas-júnior.

“A unidade aprovou a proposta de criação de uma empresa-júnior e forneceu as condições 
necessárias para sua implantação. Quanto à empresa incubadora a unidade teve a opor-
tunidade de participar, porém diante das poucas vantagens oferecidas do ponto de vista 
administrativo e fiscal, os professores se desmotivaram.”

“Não há incentivo à criação de empresas, pois esta meta não faz parte da formação dos 
cursos desta Unidade Acadêmica.”

“Há na UFG políticas de incentivo na UFG para a criação de empresas-júnior e incubadoras, 
contudo, especificamente na unidade não há, devido à falta de espaço físico que limita qual-
quer tipo de empreendimento mais arrojado.”

Nenhuma unidade disse promover ações para conhecer a opinião dos empre-
gadores sobre os egressos da instituição, apesar de haver certo interesse em algumas. 

“Não há esse mecanismo ainda. Contudo, uma forma de avaliação é que nos últimos con-
cursos nas redes de Ensino Estadual e Municipal, a grande maioria dos aprovados foram 
alunos dessa unidade.”

3.1.2.10  Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o 
significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação 
superior

No entendimento das Unidades Acadêmicas e Núcleos de Gestão, os repasses 
do MEC não são adequados aos compromissos de oferta da educação superior na UFG.

Um dos Núcleos de Gestão sugere que o MEC volte aos programas específicos 
para aquisição de material informacional, bem como políticas publicas de reposição e 
ampliação do quadro de pessoal para atender o aumento das demandas. Cita também 
a necessidade de que sejam disponibilizadas funções gratificadas e de direção para 
garantir o desempenho das gerencias e coordenações. 

Para as Unidades Acadêmicas os recursos orçamentários, de um modo geral, 
permitem manter a sustentação básica, o mínimo necessário em relação aos gastos 
com custeio, para aquisição de material de consumo para aulas práticas de graduação, 
funcionamento de laboratórios, manutenção das instalações. Por outro lado, são insufi-
cientes em recursos de capital para aquisição de equipamentos e mobiliário, principal-
mente para os laboratórios tanto de informática quanto os específicos para a formação 
profissional conforme transcrições abaixo:

“As necessidades de atualização de equipamentos na área tecnológica e principalmente 
na área de informática são muito grandes e não conseguimos acompanhar o aumento da 
demanda”.

“Faltam recursos para a aquisição de materiais básicos de consumo, sem falar na manuten-
ção dos laboratórios”.
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“A Unidade recebe um valor muito aquém do necessário para suas atividades”.

“O repasse feito pela universidade não é suficiente para resolver todos os problemas 
emergenciais”.

Foi salientado que as Unidades Acadêmicas têm crescido sob os aspectos de 
ensino, pesquisa e extensão numa proporção não equiparada ao aporte orçamentário, 
o que significa que o orçamento teria que ser maior para se manter em nível de excelên-
cia o crescimento obtido e almejado:

“A inadequação dos recursos financeiros destinados pelo MEC para suprir as necessidades e 
compromissos da educação superior é histórica. São igualmente históricos os esforços que 
todos os servidores precisam despender para providenciar outras fontes de recursos a fim 
de que o compromisso da UFG com a qualidade do ensino seja mantido em nível aceitável”.

Considerou-se também que com o aumento significativo do número de alu-
nos, funcionários e professores, em função da criação de novos cursos e novas turmas 
oportunizadas pelo Reuni, serão necessários maiores recursos com vistas à aquisição de 
equipamentos e para custear a participação do corpo docente em eventos científicos.

“(...) existem muitas carências de materiais, reformas e de patrocínio à participação dos pro-
fessores em eventos externos, dificuldade para estruturação física e de infra-estrutura em 
relação ao curso”.  

Para seu funcionamento as Unidades Acadêmicas buscam fontes suplementa-
res de recursos, como:

I. Cursos de Especialização; 

II. Financiamento de projetos de pesquisa por órgãos de fomento (FAPEG, 
CNPq, CAPES, FUNAPE, SANTANDER, entre outros); 

III. Convênios com Ministério da Saúde para oferecimento de cursos de pós-
-graduação lato sensu;

IV. Editais do Ministério da saúde para Reorientação da Formação Profissional: 
PET-SAÚDE, PRÓ-SAÚDE

V. Prestação de serviços por laboratórios especializados;

VI. Projetos de cooperação

“As atividades são sustentadas pelo fundo local resultante dos vários cursos de especializa-
ção, prestação de diversos de serviços e de projetos desenvolvidos pelos docentes”.

“Estamos contando apenas com os recursos advindos do Tesouro e dos recursos de arreca-
dação de taxas - Fundo Local”.

Algumas unidades colocaram que a discussão sobre infraestrutura física é um 
dos temas tratados no Planejamento Pedagógico:

“(...) discutido e definido no planejamento estratégico, as necessidades e prioridades refe-
rentes a adequação do espaço físico existente e criação de novos espaços. Entretanto, por 
serem geralmente obras que não são baratas, acabam sempre sendo adiadas em função de 
outras prioridades”. 

Também foi ressaltada a carência de recursos para reformar, modernizar ou 
ampliar a infraestrutura física. As Unidades Acadêmicas colocaram que tem sido sub-
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metidas a problemas referentes à insuficiência do espaço físico diante do crescimento 
das Unidades e à inadequação delas às necessidades específicas dos cursos. Conside-
ram que não estão conseguindo acompanhar o aumento da demanda por espaço físico.

Um núcleo de gestão disse não possuir orçamento específico, mas as demandas 
são supridas na medida em que são aprovadas internamente pelo gestor. A partir do 
REUNI, avalia que o repasse financeiro é adequado; ou seja, entende que há recursos, 
“o que falta é organização/mobilização de esforços para o uso em infra-estrutura física”. 
Para o próximo planejamento, ficou estabelecido que as demandas da Equipe para par-
ticipação em eventos/capacitação sejam elencadas.

Mesmo frente as constatações das Unidades Acadêmicas percebe-se que UFG 
está vivendo um momento de grande expansão. Segundo o Relatório de Prestação de 
Contas 2008 ao agrupar os recursos de todas as fontes, o orçamento global executado 
pela UFG em 2008 foi de R$ 527.549.650,75 e, atualizando-o pelo IGP-DI a preços de 
janeiro de 2009, se identifica um incremento de 1,8% em relação ao ano anterior. Esse 
aumento deve ser creditado à maior participação da UFG na distribuição dos recursos 
da Matriz Andifes, aos recursos alocados no âmbito dos programas de expansão desen-
volvidos em Catalão e Jataí, aos recursos do REUNI e aos recursos advindos da aprova-
ção de emendas parlamentares, individuais e de bancada.

3.2  percepção dos estudantes de graduação

O relatório que a Comissão de Avaliação Institucional da Universidade Federal 
de Goiás (CAVI/UFG) ora apresenta traz uma análise dos dados que foram obtidos por 
meio da aplicação de um questionário de autoavaliação do ambiente acadêmico e res-
pondido pelos estudantes de graduação da UFG – Câmpus de Jataí e Câmpus Catalão14.

Esse questionário, um dos instrumentos de Autoavaliação da UFG 2009-2010, 
foi disponibilizado aos estudantes pela PRODIRH/UFG no momento de sua matrícula no 
segundo semestre de 2009, feita online em julho de 2009. Os alunos foram convidados 
a responder às 44 questões objetivas (extraídas e/ou modificadas do questionário sócio 
econômico do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE / SINAES, 
2004) contendo, cada uma, cinco alternativas: A, B, C, D e E.  Foi pedido que marcassem 
apenas uma alternativa para cada questão.

Esta consulta teve por objetivo extrair informações que pudessem, naquele 
momento, identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo discente e, a 
partir destas, nortear ações futuras da Instituição visando promover a melhoria dos pro-
cessos avaliativos, das condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos 
e o aperfeiçoamento das atividades acadêmicas da UFG.

Cabe esclarecer que a CAVI enviou, para o coordenador de cada um dos diferen-
tes cursos de graduação do Câmpus de Jataí e Câmpus Catalão, os resultados tabulados 
desses questionários de Autoavaliação respondidos pelos estudantes por ocasião da 
matrícula no 2º semestre de 2009. O envio foi acompanhado da sugestão de uma leitura 
por categorias e, ainda, foi solicitada aos Diretores de Unidades Acadêmicas e Coorde-
nadores de graduação a produção de um relatório a partir da reflexão e debate, por 
ocasião do Planejamento Pedagógico, dos resultados enviados.

14. Estes dados constituem o Caderno do PGE nº 10, intitulado “Os Estudantes de Graduação da UFG: autoavaliação do 
ambiente acadêmico 2009”.
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Estes relatórios produzidos pelos coordenadores de cada curso forneceram sub-
sídios para uma Proposta de Seminários coordenada pela CAVI, em parceria com a PRO-
GRAD/UFG, iniciada no segundo semestre de 2010 e denominada OFICINA TEMÁTICA 
– os estudantes de graduação da UFG: autoavaliação do ambiente. A 1ª edição desta 
oficina aconteceu no Câmpus de Jataí e a 2ª edição no Câmpus de Catalão.

Todas essas informações integram o 5º ciclo avaliativo da UFG, coordenado 
pela CAVI/UFG, e se inserem em um programa maior, o Programa de Gestão Estratégica 
(PGE) - institucionalizado através da Resolução CONSUNI/UFG nº 10/2006 - em concor-
dância com a Lei do SINAES.   

3.2.1  Os procedimentos metodológicos

Os dados extraídos das 44 questões respondidas pelos alunos da UFG/ Câmpus 
de Jataí e Catalão foram primeiramente organizados em tabelas e gráficos15 pela Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD) e distribuídos em 07 categorias: Plano de Ensino; 
Ensino; Trabalho Docente; Apoio Institucional; Atividades Extraclasses; Ensino, Pesquisa 
e Extensão; Infraestrutura e recursos Materiais

Após consultar esse material disponibilizado por aquela Pró-Reitoria da UFG, 
demos início à concepção deste relatório. Para melhor viabilizar nosso trabalho de aná-
lise optamos por utilizar as mesmas tabelas e gráficos organizados e distribuídos em 07 
categorias pela PROGRAD/UFG.

Para extrair a opinião da maioria dos estudantes de graduação da UFG do Câm-
pus de Jataí e Catalão sobre os diferentes aspectos avaliados, buscamos verificar a inci-
dência de maiores porcentagens comparando os índices registrados nas alternativas A, 
B, C, D, e E.

Portanto, na análise dos dados que subsidiou a construção deste relatório, a opi-
nião dos estudantes de graduação do Câmpus de Jataí e Catalão foi considerada em sua 
totalidade, e optou-se por uma leitura dos aspectos cujos dados sinalizam a necessi-
dade de alguma intervenção, seja por parte dos docentes, dos coordenadores de curso 
e ou do diretor do câmpus ou mesmo da UFG.  

3.2.2  Câmpus Jataí: Análise por Categorias

3.2.2.1  Plano de Ensino

As informações relacionadas ao tópico “entrega e discussão” do Plano de Ensino, 
pelo professor, ao iniciar a disciplina, e se esse plano contempla objetivos, procedimen-
tos de ensino, avaliação, conteúdo programático e bibliografia e, também, “relevância” 
das orientações do plano de ensino para o desenvolvimento do curso foram agrupadas 
na categoria “Plano de Ensino”. As respostas obtidas mostram um positivo percentual 
para os professores nessa categoria, conforme podemos verificar a seguir:

Todos os professores (38,6%), ou a maior parte deles (43,4%), entregaram e dis-
cutiram, ao iniciar a disciplina, um Plano de Ensino contendo objetivos, procedimentos 

15. Estas tabelas e gráficos constarão na publicação do Caderno PGE: O ambiente acadêmico do Câmpus de Jataí da 
UFGna percepção dos estudantes de graduação 2009: uma interpretação dos resultados pelos coordenadores e do Ca-
derno: O ambiente acadêmico do Câmpus de Catalão da UFG: na percepção dos estudantes de graduação 2009: uma 
interpretação dos resultados pelos coordenadores.
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de ensino, avaliação, conteúdo programático e bibliografia. Para 40,6% dos alunos as 
orientações contidas nos Planos de Ensino foram relevantes para o desenvolvimento do 
curso, mas 16,8% deles deixaram essa questão em branco; o percentual de brancos para 
os outros dois tópicos (entrega, discussão e orientações contidas nos Planos de Ensino) 
foi de apenas 0,7% e 1,4%. 

Por que 16,8% não responderam se as orientações contidas no Plano de Ensino 
eram relevantes? Por não saber o que é relevante no seu curso? 

O percentual obtido para as alternativas de resposta nenhum discute, nenhum 

contém e não são relevantes foi de apenas 1,3%. 

3.2.2.2  Ensino

Na categoria “Ensino”, ficaram agrupadas as respostas pertinentes aos seguintes 
tópicos:

q Técnica de ensino utilizada pela maioria dos docentes: A grande vencedora 
foi a alternativa aula expositiva com participação dos estudantes (46,5%), 
seguida de aulas expositivas (21,7%). A prevalência da primeira sobre a 
segunda pode ser considerada um resultado bastante positivo, pois, pedago-
gicamente falando, uma aula com a participação dos alunos é mais adequada 
do que quando apenas o professor fala e o aluno ouve e anota.  Aulas práticas, 
trabalhos de grupo e outra receberam, respectivamente, 3,6%, 6,7% e 1,9%. 

q Solicitação ao estudante a realizar atividades de pesquisa nas disciplinas 
como estratégia de aprendizagem: a alternativa Nenhuma disciplina recebeu 
preocupantes 16,6% enquanto que Todas as disciplinas ficou com 8,3%. A 
maior parte e menos da metade ficaram equilibrados recebendo, respecti-
vamente, 22,1% e 22,5%. Essa aparente contradição na opinião dos alunos 
(equilibrando assim a média geral) pode ser explicada no fato de que em 
alguns cursos os alunos são solicitados pela maior parte dos professores a 
realizar atividades de pesquisa (receberam um percentual de 40,0%, 38,7%, 
33,3%) enquanto que, em outros cursos, menos da metade dos professores 
adotam essa estratégia de aprendizagem, recebendo aqui um percentual de 
40,7%, 38,7%, 33,3%, 29,0%.  Apenas a metade recebeu 10,25%.

q Adequação dos procedimentos de ensino adotados pela maioria dos docen-
tes em relação aos objetivos do curso: 42,3% dos alunos os consideram ade-
quados e 1,6% inadequados. 22,6% responderam parcialmente adequados e 
10,2% bastante adequados. 4,5% os consideraram pouco adequados. 

q Tipo de material mais utilizado por indicação dos docentes durante o curso: 
Ganham o ranking Livro-texto e/ou manuais (27,8%) e Cópias de trechos ou 
capítulos de livros (26,7) seguidos por Apostilas e resumos (21,3). Anotações 
manuais e caderno de notas ficaram com 2,7% e artigos de periódicos espe-
cializados recebeu preocupantes 2,0%.

q Caracterização do uso de recursos audiovisuais nas atividades de ensino e 
aprendizagem do curso: Para 38,7% dos estudantes do Câmpus de Jataí o uso 
de recursos audiovisuais é amplo e adequado enquanto 8,9% responderam 
que é amplo, mas inadequado. 25,5% o consideram restrito, mas adequado 
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e 5,0% restrito e inadequado. Apenas 1,2% dos estudantes responderam que 
o seu programa não dispõe desse recurso.

q Instrumentos de avaliação adotados pela maioria dos docentes: A alterna-
tiva vencedora, com 68, 6%, foi provas escritas discursivas.  6,8% para traba-
lhos de grupo; 2,3% testes objetivos; 1,8% provas práticas e 0,9% trabalhos 
individuais.

q Nível de exigência do Curso: 41,1% dos alunos pensam que o seu curso exige 
na medida certa, 20,1% deveria exigir um pouco mais, 11,2% deveria exigir 
muito mais e, para apenas 0,8%, deveria exigir muito menos.

Esses são os números contabilizados para esta categoria. Entretanto, para além 
desses números, muito nos chamou a atenção o alto índice de absenteísmo. Em todos 
os tópicos acima houve um percentual geral de respostas em branco que variou de 
17,6% a 19,9%.

3.2.2.3  Trabalho Docente

A disponibilidade de professores, na Instituição, para atendimento extra-classe 
merece uma reflexão a respeito. Todos tem disponibilidade recebeu apenas 17,1% 
quando, na verdade, esse percentual deveria ser bem mais alto! Por outro lado, A maio-
ria tem disponibilidade recebeu 40,2% e nenhum tem disponibilidade apenas 0,2%.  
Metade (13,2%) tem disponibilidade e, menos da metade, 9,3%.

Quando questionados se os docentes demonstram ter domínio de conteúdo 
atualizado nas disciplinas ministradas, 45,6% responderam a maior parte deles e 24,3% 
todos os docentes. Apenas metade deles e menos da metade receberam, respectiva-
mente, 7,5% e 2,7%.

Em um primeiro momento chamou-nos a atenção o fato de que, em dois cursos, 
houve um percentual de 3,2% e 2,2% para a alternativa nenhum deles tem domínio 
de conteúdo atualizado de vez que, em todos os outros cursos, o percentual para esta 
alternativa foi o esperado, ou seja, 0,0%. Entretanto, ao verificar os percentuais rece-
bidos por esses dois cursos nas outras alternativas deste mesmo tópico, percebemos 
também índices tranqüilizadores, ou seja, 32,3% e 37,8% para a alternativa todos os 
docentes (tem domínio de conteúdo atualizado nas disciplinas ministradas) e 54,8% e 
35,6% para a maior parte deles. 

Quando perguntados a respeito da “Articulação do trabalho dos docentes e o 
currículo do curso com os aspectos sociais, políticos e culturais da realidade brasileira, 
bem como quanto à articulação desse trabalho e do currículo a temas gerais e situações 
do cotidiano”, 22, 5% dos alunos preferiram não opinar! Entretanto, 67,6% entendem 
que existe essa articulação, seja em todas as disciplinas (16,3%), no ensino de várias dis-
ciplinas (25,6%) e em algumas disciplinas (25,7%). Um percentual pequeno respondeu 
que não articula ou não sei informar.

Obs.: Em todos os 4 tópicos dessa categoria houve, respectivamente, um índice 
de 19,2%, 18,7%, 22,5% e 22,4% de respostas em branco!
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3.2.2.4  Apoio Institucional 

As respostas agrupadas nesta categoria mostraram que, entre os alunos dos 
diferentes cursos, predomina a opinião geral de que Instituição apóia a sua partici-
pação em eventos de caráter científico, seja com financiamento e dispensa às aulas, 
(25,2%), financiamento parcial e dispensa às aulas (14,9%), apenas dispensa ás aulas 
(26,7%). Poucos responderam que o seu curso não apóia de modo algum (5,3%) ou 
apenas quando a participação é por iniciativa própria (7,5%). Entretanto, o percentual 
de respostas em branco foi de 19,4%. 

3.2.2.5  Atividades Extraclasses

 Dentre os percentuais mais significativos para o tópico “entidades que pro-
moveram a maior parte dos eventos que os estudantes participaram”, a própria UFG 
se sobressaiu com 45%, seguida de 15,6% para outras IES. 10,7% dos estudantes não 
participou de evento algum e 20,9% foi o percentual de respostas em branco. Quanto 
à “participação dos estudantes em atividades extracurriculares oferecidas pela UFG”, a 
participação se dá, majoritariamente, nas atividades culturais (39,8). Surpreendentes 
27,4% não participou de nenhuma atividade e muito poucos se fizeram presentes em 
atividades artísticas (4,1%), desportivas (1,8%) ou estudos de língua estrangeira (4,1%). 
O percentual de respostas em branco foi de 20,3%.

3.2.2.6  Ensino, Pesquisa e Extensão

Alguns percentuais obtidos nesta categoria apontam contradições e dificulda-
des que sinalizam a necessidade de uma atenção especial por parte da Instituição; seja 
pelo índice de cerca de 27% de respostas para a alternativa o curso não oferece opor-
tunidade de conhecer, vivenciar e atuar em iniciativas/programas/ações comunitárias, 
seja porque os estudantes afirmam que essas iniciativas/programas/ações comunitárias 
são ofertadas, mas, em programas de extensão (10%) e seja, também, pela média de 
23% de respostas em branco para todos os tópicos pertinentes à essa categoria. 

Por outro lado, ainda que 27% tenham negado a existência de iniciativas/pro-
gramas e/ou ações comunitárias, uma média de 22% afirmam que elas existem, mas no 
ensino de algumas disciplinas. A média para no ensino de várias disciplinas foi de 8,3%. 
Cabe observar também que 7% dos alunos que responderam afirmam que essas ativi-
dades/programas/ações comunitárias existem, mas, em atividade de pesquisa.

Quando perguntados se há “oferta do programa de iniciação científica, além das 
atividades teóricas e práticas”, o percentual de respostas obtido é mais positivo, com 
26% dos alunos afirmando que sim, com aproveitamento regulamentar de conheci-
mentos para integração curricular. Já 9,8% afirmam que sim, mas com aproveitamento 
não regulamentar de conhecimentos para integração curricular e 5,6% entendem tam-
bém que sim, mas sem esse aproveitamento. Ainda 8,1% dos alunos afirmaram que o 
programa não oferece. 

Intrigante foi constatar o alto índice de alunos (41,5%) que respondeu que não 
sabe informar a respeito da oferta de programa de iniciação científica! Além, claro, das 
respostas em branco neste tópico, 22,9%.

O tópico “oferta do programa de extensão, além das atividades teóricas e práti-
cas” recebeu percentuais similares ao de iniciação científica. Enquanto 24,0% afirmam 
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que sim, com aproveitamento regulamentar de conhecimentos para integração cur-
ricular, outros 6,8% com aproveitamento não regulamentar de conhecimentos para 
integração curricular, ainda 6,1% dizem que sim, mas sem esse aproveitamento e, para 
8,3%, o programa não oferece.

3.2.2.7  Infraestrutura e Recursos Materiais

A “análise das condições de instalações físicas” utilizadas no curso recebeu uma 
boa avaliação dos estudantes principalmente em relação às salas de aulas, para eles 
espaços amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário adequado (37,2%). O 
percentual que compartilha essa mesma opinião é de 18,6% para os laboratórios e de 
26,3% para ambientes de trabalho / estudo. O índice de rejeição para com essas mesmas 
instalações, para eles espaços pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliá-
rio inadequado foi de 4,1% (salas de aulas), 13,3% (laboratórios) e 6,4% (ambientes de 
trabalho/estudo. Percebe-se nessas duas alternativas acima que o nível de insatisfação 
é sempre maior em relação aos laboratórios.

As outras três alternativas disponíveis são pequenas “variações sobre o tema” 
das duas anteriores; ficaram mais ou menos equilibradas com um percentual de 13,8%, 
13,4% e 10.7%.

Um alto percentual não quis responder sobre as condições físicas das salas de 
aula (23,7%), dos laboratórios (27,3%) e dos ambientes de trabalho/estudo (26,4%).

A “adequação do espaço pedagógico ao número de estudantes para a realiza-
ção de aulas práticas” também foi bem avaliada. A alternativa na maior parte delas rece-
beu 31,2%, em todas elas 16,5%, apenas na metade e menos da metade delas uma média 
de 10,3%. Em nenhuma, 6,6%. 24,2% não quiseram responder.

Biblioteca. A maior fragilidade aqui é quanto à “atualização do acervo da biblio-
teca face às necessidades curriculares do curso”. Para apenas 11,8% esse acervo é atua-
lizado e computamos uma média de 18,4% para os que o consideraram pouco atuali-
zado e desatualizado. Para 22,9% dos alunos esse acervo é medianamente atualizado. 
23,5% não quiseram responder e 4,0% declararam não saber responder.  

“A freqüência de utilização da Biblioteca” oferece um panorama mais animador. 
25,5% a utilizam com muita freqüência e 20,8% com razoável freqüência. Há um equi-
líbrio entre os que a utilizam diariamente (13,6%) e os que lá comparecem raramente 
(13,1%). Aqueles que nunca a utilizam constituem um universo de apenas 2,9%. O per-
centual de votos em branco foi de 23,0%.

3.2.2.8  Considerações: diálogo com alguns coordenadores

Objetivando tecer uma rede de compreensão mais abrangente a respeito dos 
percentuais detectados nas respostas dos alunos em sua autoavaliação do ambiente 
acadêmico, recorremos à leitura dos relatórios enviados à CAVI (uma solicitação cujos 
encaminhamentos foram devidamente explicitados na introdução deste relatório), 
neles buscando a visão e a reflexão feita pelos Coordenadores de Cursos de Graduação 
do Câmpus de Jataí por ocasião do recebimento dos resultados tabulados desses ques-
tionários de Autoavaliação respondidos pelos estudantes.

Foi gratificante perceber, em primeiro lugar, o pronto atendimento dos Coorde-
nadores a essa solicitação da CAVI/UFG. Enviaram comentários, sugestões, reflexões e 
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propostas de ações futuras que, com certeza, se reverterão em prol do aperfeiçoamento 
das atividades acadêmicas da UFG.

Podemos dizer que a grande maioria concordou com os pontos positivos e com 
as fragilidades apontadas pelos estudantes, concordância exemplificada nos comentá-
rios que transcrevemos a seguir:

“(...) Outros quesitos que foram avaliados como inadequados foram os.... Neste caso os alu-
nos novamente têm razão, pois (...)”

“(...) Pelo exposto acima, a coordenação considera que os resultados da pesquisa realmente 
refletem a realidade encontrada no curso de... de Jataí, que demonstra uma grande quali-
dade do corpo docente, alunos esforçados, porém inadequações (...)”

Vários outros externaram engajamento e anseio pela melhoria da UFG em todas 
as instâncias de sua atuação, como estes a seguir:

“(...) Consideramos fundamental a busca de excelência em todos os níveis da universidade 
e isso só será possível através da correção das distorções identificadas. Portanto, esperamos 
que todo esse trabalho não faça apenas parte de estatísticas mas que sejam instrumentos 
para implementação de ações efetivas para melhorar o nível dos cursos, das interações den-
tro e fora da Universidade e da qualidade dos serviços prestados em todos os seus aspectos.”

“A coordenação parabeniza a iniciativa por democratizar e formalizar uma pesquisa que 
com certeza dará um norte para (...)”

Em linhas gerais, todos os coordenadores foram criteriosos, pertinentes e asser-
tivos em seus comentários e proposituras sendo uma delas, inclusive, o enxugamento 
do questionário. Entretanto, muito poucos se propuseram a uma reflexão ou comentá-
rio a respeito de um dado a todo instante recorrente e que, no nosso entendimento, traz 
uma mensagem subliminar significativa: o alto índice de respostas em branco. Muitos 
alunos simplesmente não tiveram interesse algum em responder...

Por quê? Desinteresse? Falta de consciência crítica? Desinformação a respeito 
do valor da contribuição dos estudantes no aperfeiçoamento das atividades acadêmi-
cas da UFG? Ou por achar que a Instituição não está atenta à importância de se dar voz 
aos sentidos produzidos pelos alunos? Mas não são eles sujeitos do processo educativo, 
porta-vozes da sociedade?

Várias podem ser as razões... Ainda que números levantados possam não ter 
significado ou sentido em si mesmos, não resta dúvida de que apontam cenários. Algo 
pode estar faltando na formação desses estudantes.

Para finalizar, está transcrita a seguir a opinião de um dos coordenadores que se 
manifestou preocupado com essa constante indiferença manifestada pelos estudantes.

“(...) Esse quadro explicita que mais da metade dos discentes mostrou-se indiferente ao 
questionário. Essa particularidade, da indiferença, pode ter sido causada por circunstâncias 
pontuais, isoladas, não traduzindo, dessa forma, o perfil essencial dos discentes do curso. 
Contudo, isso, por si só, já pode indicar ‘algo’. Retornaremos a esse ‘algo’ nas palavras finais 
deste texto. […]Os discentes, dentro das suas capacidades e iniciativas, avaliaram o curso e 
a unidade de forma bastante realista. Acertaram, na maior parte das questões, se equivoca-
ram em outras, mas como adiantamos no início desse texto, ‘algo’ paira sobre essa autoa-
valiação que deve ser mencionado. Ao examinar, no conjunto, as respostas dos alunos, ficou 
a sensação de que eles mostraram-se poucos críticos com relação ao estado atual do seu 
curso e da UFG/Jataí. Uma das consequências imediatas de uma visão que compreende as 



Autoavaliação Institucional68

coisas funcionando dentro do esperado é o pouco - ou nenhum - empenho extra das pes-
soas aí envolvidas em adquirir/alcançar um novo momento/cenário para além da realidade 
vivida.”

3.2.3  Câmpus de Catalão: Análise por Categorias

 Os dados deste relatório foram levantados por meio da aplicação de um questio-
nário disponibilizado na página da UFG em 2009, com o objetivo de conhecer a opinião 
dos estudantes sobre o ambiente acadêmico da universidade no município de Catalão. 
Os cursos pesquisados são: Administração, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, 
Ciências Sociais, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, 
Engenharia de Produção, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Matemática 
Industrial, Pedagogia, Psicologia e Química, totalizando 18. O questionário16 apresenta 
questões distribuídas em 06 categorias, quais sejam: Plano de Ensino; Ensino; Trabalho 
Docente; Atividades e Eventos Extraclasses; Ensino, Pesquisa e Extensão; Infraestrutura 
e recursos materiais. Este relatório consiste em uma leitura dos dados já organizados em 
tabelas e gráficos para consultas. Assim, optou-se por uma leitura dos aspectos cujos 
dados sinalizam a necessidade de alguma intervenção, seja por parte dos docentes, dos 
coordenadores de curso e ou de diretores de unidade ou mesmo da UFG.  

OBSERVAÇÕES GERAIS

Observou-se um elevado índice de absenteísmo por parte dos estudantes de 
alguns cursos, considerando-se os elevados índices de questões “em branco”. Este dado 
refere-se principalmente aos cursos de Ciências da Computação, cuja média é de 50,0% 
de estudantes que decidiram não opinar. Em seguida aparecem os cursos de Ciências 
Sociais com média de 40% e Educação Física com média um pouco superior a 34,0% de 
absenteísmo.  Engenharia de Minas e Letras aparecem em seguida com média de 30,0%. 
Tais indicadores podem constituir indícios de que ou os estudantes não se interessam 
pela avaliação institucional por desconhecimento da proposta ou que estão descrentes 
quanto aos encaminhamentos a partir dos seus resultados, segundo pesquisas realiza-
das por Assis, 2008.

3.2.3.1  Plano de Ensino

Quanto à categoria plano de ensino, observou-se que a maioria dos estudantes 
em todos os cursos considerou as orientações contidas nos Planos de Curso muito rele-
vantes ou relevantes e afirmam que os professores discutem com eles a proposta para 
a disciplina. Em relação às técnicas de ensino utilizadas pelos professores, a maioria dos 
estudantes em todos os cursos indica que utilizam “aulas expositivas com participação 
dos alunos”, com índices entre 33,0% (Ciências da Computação e Engenharia Civil) e 
Matemática Industrial com 68,0%, Geografia com 67,4%, História com 64,3%, Psicologia 
com 65,5% e Enfermagem com 60,0%.  O curso que apresenta maior índice de professo-
res que propõem “trabalhos em grupo desenvolvidos na sala” é Pedagogia com 17,6% 
e Enfermagem com 16,0%.  O curso de Física chama a atenção para o elevado índice de 
estudantes que escolheram a opção “aulas expositivas”, com 50,0%, seguido de Enge-
nharia Civil com 41,7% e Engenharia de Minas com 30,6%. Há, portanto, segundo os 

16. Este questionário encontra-se disponível no caderno nº 7 do PGE intitulado: Os instrumentos de Autoavaliação da UFG. 
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estudantes, uma tendência maior de os professores optarem por aulas expositivas nos 
cursos das áreas de ciências exatas. 

Em relação à adequação dos procedimentos de ensino aos objetivos do curso, para 
44,1% dos estudantes, em média, é adequada. Os menos satisfeitos são os estudantes 
de Física, em que 43,8% indicam que estes são “parcialmente adequados” e 12,5% con-
sidera pouco adequado. Os estudantes mais satisfeitos são os da Enfermagem, curso 
em que 40,0% dos estudantes indicaram os procedimentos de ensino dos professores 
como sendo “bastante adequados”.

3.2.3.2  Ensino

Na categoria ensino, no que diz respeito ao tipo de material mais utilizado por 
indicação dos professores, os dados revelam um fenômeno preocupante no que diz 
respeito à qualidade do curso: na média geral por item, 29,0% dos estudantes indicam 
o “livro-texto e ou manuais” como sendo o principal recurso adotado pelos professores, 
com destaque para os cursos de Física com 56,0%, Química com 52,0% e Eng. Civil 
com 50,0%. Na média geral por item 26,3% dos estudantes informa que os professores 
utilizam “apostilas e resumos”, com destaque para Matemática Industrial com 68,0% 
e Ciências Sociais com 40,0%.  Ainda na média geral 20% dos alunos afirmam que os 
professores utilizam predominantemente “cópias de trechos ou capítulos de livros”, 
destacando-se História e Psicologia com 40,0%. O que mais preocupa nestes dados é 
que somente no curso de Enfermagem, 56,0% dos alunos indicaram que os professores 
utilizam “artigos de periódicos especializados”. Nos demais cursos, em 12 o índice 
é zero e nos demais entre 4,0% e 2,0%.  Este dado merece uma atenção especial 
considerando-se que são nestas publicações que as áreas se mantém atualizadas. O 
uso de livros também é pequeno em relação ao de apostilas e resumos, que, em geral, 
possui conteúdo fragmentado e simplificado. 

No que se refere ao uso das tecnologias educacionais, em média 30,0% dos estu-
dantes indicam que os professores fazem uso de forma “ampla e adequada” em sala de 
aula. Os destaques são da Enfermagem com 68,0% e Matemática Industrial com 52,0%. 
Outros 28,0% em média indicam que o uso das tecnologias é “restrito, mas adequado”, 
destacando-se Geografia com 48,8%, Eng. Civil e Psicologia com 39,0%. Para 25,0% dos 
estudantes da Física este uso é “restrito e inadequado”. É bem visível, pelos dados deste 
instrumento, a insatisfação dos estudantes do curso de Física no que diz respeito a 
alguns aspectos do trabalho docente.

Quanto aos instrumentos de avaliação da aprendizagem utilizados pelos profes-
sores, a média geral dos estudantes que assinalaram “provas escritas discursivas” é de 
64,8%. Destacam-se os cursos de Enfermagem, Eng. Civil, Eng. de Produção, Geografia e 
Matemática com índices superiores a 80,0%. Das outras modalidades de instrumentos 
avaliativos apenas entre os estudantes de Ciências Sociais (40,0%) escolheu “trabalhos 
em grupos”.  Na média dos outros instrumentos figuram 4,6% para testes objetivos, 8% 
para trabalhos em grupo e 1,9 % para trabalhos individuais. Observa-se que o uso de 
provas escritas é predominante com poucas variações de instrumentos em quase todos 
os cursos, exceção apenas para Ciências Sociais que utiliza mais os trabalhos em grupo 
do que os demais instrumentos. Esta predominância do uso das provas tem raízes his-
tóricas e também revela um pouco as dificuldades que a maioria dos docentes sente 
quando o assunto á avaliação.  Em geral, na educação superior, os professores tendem 
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a avaliar os seus alunos da mesma forma como foram avaliados quando estudantes, 

tendo em vista que não passaram por cursos de formação para a docência (CUNHA, 

1996). Em geral os estudantes consideram que o nível de exigência dos cursos está na 

medida certa, com destaque para os cursos de Eng. de Produção e Matemática com 

índices acima de 60,0% e para 44,0% dos alunos de Enfermagem o curso deveria exigir 

um pouco menos. Para 54,0% dos alunos de Educação Física o curso deveria exigir mais, 

somando-se as colunas “deveria exigir mais” e “deveria exigir muito mais”.

3.2.3.3  Trabalho Docente

Quanto ao trabalho docente e a disponibilidade para atender os estudantes extra-

-classe, observa-se que, em média 22,8% dos alunos afirmam que todos tem disponibili-

dade e 39,6% afirma que a maioria tem disponibilidade, totalizando 62,4% que afirmam 

poder contar com os professores fora do horário de aulas. Este dado consiste em um 

indicar compatível com a realidade da instituição que conta com a maioria dos profes-

sores com dedicação exclusiva. Segundo os alunos, os professores mais disponíveis são 

dos cursos de Enfermagem (84%), Educação Física (75,2), Matemática (75,0%), História 

(73,9%), Geografia (72,0%) quando somados os índices das colunas “todos docentes” e a 

“maior parte deles”.  A exceção fica por conta do curso de Ciências da Computação, com 

38,9% de alunos que deixou a questão em branco, nenhum aluno assinalou que todos 

têm disponibilidade e apenas 33,0% afirma que a maioria tem disponibilidade. Trata-se, 

portanto de um dado relevante para ser observado pelo coordenador de curso e pelos 

demais responsáveis pela unidade acadêmica.

Ainda sobre o trabalho docente os estudantes também opinaram sobre a arti-

culação do trabalho dos professores e o currículo do curso com os aspectos sociais, políti-

cos e culturais da realidade brasileira. Somando-se as colunas “em todas as atividades do 

curso” e “no ensino de várias disciplinas” a média é de 44,7% dos alunos que acreditam 

haver esta articulação. Em alguns cursos este percentual é bem expressivo, a exemplo 

da Geografia com 81,4%, Ciências Sociais com 70,0%, Enfermagem com 67,7% e Peda-

gogia com 67.7%. Também neste item observou-se alta incidência de absenteísmo dos 

alunos, sobretudo em Ciências da Computação (52,8%) e Ciências Sociais com 40% de 

estudantes que não quiseram opinar. Mostrando tendência oposta, os estudantes dos 

cursos que menos percebem esta articulação são de Administração, Ciências Biológicas, 

Eng. de Minas, Eng. de Produção e Química.

3.2.3.4  Atividades e Eventos Extraclasses

Em relação às atividades e eventos extraclasses das quais os alunos mais partici-

pam, em todos os cursos a média é de 55,0% de estudantes que indicaram a UFG como 

promotora e 24,0% não responderam a questão. O curso cujos alunos menos partici-

param de eventos promovidos pela UFG são Ciências da Computação, apenas 16,7% 

participa e Ciências Sociais 30,0%. Nestes cursos também estão os mais altos índices de 

abstenções, 52,0% e 40,0% respectivamente. Em relação ao tipo de atividade oferecida, 

as culturais (palestras e conferências) são as mais procuradas, com média de 43,0% dos 

estudantes. As demais atividades tiveram escolhas inexpressivas, destacando-se a Edu-

cação Física nas atividades artísticas (13%) e esportivas (17,4%). Os estudantes de Física 
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(37,5%) e Química (43,2%) são os que assinalaram a opção “nenhum”, ou seja, não se 
interessam por nenhum tipo de atividade extraclasse.

3.2.3.5  Ensino, Pesquisa e Extensão

Outro conjunto de questões que chamou a atenção é o que se refere aos dados 
sobre ensino, pesquisa e extensão. Nas quatro questões propostas observa-se um alto 
índice de estudantes que escolheram as opções “não oferece oportunidade” ou deixa-
ram em branco, o que sinaliza desconhecimento a respeito da oferta, pela instituição, 
das oportunidades de vivências nas áreas de ação comunitária, iniciação científica e 
outras atividades específicas das práticas profissionais. No caso das ações comunitárias 
apenas 12,8% em média de estudantes participam de programas de extensão e 25,0% 
vivenciam alguma atividade desta natureza no ensino de alguma disciplina, neste caso 
com destaque para os cursos de Engenharia de Produção com 41,7%, seguido de Mate-
mática, Matemática Industrial e Ciências Sociais com 40,0%.  É interessante ressaltar a 
natureza destas áreas, predominantemente exatas.

Em relação à iniciação científica a tendência é a mesma, ou seja, predominam as 
escolhas nas opções “não sabe informar” ou em branco, ficando esta soma com média 
de 52,0% em todos os cursos. Observa-se que há poucos cursos que, na visão dos alu-
nos, promovem a iniciação científica como componente curricular. Os destaques são 
Enfermagem, com 56,0% de estudantes que afirmaram que “sim, o curso oferta pro-
gramas de iniciação científica com aproveitamento regulamentar de conhecimentos 
para integralização curricular”. Em seguida estão Eng. de Produção com 45,8%, História 
e Matemática com 38,1% e 37,5% respectivamente. Em Ciências Sociais nenhum estu-
dante assinalou esta opção e 20,0% deles assinalou a opção “não oferece”, 30,0% não 
sabe informar e 40,0% deixou em branco. Este dado é bastante significativo, indicando 
que ou os alunos desconhecem mesmo ou podem estar muito insatisfeitos com a ges-
tão acadêmica do curso.

3.2.3.6  Infraestrutura e Recursos Materiais

Nas questões relativas à infraestrutura e recursos materiais dos cursos 44,4%, 
em média, dos estudantes consideram os espaços de salas de aulas “amplos, e areja-
dos, bem iluminados e com mobiliário adequado”. Os alunos mais satisfeitos neste item 
são do curso de História com 61,9% e os menos satisfeitos com as salas de aula são 
dos cursos de Administração com 26,1% e Letras com 33,8%. Observou-se que também 
quanto aos espaços físicos, foi expressivo o número de estudantes de alguns cursos que 
deixaram a questão em branco. Quanto aos laboratórios é no curso de Ciências da Com-
putação a mais expressiva insatisfação, em que somente 5,6% dos participantes consi-
deram estes espaços “amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário adequado” 
enquanto 52,8% deixaram a questão em branco. Observa-se insatisfação em outros 
cursos como de Geografia com apenas 11,6% dos alunos que consideram estes espa-
ços plenamente adequados, seguido de Administração e Educação Física com 17,4%, 
sendo que nestes dois observa-se também elevado índice de abstenções, com 43,5% 
e 30,5% respectivamente. Para os espaços destinados à realização de trabalhos e estu-
dos, em média 40,0% considera plenamente adequado e 15,0% consideram os espaços 
pequenos, mas adequados. 



Autoavaliação Institucional72

Quanto à frequência e utilização da Biblioteca, cerca de um terço dos estudantes, 
em média, afirma que utiliza a Biblioteca com muita frequência e 20,0% com razoável 
freqüência. O índice médio de branco foi de 25,5%. Constata-se que os estudantes que 
mais utilizam a Biblioteca são os de História, Geografia e Física. Em relação ao acervo 

da Biblioteca, cerca de um terço dos estudantes, em média, considera que é mediana-
mente atualizado, destaque para os cursos de Física (50,0%) e Geografia (48,8%). Os 
que consideram o acervo pouco atualizado são dos cursos de Enfermagem (36,0%) e 
Eng. Civil (30,6%). Para 20,05 dos alunos de Ciências Sociais e Enfermagem o acervo é 
desatualizado. 

3.2.3.7  Considerações: diálogo com alguns coordenadores 

Analisando-se o relatório de um dos coordenadores que enviou o seu relatório 
analítico sobre o resultado da pesquisa junto aos estudantes, observa-se que ele justi-
fica alguns dos indicadores do curso, como por exemplo, quanto ao desconhecimento 
ou insatisfação em relação aos laboratórios, com o fato de contar com alunos trabalha-
dores e que por isto dispõem de “poucas aulas práticas”. Indagamos: por se tratar de alu-
nos do noturno há uma dispensa das aulas práticas? O currículo deste turno é diferente 
do currículo do matutino? Ou os estudantes trabalhadores podem ser dispensados de 
parte das aulas práticas ao apresentarem documentação que demonstre já exercerem 
determinadas atividades no local de trabalho consideradas equivalentes para efeito de 
dispensa de carga horária? 

O mesmo coordenador escreve que algumas ações são oferecidas, mas os estu-
dantes são mal informados, por exemplo, quanto ao item ensino e pesquisa ele escreve:

“Os alunos não demonstram clareza quanto à relação ensino e pesquisa. Faz-se necessário 
aprofundar o diálogo nesse sentido”. 

Também quanto ao item disponibilidade do professor para atendimento:

“No que se refere á disponibilidade extraclasse, o curso precisa melhorar sua comunicação. 
Apesar de haver horários previamente estabelecidos para atendimento extraclasse, e de 
estes horários estarem disponíveis no site do curso, os alunos parecem desconhecer o fato”.

Quanto aos trabalhos de extensão ele escreve:

“O Curso desenvolve vários projetos de extensão, contudo a pesquisa deixa claro que os alu-
nos precisam ser melhor informados sobre tais ações”. 

Instalações físicas:

“O conceito de laboratórios multiusuários ainda não está assimilado pelos alunos”. 

O mesmo ocorre em relação à existência de periódicos especializados na área: 

“No que se refere aos periódicos científicos percebe-se certo desconhecimento da existência 
destes”. 

Consideramos este item o mais relevante no que tange a uma formação 
atualizada. 

O próprio coordenador conclui que:
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“Evidencia-se que o aspecto informação, ou canal de comunicação, precisa ser melhorado. 
Em diversos itens o curso poderia ser melhor avaliado pelos seus usuários (alunos) e não o foi 
em função da falta de informação destes dos recursos que lhe estão disponíveis.” 

Ele também destaca que já tomou algumas providências neste sentido:

“Neste sentido, vale ressaltar que no ano 2010 foram iniciadas várias frentes de trabalho 
na tentativa de melhorar esta situação. O curso criou um site que facilita muito o acesso às 
informações mais importantes e, incentivando a iniciativa dos representantes do corpo dis-
cente, disponibiliza estas e outras informações em um blog criado e mantido pelos alunos. 
Atendendo a sugestão dos representantes do corpo discente, o colegiado do curso aprovou 
em reunião ordinária que pelo menos uma vez por semestre será convocada uma reunião 
geral, a ser realizada no anfiteatro do câmpus, visando esclarecimentos gerais acerca de 
projetos de extensão e de pesquisa em que os alunos interessados podem se engajar, além 
de, de uma forma democrática, ouvir possíveis reivindicações que visem a melhoria do 
ensino, as condições de trabalho e aprendizagem além da aceitação dos alunos no mercado 
de trabalho”.

Observando-se o relatório de outro coordenador, desta vez de uma licenciatura, 
observou-se que os estudantes também parecem desinformados sobre alguns aspec-
tos do curso. Quanto ao ensino o coordenador escreve:

“Faz-se necessário melhor disponibilização das informações sobre o ensino proposto”.

O mesmo acontece com os programas de extensão:

“Falta informação aos alunos quanto aos programas de extensão promovidos pelo curso, 
por isso, desconhecem os critérios de seleção e avaliação de projetos de extensão. Ressalta-se, 
portanto, uma necessidade de maior divulgação dos projetos de extensão junto ao corpo 
discente”. 

O mesmo ocorre com a iniciação científica:

“Percebe-se que os alunos desconhecem os critérios de seleção e avaliação de projetos de 
iniciação científica”. 

O coordenador também destaca os problemas relacionados à informática:

“A instituição oferece, minimamente, condições de uso de microcomputadores, o que sina-
liza a necessidade de um laboratório de informática destinado ao curso”.

Já os estudantes do terceiro curso em análise, outra licenciatura, não padecem 
com a falta de informações sobre as atividades disponíveis no ambiente acadêmico. 
Apenas nos quesitos iniciação científica e atividades acadêmicas não obrigatórias, o coor-
denador escreve que:

“Observa-se que um percentual razoável de alunos não conhece os procedimentos e crité-
rios adotados pela avaliação das bolsas e dos projetos de iniciação científica”, e também que 
“o resultado assinala uma necessidade de mais divulgação, para os discentes do curso, de 
atividades acadêmicas não-obrigatórias. No entanto, é importante ressaltar que o referido 
curso é ofertado predominantemente no noturno, a maioria dos alunos trabalha e não tem 
disponibilidade no período diurno. Assim, a ampliação das bolsas de pesquisa na gradua-
ção pode colaborar para uma participação mais efetiva”. 
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Baseando-se nas análises de três coordenadores e na opinião dos estudantes, 
observa-se que há um sério e recorrente problema relativo a falhas nos processos de 
comunicação em vários aspectos que poderão comprometer a qualidade dos traba-
lhos desenvolvidos nos cursos. Ressalte-se também a pouca utilização dos periódicos 
especializados, o pequeno envolvimento com atividades de pesquisa e extensão, bem 
como a subutilização dos espaços acadêmicos que caracterizam uma formação verda-
deiramente universitária. 

3.3 percepção dos estudantes de pós-graduação

Os resultados dos estudantes de Pós-Graduação, publicados no Caderno do PGE 
nº 11, intitulado “Os Estudantes de Pós-Graduação da UFG: autoavaliação do ambiente 
acadêmico 2009” serão analisados e discutidos numa publicação impressa em separada 
deste relatório. 



Autoavaliação Institucional 75

POSSIBILIDADES DE AÇÕES FUTURAS

q Instruir os novos gestores dos processos de planejamento e autoavaliação da 
UFG;

q Criar o Portal do Coordenador de Curso de Graduação;

q Introduzir autoavaliação do estudante no Instrumento da avaliação do 
docente, para garantir maior isenção: ao avaliar seu professor, o estudante se 
confronta também com seu próprio engajamento e desempenho;

q Dar publicidade do PDI à comunidade acadêmicaem geral após aprovado 
pelo CONSUNI;

q Revisar o Instrumento Questionário de autoavaliação do estudante de 
graduação;

q Revisar o Instrumento Questionário de autoavaliação das Unidades Acadê-
micas e Núcleos de Gestão;

q Apoiar os campi de Catalão, Jataí e da Cidade de Goiás na adequação dos 
instrumentos avaliativos, de acordo com suas realidades e necessidades e na 
condução do processo de autoavaliação mediante reuniões extraordinárias 
e eventos;

q Implantar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

q Implantar ações de diagnóstico e campanhas de intervenção nos fatores cau-
sadores de adoecimento, sejam eles provenientes de aspectos biológicos, da 
organização do trabalho ou das relações sócio-profissionais;

q Melhorar os processos de comunicação nos campi em vários aspectos, tais 
como: adivulgação e utilização dos periódicos especializados, bem como a 
divulgação das atividades de pesquisa e extensão;

q Produzir e publicar os seguintes cadernos: Caderno 15: As Unidades Acadêmi-
cas da UFG: Autoavaliação da EEEC 2009; Caderno 16: As Unidades Acadêmi-
cas da UFG: Autoavaliação da FF 2010; Caderno 17: O ambiente acadêmico do 
Câmpus de Jataí da UFG na percepção dos estudantes de graduação 2009: uma 
interpretação dos resultados pelos coordenadores; Caderno 18: O ambiente 
acadêmico do Câmpus de Catalão da UFG na percepção dos estudantes de 
graduação 2009: uma interpretação dos resultados pelos coordenadores; 
Caderno 19: As Unidades Acadêmicas da UFG: Autoavaliação da FH 2009.

4
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A  SÉRIE CADERNOS DO PROGRAMA DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA DA UFG

Estes cadernos colocam sob o domínio público informações relevantes de nossa 
instituição, que podem esclarecer os rumos que a UFG vem tomando. Para a PRODIRH, 
responsável pela publicação, a gestão da nossa Universidade é uma atividade conjunta. 
Todos os membros que compõem a UFG, técnicos, docentes, Unidades Acadêmicas e 
alunos, têm uma importância fundamental para a compreensão do todo e seu aprimo-
ramento. É por isso que o conteúdo aqui apresentado se predispõe a esclarecer para 
nossa comunidade o que se tem realizado na Universidade, demonstrando o que os 
dados da autoavaliação da UFG tem revelado. 

Até o momento já produzimos onze cadernos da série dos Cadernos do 
Programa de Gestão Estratégica. O primeiro apresentou dois documentos básicos 
sobre planejamento e avaliação institucional: Resolução CONSUNI no 10/2006 que 
regulamenta o PGE na Universidade e o Documento Norteador. O segundo e o terceiro 
apresentaram resultados selecionados do ENADE relativos aos anos letivos de 2004 
e 2005 de diferentes cursos da UFG. O quarto abordou a questão da  autoavaliação 
do ambiente acadêmico que os alunos de graduação fizeram  por ocasião de suas 
matriculas no ano de 2007. O quinto destacou uma unidade acadêmica, Instituto de 
Química, com seu relatório de gestão 2002-2006.  O sexto versou a respeito do processo 
e o projeto de avaliação da UFG. O sétimo enfocou os diferentes instrumentos de coleta 
de informação utilizados nos processos auto-avaliativos por estudantes, professores e 
técnicos. O oitavo registrou a iniciativa da autoavaliação do Programa de Pós-graduação 
da Faculdade de Educação (FE) por seus alunos.

Diferentes leituras de documentos institucionais produzidos pela autoavaliação 
constituem o nono caderno da série do PGE. Confira a relevância e contribuição dos 
artigos contidos no Caderno 9 do PGE denominado “Leituras: aprendizagens de uma 
universidade emancipadora a partir da autoavaliação”.

Os Cadernos 10 e 11 ampliam o enfoque avaliativo nos questionários com a 
participação ativa dos alunos tanto da graduação, quanto da pós-graduação, respecti-
vamente. Esta consulta teve por objetivo extrair informações que pudessem, naquele 
momento, identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo discente e, a 
partir destas, nortear ações futuras da Instituição visando promover a melhoria dos pro-
cessos avaliativos, das condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e 
o aperfeiçoamento das atividades acadêmicas da UFG; bem como estabelecer paradig-
mas para novos horizontes de ações. 

Os cadernos 12, 13 e 14 denominados Estudos Avaliativos: Uma análise da inte-
gração entre as Unidades Acadêmicas da UFG (Câmpus de Goiânia), na graduação, 
utilizando-se as informações do RADOC-2009, Estudos Avaliativos: Uma análise da inte-
gração entre as Unidades Acadêmicas da UFG (Câmpus de Goiânia) na pós-graduação, 
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utilizando-se as informações do RADOC-2009 e As Unidades Acadêmicas da UFG: Relatório de Gestão da 
Diretoria da FF 2002-2010 organizados em 2010 foram publicados online em março 2011.

A série dos Cadernos está disponível no sítio www.prodirh.ufg.br/cavi e os Cadernos de 9 a 14 
estão contemplados no CD-ROM que acompanha o relatório.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)

 No momento, o PDI está posto no colegiado máximo da UFG, que é o Conselho 
Universitário (CONSUNI) para discussão e aprovaçãoe foi elaborado a partir do plane-
jamento constante do Programa de Gestão Estratégica, do Plano de Reestruturação e 
Expansão da UFG para o período 2008-2012, dos relatórios de gestão encaminhados ao 
Tribunal de Contas da União, de propostas apreendidas da comunidade universitária e 
da sociedade goiana quando dos dois últimos processos eleitorais para eleição do Rei-
tor, das propostas encaminhadas pelas Unidades Acadêmicas de Goiânia e Câmpus do 
Interior, e de reuniões no âmbito das pró-reitorias da Universidade.

Apresentaremos, a seguir, os grandes eixos do planejamento institucional para 
o período 2011-2015. 

Eixo 1 – Finalidades, Estrutura, Expansão, Integração com a Sociedade, Mobili-
dade e Interdisciplinaridade

Eixo 2 – A Graduação na UFG

Eixo 3 – A Pesquisa, a Pós-Graduação e a Inovação na UFG

Eixo 4 – A Extensão e a Cultura na UFG

Eixo 5 – Planejamento, Administração e Gestão de Serviços e  Pessoas

Eixo 6 – A Comunicação na UFG

Eixo 7 – As Relações Internacionais na UFG

Eixo 8 – O Social na UFG

Eixo 9 – O Esporte e o Lazer na UFG

6
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ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO REUNI 
2008-2009

A sociedade tem exigido das universidades a expansão e diversificação das ati-
vidades vinculadas a sua esfera. No entanto, há a necessidade de se reconhecer que a 
dependência de financiamento é responsável pela existência de entraves à capacidade 
acadêmica das instituições.

Ao se apresentar um plano de reestruturação e expansão de uma instituição 
pública de educação superior, mais precisamente de uma Instituição Federal de Ensino 
Superior (IFES), há, obrigatoriamente, que se discutir o que se espera dessa instituição, 
ao considerar sua inserção social, seu papel regional, sua história e tradições.

Ciente disso e sob muitas tensões, a UFG elaborou seu Plano de Reestrutura-
ção e Expansão (aprovado em 27 de novembro de 2007 pelo Ministério da Educação), 
que prevê recursos em diversas áreas nas quais a instituição desenvolve e desenvolverá 
ações. Em 2008, foi iniciada a execução de ações previstas no projeto.

O processo seletivo passará das 3.963 vagas oferecidas em 2008 para 6.695 
vagas em 2012, com um correspondente aumento no número de cursos de gradua-
ção oferecidos, que passarão de 92 para 122, no mesmo período. O processo seletivo 
(PS) para 2010 foi desmembrado em dois, de forma a contemplar uma entrada no 1º 
semestre de 2010 (PS-1) e uma entrada no 2º semestre de 2010 (PS-2).  Para o PS-1, 
cumprida a fase de realização dos exames no final de 2009, foram disponibilizadas um 
total de 5.459 vagas, demonstrando o compromisso da UFG com o fiel cumprimento 
desta importante meta de expansão de vagas no ensino superior público. Para o PS-2, 
realizado em 2010, foram disponibilizadas mais 637 vagas.

No tocante à pós-graduação, a proposta da UFG no âmbito do REUNI também 
prevê um incremento nas novas matrículas e no número de programas que deverão ser 
criados no período de 2008 a 2012.

O significativo incremento no orçamento da UFG demonstra o esforço do 
Governo Federal e do Ministério da Educação, em recuperar, por meio de seus progra-
mas de expansão e outros, o orçamento da UFG (e das demais IFES brasileiras), dando 
à instituição a oportunidade de atualizar e ampliar o seu parque de equipamentos e 
promover as necessárias reformas e construções de novas instalações físicas. Observa-
-se que valor de R$ 57.009.161,97 executado na rubrica Capital em 2010 é inferior, em 
16%, ao valor de R$ 68.074.292,09 executado em 2009. Mesmo considerando-se esta 
redução, o valor alocado em 2010 foi muito expressivo e permitiu à UFG equipar seus 
laboratórios e concluir e/ou iniciar a execução de várias obras previstas no Programa 
REUNI e assim fornecer melhores condições de trabalho bem como abrigar de maneira 
digna e adequada ao novo contingente de alunos, professores e técnico-administrati-
vos ingressantes na instituição.
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Uma parte significativa deste intenso programa, as construções/reformas têm o 
suporte financeiro, muito embora recursos de outras ações e outras fontes estejam tam-
bém contribuindo para o mesmo. Esta expansão física é essencial para o fornecimento 
das condições infraestruturais para o atendimento das necessidades dos novos cursos 
e para abrigar adequadamente os novos alunos e servidores da instituição. Aproxima-
damente 70 obras, totalizando uma área aproximada de 76.000 m2, foram contratadas 
e estavam em execução em 2010. Dentre estas construções destacam-se o Restaurante 
Universitário no Câmpus Samambaia, a 2a etapa do Bloco de internação do HC, Bloco 
de Salas de Aulas no Câmpus Colemar Natal e Silva, Blocos de Salas de Aulas no Câmpus 
Samambaia, novo Sistema Viário e de Drenagem de Águas pluviais no Câmpus Samam-
baia, Blocos de Salas de Aulas em Catalão e Jataí, novos prédios para vários institutos/
faculdades (Faculdade de Letras (FL), Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA), Ins-
tituto de Matemática e Estatística (IME), Instituto de Informática (INF) e Faculdade de 
Artes Visuais (FAV), entre outras. 

A contratação de pessoal é outra ação prevista pelo REUNI e neste sentido foram 
realizados concursos públicos para servidores docentes e técnico-administrativos para 
atender à demanda da expansão, além da substituição de aposentados. 

ORÇAMENTO EXECUTADO PELO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO 

E  EXPANSÃO DAS IFES – REUNI, de 2007 a 2010

Tabela 5. Orçamento executado pelo Programa de Reestruturação e Expansão das IFES 
- REUNI, de 2007 a 2010

Tipo de execução 2007 2008 2009 2010

 Custeio R$ 2.123.751,70 R$ 3.090.266,00 R$ 4.688.475,86

 Equipamento e Material 
Permanente 

R$ 1.200.000,00 R$ 800.000,00
R$ 3.795.271,31 R$ 8.022.681,44

 Obras e Instalações R$ 4.422.140,40 R$ 2.948.093,60 R$ 24.613.098,20 R$ 20.939.878,05

 Bolsas - CAPES R$ 108.382,00 R$ 710.400,00 R$ 1.218.000,00

Total R$ 5.622.140,40 R$ 5.980.227,30 R$ 31.498.635,51 R$ 33.651.035,35

Fonte: PROAD

Tabela 6. Comparação Indicadores TCU 2005-2010 (COM HU)
Com HU 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I. Custo Corrente / Aluno Equivalente 7.069,36 8.827,62 10.446,63 12.535,31 11.762,76 13.858,83

II. Aluno Tempo Integral / Professor 
Equivalente 14,44 12,07 12,85 11,69 11,23 10,01

III. Aluno Tempo Integral / Funcionário 
Equivalente 7,7 7,01 6,32 6,3 6,62 6,48

IV. Funcionário Equivalente/ Professor 
Equivalente 1,87 1,72 2,03 1,86 1,7 1,54

V. Grau de Participação Estudantil 0,97 0,96 0,95 0,9 0,86 0,85

VI. Grau de Envolvimento 
Pós-Graduação 0,1 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12

VII. Conceito CAPES/MEC 
Pós-Graduação 3,5 3,48 3,52 3,58 3,56 3,68

VIII. Índice Qualificação Corpo Docente 3,9 3,62 3,61 3,87 3,9 3,95

IX. Taxa Sucesso na Graduação 0,67 0,68 0,76 0,76 0,79 0,73

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,51 0,78 0,79 0,78 0,56
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Tabela 7. Comparação Indicadores TCU 2005-2010 (SEM HU)

Sem HU 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I. Custo Corrente / Aluno Equivalente 6.775,34 8.534,16 10.156,36 12.210,73 10.609,17 12.426,08

II. Aluno Tempo Integral / Professor 
Equivalente 14,44 12,07 12,85 11,69 11,23 10,01

III. Aluno Tempo Integral / Funcionário 
Equivalente 14,75 12,35 10,12 9,84 9,93 9,32

IV. Funcionário Equivalente/ Professor 
Equivalente 0,97 0,98 1,27 1,19 1,13 1,07

V. Grau de Participação Estudantil 0,97 0,96 0,95 0,90 0,86 0,85

VI. Grau de Envolvimento 
Pós-Graduação 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12

VII. Conceito CAPES/MEC 
Pós-Graduação 3,50 3,48 3,52 3,58 3,56 3,68

VIII. Índice Qualificação Corpo Docente 3,90 3,62 3,61 3,87 3,90 3,95

IX. Taxa Sucesso na Graduação 0,67 0,68 0,76 0,76 0,79 0,73

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,51 0,78 0,79 0,78 0,56
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RELATÓRIO DE GESTÃO PARA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 2008-200917

A Universidade Federal de Goiás é uma Autarquia Educacional de Regime 
Especial. Criada pela lei n.º 3.834–C, de 14 de dezembro de 1960, e reestruturada pelo 
Decreto n.º 63.817, de 16 de dezembro de 1968. No decorrer dos anos, a Instituição bus-
cou aprimorar os mecanismos de avalização até a chegada da Comissão de Avaliação 
Interna que elabora o Relatório de Gestão, no caso, referente a 2008. 

O Relatório de gestão para prestação de contas da UFG de 2008 demonstra o 
compromisso da Administração Superior da UFG com o crescimento e aprimoramento 
acadêmico a partir da correta aplicação dos recursos alocados na Instituição, contando 
com o apoio e envolvimento de toda a comunidade universitária.

Ainda, o relatório aborda o fundamental e estratégico papel social e econômico 
desempenhado pela UFG no contexto regional e nacional e apresenta os resultados da 
aplicação dos recursos alocados na Instituição – que tem como princípios norteadores 
a economicidade, a moralidade, a eficácia, a eficiência, a publicidade, a legalidade e a 
impessoalidade.

A atuação da UFG assenta-se sobre o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. As ações 
são parte integrante da política de desenvolvimento educacional, humanístico, cien-
tífico e tecnológico nacional, e são fundamentais para propiciar ao País as condições 
de enfrentar os grandes desafios impostos por um mundo cada vez mais interligado e 
exigente do ponto de vista da formação educacional dos cidadãos.

Para atingir os objetivos traçados no início de 2007, a UFG adotou uma série 
de medidas de caráter administrativo e acadêmico que tornasse viável o alcance dos 
objetivos.

A expansão dos cursos no interior ocorreu também na modalidade de ensino a 
distância com a implantação, ainda em 2006, de dois cursos de graduação, com oferta 
de 900 novas vagas. O primeiro foi o curso de Ciências Biológicas, no âmbito do Consór-
cio Setentrional, que envolve as seguintes universidades: UFG, UNB, UEG, UFPA, UEMS, 
UESC, UFTO, UFAM, UFMS. O segundo foi o curso de Administração, como Projeto Piloto 
para a implantação do programa do Ministério da Educação denominado Universidade 
Aberta do Brasil – UAB.  A partir de então a UFG tem ampliado de forma sistemática a 
sua atuação nesta modalidade de ensino. Em 2008 a UFG atuou em 28 cidades-pólo, 
com oferta de cursos de graduação nas áreas de Artes Visuais, Biologia, Física, Adminis-
tração, Educação Física e Teatro. Com a oferta de cursos de especialização nas áreas de 
Metodologia do Ensino Fundamental e de Gestão Escolar e na área de extensão com os 
cursos de Gênero e Diversidade na Escola, Educação Integral Integrada, Mídias na Edu-
cação e Auxiliar de Biblioteca, foram oferecidas 1.784 vagas em cursos de graduação, 
728 em cursos de especialização e 516 em cursos de extensão.

17. NRP: * Síntese elaborada a partir dos documentos: Relatório de gestão para prestação de contas/PROAD 2008 e 2009.
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O Hospital das Clínicas da UFG, maior órgão suplementar da Universidade, 
merece um destaque especial pelo seu papel estratégico de hospital escola e como cen-
tro médico de atendimento à população em geral, especialmente aquela mais carente. 
O HC possui 256 leitos, e realizou em 2008, 276.842 consultas, 10.320 internações, 
8.758 cirurgias, 728 partos, 793.161 exames e 2.935 pequenas intervenções cirúrgicas. 
A execução orçamentária vinculada ao HC totalizou um montante de recursos de R$ 
35.724.413,99.

Deve ser referenciado que a UFG tem dado especial atenção à melhoria de sua 
infra-estrutura para o pleno funcionamento de seus cursos, especialmente aqueles do 
período noturno. Estrategicamente, tem-se procurado melhorar as condições de ilu-
minação, de vigilância, acessibilidade, limpeza e de atendimento administrativo aos 
alunos deste turno. No tocante à acessibilidade um destaque especial deve ser dado à 
contratação de serviços de reformas (contrato 139/2008), no valor de R$ 2.005.319,84, 
especificamente para as intervenções físicas visando atender aos requisitos da plena 
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nos prédios da UFG.

No tocante às obras, de maneira geral, a UFG viveu em 2008 um ano de grandes 
realizações. Um extenso programa de reformas e adaptações dos prédios já existentes, 
correspondente a uma área total de aproximadamente 17.500 m2, foi entregue/contra-
tado em 2008. Em termos de novas construções foram contratadas/entregues várias 
obras importantes tais como, Centro de Cultura e Eventos, Bloco de internação do HC, 
Bloco de Salas de Aulas no Câmpus Colemar Natal e Silva, Bloco de Salas de Aulas no 
Câmpus Samambaia, Bloco de Salas de Aulas em Catalão e Jataí, prédio do Centro Inte-
grado de Aprendizagem em Rede, Moradia Estudantil no Câmpus Samambaia, entre 
outras, num total de aproximadamente 50.000 m2 de área construída. Estas reformas, 
adaptações, ampliações e novas obras, são fundamentais para dar suporte à grande 
expansão já em curso na UFG em função do Programa REUNI.

Ao longo do ano de 2008 a UFG incrementou de forma muito significativa as 
suas ações de cooperação internacional, por meio de sua Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais (CAI). Esta é uma área estratégica de atuação, essencial para que a UFG 
ascenda a um papel de maior destaque no cenário das Universidades brasileiras. A CAI 
encaminhou 6 professores e aproximadamente 40 estudantes da UFG para estágios em 
universidades estrangeiras, com apoio financeiro e/ou concessão de bolsas. A UFG aco-
lheu em 2008 a 13 professores/autoridades estrangeiras e a um total de aproximada-
mente 40 estudantes estrangeiros. A CAI organizou 11 eventos internacionais e promo-
veu a tramitação/assinatura de 23 convênios com instituições internacionais, em 2008.

Procurou-se em 2008, por meio de uma série de iniciativas, dar continuidade 
ao processo de aprimoramento da comunicação da UFG com a comunidade interna e 
a sociedade em geral. Para tanto mantivemos e reforçamos a publicação periódica do 
Jornal, com 10 números editados, da Revista da UFG, com dois números editados, e do 
Boletim on-line da UFG. Além disso a UFG iniciou em março/2008 a publicação da revista 
“UFG Afirmativa”, publicação da Assessoria de Comunicação da UFG, que tem por obje-
tivo socializar as informações sobre a história institucional, acadêmica, científica e cultu-
ral da Universidade. O canal de comunicação com a imprensa local foi aprimorado pelo 
envio regular de “releases” e pelo atendimento de pedidos de informações dos órgãos 
de imprensa externos à UFG. Como partes desta política foram instalados no Câmpus 
Samambaia da UFG alguns outdoors para a divulgação de campanhas institucionais, 
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como por exemplo a campanha “Volta a Natureza” cujo objetivo era conscientizar a 
comunidade para um relacionamento mais adequado com os macacos que habitam as 
matas do Câmpus Samambaia. O programa “Conhecendo a UFG” teve continuidade em 
2008, com o atendimento de alunos de aproximadamente 20 escolas do ensino médio. O 
Conselho de Integração Universidade e Sociedade (CIUS), instalado em 2007, reuniu-se 
regularmente em 2008 dando continuidade ao diálogo privilegiado entre os membros 
da comunidade acadêmica e representantes de entidades da sociedade civil.

Finalizando, ao agrupar os recursos de todas as fontes, o orçamento global exe-
cutado pela UFG em 2008 foi de R$ 527.549.650,75 e, atualizando-o pelo IGP-DI a preços 
de janeiro de 2009, se identifica um incremento de 1,8% em relação ao ano anterior. 
Esse aumento deve ser creditado à maior participação da UFG na distribuição dos recur-
sos da Matriz Andifes, aos recursos alocados no âmbito dos programas de expansão 
desenvolvidos em Catalão e Jataí, aos recursos do REUNI e aos recursos advindos da 
aprovação de emendas parlamentares, individuais e de bancada.

Informações e detalhes adicionais podem ser encontrados no Relatório Anual 
de Gestão 2008, publicado pela Pró-Reitoria de Administração da UFG.

Quadro 2 - Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário, 
ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – Plenário (Custo Corrente incluindo 
35% das despesas do Hospital Universitário e excluindo funcionários equivalentes

(1) Custo 
Corrente com HU

337.107.211,88

(+) Despesas Correntes da Universidade 493.571.070,96

(-) 65% Despesas correntes do HC 16.210.317,71

(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001) 105.528.767,33

(-) Pensões (conta nº 319003) 16.608.299,73

(-) Sentenças Judiciais (conta nº 319091) 15.909.536,41

(-) Despesas com pessoal cedido - docente 281.491,02

(-) Despesas com pessoal cedido - tec.-admin 351.225,18

(-) Despesas com afastamento País/Exterior - docente 1.574.221,70

(-) Despesas com afastamento País/Exterior - tec.-admin 0,00
Fonte: PROAD

Quadro 3 - Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Ple-
nário, ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – Plenário (Custo Corrente 
excluindo as despesas do Hospital Universitário e funcionários equivalentes)

(1) Custo 
Corrente sem HU

328.378.579,27

(+) Despesas Correntes da Universidade 493.571.070,96

(-) 100% das despesas correntes do HC 24.938.950,32

(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001) 105.528.767,33

(-) Pensões (conta nº 319003) 16.608.299,73

(-) Sentenças Judiciais (conta nº 319091) 15.909.536,41

(-) Despesas com pessoal cedido - docente 281.491,02

(-) Despesas com pessoal cedido - tec.-admin 351.225,18

(-) Despesas com afastamento País/Exterior - docente 1.574.221,70

(-) Despesas com afastamento País/Exterior - tec.-admin 0,00

Fonte: PROAD
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No ano de 2009, a Universidade Federal de Goiás ratificou a sua responsabili-
dade Institucional com a missão de gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e 
o saber, ao prosseguir com o compromisso de formar cidadãos críticos e reflexivos, 
capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade, seguindo os 
seguintes princípios: (a) a gratuidade do ensino, cuja manutenção é responsabilidade 
da União; (b) a diversidade e pluralismo de idéias, sem discriminação de qualquer natu-
reza; (c) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; (d) a universalidade do 
conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; (e) o compromisso com a qualidade, 
com a orientação humanística e com a preparação para o exercício pleno da cidadania 
ao executar suas atividades; (f ) o compromisso com a democratização da educação, no 
que concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de 
seus benefícios; (g) o compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultu-
ral, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do País e (h) o compromisso com 
a paz, a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.

 O relatório de prestação de contas do ano atinente ao de 2009 expõe as ações 
desenvolvidas, assim como os resultados obtidos e os aspectos relevantes da vida aca-
dêmica, relatando o trabalho sistemático, de avaliação contínua e de planejamento 
prévio e, deste modo, evidenciando a necessidade de superação dos novos desafios 
a devir. E, para tanto, a aplicação dos recursos fazem-se primordiais na manutenção e 
ampliação das atividades acadêmicas, sobremaneira às de pesquisa, ensino e extensão.  
O fulcro dos financiamentos encontra-se nos projetos Brasil Universitário, Desenvolvi-
mento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica e Brasil Escolarizado.

 O programa Brasil Universitário, foi o principal programa executado pela UFG, 
tendo consumido um total de R$ 373.601.080,96, valor correspondente a 65,93% do 
orçamento global, excetuando os recursos destinados ao Hospital das Clínicas. Tal pro-
grama circunscreve as ações vitais, tais como: Funcionamento de Cursos de Graduação, 
Expansão dos Câmpus de Catalão e Jataí, REUNI: Readequação da Infra-Estrutura da 
UFG, Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI  –  Universidade 
Aberta e a Distância,  Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições 
Federais de Ensino Superior, Assistência ao Estudante de Graduação, Ampliação da 
Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior e Serviços à Comuni-
dade por meio da Extensão Universitária. 

 Essas ações são parte integrante da política de desenvolvimento educacional, 
humanístico, científico e tecnológico nacional, e são fundamentais para propiciar ao 
País as condições de enfrentar os grandes desafios impostos por um mundo cada vez 
mais interligado e exigente do ponto de vista da formação educacional dos cidadãos. 
Consta do Plano Nacional de Educação (PNE), como uma de suas importantes metas, 
ampliar o percentual de matrículas de graduação no ensino superior dos jovens com 
idade entre 18 e 24 anos, dos atuais 13,9% para 30%, até o final desta década. Este 
é hoje o patamar mínimo considerado satisfatório para países que almejam construir 
uma base adequada de cidadãos com formação em nível superior. A UFG ao aderir ao 
Plano de Apoio a Projetos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI), lançado em 2007 pelo Governo Federal, participa desse esforço ao propor um 
aumento gradativo da oferta de vagas em seu processo seletivo, passando das 3.963 
vagas oferecidas em 2008 para 6.695 vagas a serem oferecidas em 2012, com um corres-
pondente aumento no número de cursos de graduação oferecidos, que passarão de 92 
para 122, no mesmo período. O processo seletivo para 2009 foi desmembrado em dois, 
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de forma a contemplar uma entrada no 10 semestre de 2009 (PS-1) e uma entrada no 20 
semestre de 2009 (PS-2).  Para o PS-1, cumprida a fase de realização dos exames no final 
de 2008, foram disponibilizadas um total de 5.174 vagas em 118 cursos, demonstrando 
o compromisso da UFG com o fiel cumprimento desta importante meta de expansão 
de vagas no ensino superior público. Para o PS-2, realizado em 2009, foram disponibili-
zadas mais 567 vagas.

 Ressalte-se que do total de vagas disponibilizadas no PS-1, 950 foram destina-
das aos cursos oferecidos no Câmpus Catalão, 880 no Câmpus Jataí e 160 no Câmpus 
Goiás, números que demonstram o compromisso da UFG com o fortalecimento dos 
Câmpus do interior e com o oferecimento de opções de formação em nível superior 
aos jovens do interior do Estado de Goiás. Mesmo com todo esforço das Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), respaldadas pelos recursos adicionais oriundos dos 
programas de expansão do Ensino Superior do Governo Federal, torna-se mais evidente 
o gigantesco esforço que ainda deverá ser feito, por parte das IFES e do Governo Fede-
ral, para se elevar de forma mais significativa o percentual de jovens com idade entre 18 
e 24 anos matriculados no ensino superior público. 

 No Programa “Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica” a UFG desenvolveu a ação denominada “Funcionamento de Cursos de Pós-
Graduação”. A UFG apresentou ao longo da última década uma grande evolução na 
sua atuação neste nível de ensino, tendo alcançado em 2009 a expressiva marca de 41 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu, sendo que 21 destes oferecem mestrados 
acadêmicos, 15 oferecem as opções de mestrados e doutorados acadêmicos e 04 
oferecem doutorados apenas. No tocante à pós-graduação, a proposta da UFG no 
âmbito do REUNI também prevê um incremento nas novas matrículas e no número de 
programas que deverão ser criados no período de 2008 a 2012. 

 No tocante à extensão a UFG tem procurado, por meio de diversos programas 
já implantados anteriormente e outros iniciados de 2007 a 2009, incrementar a sua inte-
ração com a sociedade, estabelecendo uma cumplicidade, em que a Universidade e 
a Sociedade possam promover um enriquecimento mútuo. A extensão universitária é 
encarada como um processo educativo, cultural e científico que, articulado ao ensino 
e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a Univer-
sidade e a Sociedade. No seu programa de extensão, a UFG vem apoiando iniciativas 
governamentais, não-governamentais ou mesmo particulares que tenham como prin-
cípio a busca de alternativas que visem à melhoria da condição de vida de todos. 

 Deve-se ressaltar que a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFG (PROEC) con-
tabilizou um total de 923 ações de extensões cadastradas, que envolveram um total 
de 3.868 professores (um professor pode participar de uma ou mais ações), 5.398 estu-
dantes, 1.039 servidores técnico-administrativos e atingiram um público aproximado 
de 326.000 pessoas. O programa de bolsas para estudantes participantes das ações de 
extensão foi ampliado e contemplou em 2009 90 estudantes com bolsas (no valor de R$ 
300,00).

 No âmbito cultural deve ser destacada a continuidade do apoio, com a conces-
são de bolsas a estudantes e aquisição de equipamentos, de três conjuntos musicais da 
Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da UFG (Orquestra Jean Dullier, Coro da UFG e 
Banda Pequi), que desenvolveram uma intensa programação artística dentro e fora da 
Universidade. Este programa foi iniciado em 2007 e mantido e ampliado nos anos de 
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2008 e 2009, com a concessão de 31 bolsas. Vale destacar que em 2009, o projeto da 
Banda Pequi, foi replicado com a criação da Banda Pequininos, para os alunos da edu-
cação básica do CEPAE/UFG. Em 2009 a UFG sediou mais uma edição do Festival Inter-
nacional de Cinema e Vídeo Ambiental, “Festival Perro Loco”, coordenado por estudan-
tes da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB) da UFG. Participaram 
deste evento cineastas do Brasil e da América Latina, e o público estimado foi de 10.000 
pessoas nas várias atividades desenvolvidas durante o Festival. Um novo programa 
de grande impacto na vida cultural da Universidade criado em 2009, foi o programa 
“Música no Câmpus”. O objetivo deste projeto é o de trazer shows de artistas de renome 
nacional para o Câmpus da UFG e propiciar aos membros da comunidade acadêmica, 
e à população em geral, música de boa qualidade a preços acessíveis. Em 2009 foram 
realizadas 03 (três) apresentações: uma com o quinteto Hamilton de Holanda, uma com 
a cantora Mônica Salmaso e, em comemoração aos 49 anos da UFG, um show com o 
cantor Lenine. O público total estimado para estas três apresentações foi de 8.000 pes-
soas. A UFG, por meio da PROEC, manteve em 2009 a exitosa parceria com o Município 
de Goiânia e o Estado de Goiás, colaborando com a organização e execução dos seguin-
tes eventos: Fest Cine, Goiânia em Cena e Festival Internacional de Cinema Ambiental 
(FICA). 

 No que concerne à política de ampliação das ações afirmativas visando à inclu-
são social, a UFG promoveu em 2007 e 2008 um amplo debate com a comunidade 
acadêmica para definição de um modelo de inclusão a ser adotado pela instituição. 
Como resultado desse debate, a UFG aprovou o programa “UFG Inclui” em agosto de 
2008, que, entre outras ações propostas, estabeleceu um novo formato para o exame 
de ingresso à UFG, com uma série de medidas afirmativas, inclusive com a adoção de 
uma política de cotas para egressos das escolas públicas, para negros egressos de esco-
las públicas e para comunidades indígenas e quilombolas. Em 2009 a UFG já iniciou o 
acompanhamento e a avaliação do programa de inclusão.   

 Portanto, verifica-se que há um complexo de atividades e ações que fazem da 
Universidade, uma instituição com características muito especiais no contexto do setor 
público. O desenvolvimento de atividades na fronteira do conhecimento humano dá 
origem a necessidades diversificadas e provoca a tomada de decisões que muitas vezes 
não estavam previstas no planejamento institucional, exigindo dos gestores ações rápi-
das e decisivas, para que os processos acadêmicos não sofram descontinuidades que 
possam comprometer a formação das pessoas, a solução de problemas da sociedade e 
o aprimoramento do conhecimento humano e a busca de soluções para os problemas 
sociais.
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Apêndice A
Relação das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão que realizaram planejamento

Sigla Nome Unidade/Orgão 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

ASCOM Assessoria de Comunicação Social - - - - - X - -

BC Biblioteca Central - - - X X X - -

CAC Câmpus Catalão - - - X X X - -

CAI Coordenação de Assuntos Internacionais - - - X X - - -

CAJ Câmpus Jataí - - - X X X - -

CEGEF Centro de Gestão do Espaço Físico - - - X X X - -

CEGRAF Centro Editorial e Gráfico - - - - - X - -

CEMEQ Centro de Manutenção de Equipamentos/UFG - - - X X - - -

CEPAE
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação

- - - - - X - -

CERCOMP Centro de Recursos Computacionais - - - - - X X -

CIT Centro de Informacao e Teleprocessamento - - - X X - - -

DAA Departamento de Assuntos Acadêmicos - - - - X X - X

DC Divisão de Comunicação - - - - - X - -

DCF Departamento de Contabilidade e Finanças - - - - - X - -

DDRH
Departamento de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos

- - X X X X - -

DMP Departamento de Material e Patrimônio - - - X X - - -

DP Departamento do Pessoal - - - X X X - -

DT/DA Divisão de Transportes - - - - - X - -

EA Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - - - X X X - -

EEC Escola de Engenharia Civil - - - X X X - -

EEEC Escola de Engenharia Elétrica e de Computação - - - X X X - X

EMAC Escola de Música e Artes Cênicas - - X X X X - -

EV Escola de Veterinária - - - X X - - -

FACE
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis 
e Ciências Econômicas

- - - - - X - -

FACOMB Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia - - - X X - - -

FANUT Faculdade de Nutrição - - - X X X - -

FAV Faculdade de Artes Visuais - - - X X - - -

FD Faculdade de Direito - - X X X X - -

FE Faculdade de Educação - - - X X X - -

FEF Faculdade de Educação Física - - - X X X - -

FEN Faculdade de Enfermagem - - - X X - - -

FF Faculdade de Farmácia - - - X X X - X

FL Faculdade de Letras - - - X X X - -

FM Faculdade de Medicina - - - X X X X -

(Continua)
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Sigla Nome Unidade/Orgão 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

FO Faculdade de Odontologia - - - X X X - -

HC Hospital das Clínicas - - - X X X X -

ICB Instituto de Ciências Biológicas - - - - - X - -

IESA Instituto de Estudos Sócio-Ambientais - - - X X X - -

IF Instituto de Física - - - X X X - -

IME Instituto de Matemática e Estatística - - - X X X - -

INF Instituto de Informática - - - X X X - X

IPTSP Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - - - X X X - -

IQ Instituto de Química - - - X X X - X

MA Museu Antropológico - - X X X X - -

NECASA Necasa - - - X X X - -

PJ Procuradoria Jurídica - - - X X X - -

PROAD Pró-Reitoria de Administração e Finanças - - - X X X - -

PROCOM
Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade 
Universitária

- - - X X X - -

PRODIRH
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 
Recursos Humanos

- X - X X X X X

PROEC Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - - - - X X - -

PROGRAD Pró-Reitoria de Graduação - - - X X - - -

PRPPG Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - - - X X X - -

RADIO Rádio Universitária - - - X X X - -

REITORIA Reitoria da UFG - - - X X X - -

*Neste período o SPGE estava em reformulação.

Continuação do APÊNDICE A – Relação das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão que rea-
lizaram planejamento
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Apêndice B
Relação das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão que realizaram autoavaliação

Sigla Nome do Órgão 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo

1998-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2008 2009-2010

ASCOM Assessoria de Comunicação Social X

BC Biblioteca Central X X

CAC Câmpus Catalão

CAI
Coordenação de Assuntos 
Internacionais

CAJ Câmpus Jataí

CEGEF Centro de Gestão do Espaço Físico X

CEGRAF Centro Editorial e Gráfico X

CEMEQ
Centro de Manutenção de 
Equipamentos/UFG

CEPAE
Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação

CERCOMP Centro de Recursos Computacionais

CIT
Centro de Informacao e 
Teleprocessamento

DAA
Departamento de Assuntos 
Acadêmicos

X

DC Divisão de Comunicação X

DCF
Departamento de Contabilidade e 
Finanças

DDRH
Departamento de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos

X

DMP
Departamento de Material e 
Patrimônio

DP Departamento do Pessoal X

DT/DA Divisão de Transportes

EA
Escola de Agronomia e Engenharia 
de Alimentos

X X

EEC Escola de Engenharia Civil X X X

EEEC
Escola de Engenharia Elétrica e de 
Computação

X X X

EMAC Escola de Música e Artes Cênicas X X X

EV Escola de Veterinária X X

FACE
Faculdade de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências 
Econômicas

X

FACOMB
Faculdade de Comunicação e 
Biblioteconomia

X X

FANUT Faculdade de Nutrição X X X

FAV Faculdade de Artes Visuais X

FD Faculdade de Direito X

(Continua)
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Sigla Nome do Órgão 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo

1998-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2008 2009-2010

FE Faculdade de Educação X X X

FEF Faculdade de Educação Física X X X

FEN Faculdade de Enfermagem X X

FF Faculdade de Farmácia X X X

FL Faculdade de Letras X X

FM Faculdade de Medicina X

FO Faculdade de Odontologia X X X

HC Hospital das Clínicas X

ICB Instituto de Ciências Biológicas X X

IESA
Instituto de Estudos Sócio-
Ambientais

X

IF Instituto de Física X X

IME Instituto de Matemática e Estatística X X

INF Instituto de Informática X X

IPTSP
Instituto de Patologia Tropical e 
Saúde Pública

X X X

IQ Instituto de Química X X

MA Museu Antropológico X

NECASA Necasa

PJ Procuradoria Jurídica

PROAD
Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças

X

PROCOM
Pró-Reitoria de Assuntos da 
Comunidade Universitária

PRODIRH
Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Recursos Humanos

X X X

PROEC Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

PROGRAD Pró-Reitoria De Graduação X

PRPPG
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação

RADIO Rádio Universitária X

REITORIA Reitoria da Ufg

CAVI Comissão de Avaliação Institucional X X

FCHF
Faculdade de Ciências Humanas e 
Filosofia

X X

FCS Faculdade de Ciências Sociais X

Continuação do APÊNDICE B – Relação das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão que rea-
lizaram autoavaliação
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Apêndice C
Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente Online 2009-2
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Apêndice D
Instrumento de Avaliação Docente/Discente Online 2009-2

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDÁTICO DO DOCENTE PELO DISCENTE

Prezado Estudante

Este questionário é um instrumento de avaliação do Professor pelos estudantes. Para que a avaliação seja a 
mais realista possível, é necessário que você assuma a sua responsabilidade no processo, respondendo todas as 
questões de forma sincera e imparcial, com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino na UFG. Obrigado 
pela participação!

Nome do(a) Professor(a):_________________________________________________________________________
Disciplina:_____________________________________________________________________________________
Curso/Período:  ________________________________________________________________________________
Data:________________

AVALIE SEU PROFESSOR PONTUANDO DE 0 A 10

PONTOS

FREQUÊNCIA

Comparece às aulas sob sua responsabilidade

Cumpre os horários de início e término das aulas.

AULAS

Apresenta o Plano de Ensino nos primeiros 15 dias de aula

Segue o Plano de Ensino no decorrer das aulas.

Expõe os conteúdos de forma compreensível.

Atinge os objetivos da disciplina.

Estabelece relação entre a disciplina e o curso.

Demonstra ter domínio dos conteúdos abordados.

Estimula o raciocínio e o senso crítico dos estudantes.

Desperta o interesse.

Estimula a participação dos estudantes

Apresenta os conteúdos didaticamente, facilitando o entendimento.

Utiliza os recursos disponíveis (livros, vídeos, CDs etc) previstos no Plano de Ensino.

Incentiva a participação em atividades extra-classe (extensão, pesquisa, outras).

Relaciona-se bem com os estudantes.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Informa antecipadamente e com clareza os critérios de avaliação.

É coerente ao avaliar, abordando os conteúdos selecionados.

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE

Atende o estudante respeitando sua singularidade/diferença.

Esclarece suas dúvidas com cordialmente e profissionalismo.

Preocupa-se com a compreensão e o aprendizado do estudante ao longo da disciplina.

Com base no desempenho didático do professor atribua-lhe uma nota de 0 a 10.
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Apêndice E
Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente Online 2010-1
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Apêndice F
Instrumento de Avaliação Docente/Discente Online 2010-1

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDATICO DO DOCENTE PELO DISCENTE

 Prezado Estudante

 Este questionário é um instrumento de avaliação do Professor pelos estudantes. Para que a avaliação 
seja a mais realista possível, é necessário que você assuma a sua responsabilidade no processo, respondendo 
todas as questões de forma sincera e imparcial, com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino na UFG. 
Obrigado pela participação!

Nome do(a) Professor(a):_________________________________________________________________________
Disciplina:_____________________________________________________________________________________               
Curso/Período: ___________________________________________________________Data:________________              

AVALIE SEU PROFESSOR PONTUANDO DE 0 A 10

FREQUÊNCIA Pontos

Comparece às aulas sob sua responsabilidade     

Cumpre os horários de início e término das aulas.

AULAS

Segue e atinge os objetivos apresentados no Plano de Ensino da disciplina. 

Estabelece relação entre a disciplina e o curso

Demonstra ter domínio dos conteúdos abordados e os expõe didaticamente, facilitando o 
entendimento 

Estimula o raciocínio e o senso crítico dos estudantes.

Mobiliza o interesse e estimula a participação dos estudantes

Incentiva a participação em atividades extra-classe (ex.: extensão, pesquisa, congressos, 
outras).

Utiliza metodologias instigadoras da aprendizagem (ex.: estudo de casos, seminários, 
grupos de discussão, aulas práticas, pesquisa de campo, outras).

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Informa antecipadamente e com clareza os critérios de avaliação.  

É coerente ao avaliar, abordando os conteúdos selecionados. 

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE  

Preocupa-se com a compreensão, o desempenho e o aprendizado do estudante ao longo da 
disciplina.

GERAL

Com base no desempenho didático do professor atribua-lhe uma nota de 0 a 10.

Caso considere conveniente, utilize o espaço abaixo para complementar a sua avaliação sobre este(a) 
professor(a):___________________________________________________________________________
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Apêndice G

Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente Online 2010-2

  



Autoavaliação Institucional102

Continuação do APÊNDICE G – Material de divulgação da Avaliação 

Docente/Discente Online 2010-2
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Apêndice H

Instrumento de Avaliação Docente/Discente Online 2010-2

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDÁTICO DO DOCENTE PELO DISCENTE

 Prezado Estudante

 Este questionário é um instrumento de avaliação do Professor pelos estudantes. Para que a avaliação seja 
a mais realista possível, é necessário que você assuma a sua responsabilidade no processo, respondendo todas as 
questões de forma sincera e imparcial, com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino na UFG. Obrigado 
pela participação!

Nome do(a) Professor(a):________________________________________________________________________
Disciplina:_____________________________________________________________________________________                                                                                                                     
Curso/Período: ____________________________________________________________ Data:________________              

AVALIE SEU PROFESSOR PONTUANDO DE 0 A 10

FREQUÊNCIA Pontos

Comparece regularmente às aulas sob sua responsabilidade.   
 

Cumpre os horários de início e término das aulas.

AULAS

Segue e atinge os objetivos apresentados no Plano de Ensino da disciplina. 

Estabelece relação entre a disciplina e o curso

Demonstra ter domínio dos conteúdos abordados e os expõe didaticamente. 

Estimula o raciocínio e o senso crítico dos estudantes.

Mobiliza o interesse e estimula a participação dos estudantes nas aulas.

Incentiva a participação do estudante em atividades extra-classe (ex.: extensão, 
pesquisa, congressos, outras).

Utiliza metodologias diversificadas e/ou instigadoras da aprendizagem (ex.: estudo de 
casos, seminários, grupos de discussão, aulas práticas, pesquisa de campo, outras). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Informa antecipadamente e com clareza os critérios de avaliação.  

É coerente ao avaliar, abordando os conteúdos selecionados. 

Devolve regularmente as avaliações da aprendizagem após serem apreciadas e 
corrigidas. 

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE

Demonstra interesse pela compreensão,  desempenho e  aprendizado do estudante 
na disciplina.

Caso considere conveniente, utilize o espaço abaixo para complementar a sua avaliação sobre este(a) 
professor(a):________________________________________________________
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Apêndice I

Uma Experiência de Planejamento Estratégico no Contexto 
da Universidade Federal de Goiás

Everton Wirbitzki da Silveira, Marcio Medeiros, José Carlos Seraphin, 

Regina B. B. Vieira 

Resumo 

Este artigo se propõe a examinar o processo de planejamento estratégico 

recente da Universidade Federal de Goiás (UFG), abordando os aspectos teóricos 

em sua prática na gestão das instituições de ensino superior. Elaborado a partir 

de pesquisa bibliográfica e da experiência dos responsáveis pelo planejamento 

na UFG, apresenta teorias sobre o planejamento estratégico e a relação das 

universidades com este. Discute alguns modelos de planejamento e o adotado 

pela UFG. Finaliza dando ênfase ao Programa de Gestão Estratégica (PGE), 

cujo objetivo é subsidiar informações para o planejamento e a autoavaliação 

institucional. Da implementação, operacionalização até a situação atual, o PGE 

passou a retratar a importância administrativa da gestão universitária da UFG 

pela introdução de critérios mais sofisticados no processo de tomada de decisões.

Palavras-chave: gestão pública, gestão universitária, planejamento estratégico. 

1  Introdução

As Instituições de Ensino Superior (IES) possuem como prática a análise e discus-
são dos mais variados temas pelo seu corpo técnico altamente qualificado no decorrer 
de suas atividades. Porém, o hábito de planejar e auto-avaliar (de forma organizada e 
tecnicamente exequível) nem sempre é considerada uma prática digna da correta siste-
matização e do periódico acompanhamento.

Em geral, o planejamento é desenvolvido a partir de grupos e está altamente 
propenso a ser mudado quando ocorrem alterações na administração (FORPLAD, 1995). 
Estrada (2001) explica que o planejamento constante, científico e sistematizado não 
tem sido uma prática das universidades até anos bem recentes. Ademais, que as expe-
riências com planejamento são episódicas e descontínuas, e quando existe o processo 
de planejamento, é setorial ou se limita a produzir um plano de ação que abrange um 
período específico da administração de um Reitor.

Com a crescente complexidade das organizações, se tem exigido a introdução 
de critérios mais sofisticados no processo de tomada de decisão. A incorporação de 
procedimentos lógicos, para facilitar as decisões e o conhecimento cada vez maior de 
técnicas de intervenção sobre a realidade tem conduzido as organizações a adotarem o 
planejamento em suas atividades, como uma das maneiras mais racionais de adminis-
trar os recursos e minimizar os riscos das ações (Rizzatti e Rizzatti Jr., 2005).

Estrada (2001) afirma que as instituições públicas de ensino superior no Brasil 
vêm experimentando profundos questionamentos; seja sobre seus objetivos e funções 
ou ao que se refere a sua estrutura, organização e administração. Não obstante, estão 
refletindo sobre a eficiência e qualidade do seu trabalho, seus serviços e a maneira 
como vem empregando os recursos provenientes da sociedade.
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O próprio Ministério da Educação (MEC) desde 1996, com a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) passou a cobrar, através de decretos, portarias e resoluções, ações 
sobre o planejamento e a avaliação. Em particular, a apresentação de um Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) no qual devem estar explicitadas as estratégias 
que as instituições adotarão para atingirem sua missão, objetivos e metas, para poder 
se expandir, oferecer novos cursos e continuar desenvolvendo suas atividades (Mafra e 
Schimitt, 2003).

Nesse contexto aparece o Programa de Gestão Estratégica (PGE) da UFG, criado 
em 2002, com a missão de articulação do planejamento, avaliação e informação e, que 
objetiva subsidiar os diversos níveis de gestão para uma política de desenvolvimento 
institucional, tanto no plano estrutural como no humano, contribuindo, assim, com o 
aperfeiçoamento contínuo das atividades acadêmicas e institucionais.

Ao julgar o ato de planejar como uma ação pró-ativa no sentido de oportunizar 
e ensejar mudanças em determinada realidade, encontram-se diversas vantagens com 
o planejamento estratégico. Entre elas, capacitar os administradores a verem o quadro 
operativo institucional com maior clareza e facilitar a coordenação entre as várias partes 
da instituição.

Objetivamente, este artigo se propõe a examinar o processo de planejamento 
estratégico recente da UFG, abordando os aspectos teóricos em sua prática na gestão 
das instituições de ensino superior. Elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e da 
experiência dos responsáveis pelo planejamento na UFG, este artigo está estruturado 
em quatro seções além desta introdução. A segunda aborda aspectos sobre o planeja-
mento estratégico e a relação das universidades com ele. A terceira seção versa sobre 
alguns modelos de planejamento existentes e o adotado pela UFG. A quarta seção trata 
diretamente sobre o PGE: sua implementação, operacionalização, avaliação e situação 
atual. E, por fim, são apresentadas as conclusões. 

2  A relação das universidades com o planejamento estratégico

A utilização das ferramentas desenvolvidas nos ramos das ciências administrati-
vas visa, basicamente, desenvolver a organização sob suas diversas óticas maximizando 
a eficiência e eficácia da mesma a partir dos recursos que dispõe. No que se refere ao 
planejamento estratégico, sua aplicabilidade é relativamente recente.

O uso do planejamento estratégico para fins não-militares é um advento da 
modernidade e tem início nas primeiras décadas do século XX. Pode ser caracterizado 
pelas seguintes etapas, cronologicamente: surgimento acadêmico nos anos 1920; cres-
cimento no setor privado nos anos 1970; apogeu, crise e declínio no setor privado nos 
anos 1980; e, utilização pelo setor público nos anos 1980, com revalorização nos anos 
1990 (Silva, 2000 apud Rebelo et al., 2003).

Segundo Borges e Araújo (2001), o planejamento estratégico é um processo 
intencional de interferência organizacional, através do qual uma organização, partindo 
da análise do ambiente externo e sua situação interna, definem sua missão, seus obje-
tivos e metas, bem como as estratégias e meios para alcançá-los num determinado 
espaço de tempo. Para Bryson (1995), o planejamento estratégico é um esforço discipli-
nado para produzir ações e decisões fundamentais que moldam e orientam o que uma 
organização é, o que ela faz e por que faz.



Autoavaliação Institucional106

Logo, o planejamento estratégico pode ser concebido como um poderoso ins-
trumento de intervenção na realidade que pode se constituir numa ferramenta funda-
mental para o desenvolvimento das organizações. Pois se caracteriza essencialmente 
como um processo de ação gerencial de caráter participativo e democrático (Borges e 
Araújo, 2001). 

Rebelo et al. (2003) afirmam que os modelos para formulação de estratégias uti-
lizados pelas universidades são os mesmos preconizados para organizações de natu-
reza diversa, o que conduz ao fracasso a maioria dos casos de planejamento. 

Borges e Araújo (2001) advertem que a utilização do planejamento estratégico 
em universidades não é fácil e exige que se teçam algumas considerações sobre a natu-
reza da instituição universitária. Conforme esses autores, compreender a natureza da 
instituição é importante para a análise do processo de planejamento, pois as caracte-
rísticas da organização universitária e de seu processo decisório definem os arranjos 
institucionais, o que influencia diretamente a atividade de planejamento.

Baldridge (1983) afirma que universidades são organizações complexas, porta-
doras de objetivos, sistemas hierárquicos e estruturas, diferenciadas das demais orga-
nizações burocráticas. Blau (1984) classifica a universidade como um tipo especial de 
burocracia, tendo em vista a semelhança de sua estrutura com as burocracias de gover-
nos e organizações privadas.

Para Rizzatti e Rizzatti Jr. (2005), a universidade é uma instituição de ensino 
superior que, genericamente, compreende faculdades ou escolas em número variável, 
agrupadas em escolas profissionais e centros de ciências humanas, sociais e tecnológi-
cas (entre outras), com autoridade para conferir títulos de graduação e pós-graduação. 
É um centro difusor dos valores da cultura nacional e universal e da pesquisa pura e 
aplicada de grande abrangência.

Ainda para Rizzatti e Rizzatti Jr. (2005), as organizações universitárias são defi-
nidas pela tríade que representa suas funções-fim, quais sejam o ensino, a pesquisa 
e a extensão. Além da transmissão de conhecimentos (considerado como ensino), a 
pesquisa tem a função de cultivar a atividade científica, através de um processo con-
tínuo de realimentação dos conhecimentos. E à extensão, cabe o papel de difundir a 
comunidade as atividades de ensino e pesquisa que lhe são inerentes, sob a forma de 
cursos e serviços.

Tachizawa (2001) apudColossi e Flores (2003, p. 9) explica que o modelo de 
organização que prevalece nas IES ainda é a estrutura tradicional, do “tipo verticali-
zada e funcional, caracterizando-se pela existência de áreas estanques, onde se adota 
a departamentalização das atividades, tanto acadêmicas quanto administrativas”. Por-
tanto, se observa que há predominância das características de organizações mecanicis-
tas quanto à prática comum de funcionamento da IES e sua estrutura.

Esses elementos contribuem para aumentar a complexidade das organizações 
acadêmicas, que também são caracterizadas pela natureza política em que predomi-
nam as decisões, estrutura fragmentada e descentralizada, dificuldade de mensurar os 
produtos resultantes da ação organizacional, a ausência de padrões de desempenho e 
compromissos com o resultado (Meyer Jr, 1988 apudColossi e Flores, 2003, p. 9).

Além disso, Baldridge (1983) indica que as organizações universitárias podem 
ser caracterizadas pelos seguintes elementos: possuir tecnologia problemática, envol-
ver o desenvolvimento de pessoas em diversas áreas, ter corpo profissional fragmen-
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tado, elevado profissionalismo quanto às suas tarefas econômicas e vulnerabilidade 
ambiental. 

Como conseqüência, pode-se esperar que a gestão das universidades seja dife-
renciada ao considerar esses aspectos que as tornam singulares. Ademais, os objetivos 
das organizações universitárias são ambíguos, já que tratam de diversos temas e rara-
mente possuem unidade em sua missão, o que torna mais complicado para elas formu-
lar metas adicionais para consecução de seus objetivos (Balbridge, 1983).

Day (1990) apud Rizzatti e Rizzatti Jr. (2005), entende que a tarefa primordial do 
planejamento universitário é estabelecer os elos que unem os meios aos fins. É através 
do planejamento que os recursos humanos, financeiros, materiais e físicos serão orien-
tados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Para que o planejamento estratégico funcione, se faz necessário que os dirigen-
tes e a comunidade acadêmica em geral tomem para si a responsabilidade de pensar o 
futuro dos órgãos dos quais fazem parte e, consequentemente, da universidade, como 
um todo.

3  Planejamento em organizações universitárias e o modelo da UFG

Como suporte para a elaboração do planejamento em universidades, Rebelo et 
al. (2003) abordam os seguintes modelos que aparecerem com freqüência na literatura 
sobre organizações universitárias – considerados tradicionais e conhecidos, pois foram 
concebidos especialmente para organizações públicas e para as sem fins lucrativos. São 
eles:

q O modelo proposto para organizações públicas e não lucrativas;

q O modelo voltado para universidades;

q O modelo proposto pelo Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Adminis-
tração (FORPLAD).

O primeiro modelo indica uma metodologia composta de dez etapas para a 
abordagem do processo de planejamento estratégico, as quais podem ser denomina-
das de ciclo da mudança estratégica. Conforme Bryson (1995), tais etapas são:

- acordo inicial sobre o processo de planejamento;

- identificação do mandato da organização;

- esclarecimento da missão e valores;

- avaliação dos ambientes externo e interno;

- identificação das questões estratégicas;

- formulação das estratégias;

- revisão do plano estratégico;

- estabelecimento de uma visão de sucesso;

- desenvolvimento de um efetivo processo de implementação; e

- reavaliação das estratégias e do processo de planejamento.

O segundo modelo é utilizado pela Universidade de Quebec, no Canadá, e algu-
mas universidades dos Estados Unidos. Foi disseminado no Brasil através de cursos e 
palestras, sob o patrocínio do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Esse 
modelo propõe a abordagem do processo do planejamento estratégico através do 
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desenvolvimento de quatro etapas: a formulação da filosofia e da orientação da ins-
tituição, a análise do ambiente externo, a análise do ambiente interno, e a integração 
dos elementos de análise do meio externo com os do meio interno (Arguin, 1989 apud 
Rebelo et al., 2003).

Já o terceiro modelo de planejamento estratégico em Instituições Federais de 
ensino superior parte de um documento apresentado no FORPLAD em dezembro de 
1995, e também propõe dez etapas para sua execução:

1. seminários de sensibilização;
2. seminário para planejamento preliminar da instituição;
3. treinamento de multiplicadores;
4. seminários de planejamento para as unidades;
5. seminário para compatibilização dos planos nos diversos níveis 

hierárquicos;
6. aprovação do plano;
7. identificação das ações viáveis;
8. preparação dos termos de referência;
9. escolha dos responsáveis (grupos de trabalho);
10. execução;
11. acompanhamento;
12. novo ciclo.

Naturalmente, o planejamento estratégico na UFG não pretendeu seguir um 
modelo rígido que se enquadrasse tecnicamente em uma “escola” específica, mas 
sim, adaptar à sua realidade os elementos que compõem o planejamento estratégico. 
Destaca-se a experiência da autoavaliação da UFG (através de seus seminários e outras 
ações) como fundamental para a promoção do modelo implementado. 

Merece referência, ainda, o fato de que a elaboração e a implementação do 
modelo de planejamento estratégico na UFG leva em consideração os três princípios 
fundamentais declarados por Estrada (2001): o desenvolvimento e estabelecimento 
da missão, a análise dos “pontos fortes x fracos” e das “oportunidades x ameaças”, e o 
desenvolvimento da estratégia.

Conforme a Resolução 10/2006 do Conselho Universitário (CONSUNI/UFG)18, 
que institui o PGE, as etapas do planejamento estratégico das Unidades Acadêmicas (e 
câmpus no interior de Goiás) e dos Órgãos Administrativos da UFG estruturam-se em:

1. Missão – é a razão de ser da Unidade ou Órgão;

2. Visão – refere-se a uma situação ideal a ser alcançada pela Unidade ou Órgão;

3. Valores – referem-se a princípios morais, éticos e competências técnicas 
compartilhadas por aqueles que trabalham e estudam na Unidade ou Órgão; 

4. Cenários/Variáveis de Impacto são as macro tendências que justificam uma 
mudança estratégica de desenvolvimento da Unidade ou Órgão;

5. Análise do Ambiente Interno: Forças – pontos fortes da Unidade ou Órgão 
nos quais o local pode apoiar-se para cumprir sua Missão; e Debilidades – 
pontos fracos da Unidade ou Órgão que, caso não sejam superados, impedi-
rão o cumprimento da Missão;

18. Colegiado de instância máxima.
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6. Análise do Ambiente Externo: Oportunidades – fatores externos à Unidade 
ou Órgão que podem ser aproveitadas no cumprimento da Missão; e Amea-
ças – fatores externos à Unidade ou Órgão ou à UFG, independentes de seu 
controle, que dificultam ou impedem o cumprimento da Missão;

7. Problemas Estratégicos – são aqueles que se não forem superados impedem 
um salto qualitativo da Unidade ou Órgão;

8. Causas – são os fatores desencadeadores dos problemas estratégicos elen-
cados anteriormente;

9. Indicadores – fatores e condições que indicam claramente a existência dos 
problemas estratégicos;

10. Soluções Estratégicas (Objetivos) – programas, projetos ou linhas de ação 
que podem resolver os problemas estratégicos detectados;

11. Metas e Responsabilidades – ações a serem desenvolvidas, designando os 
responsáveis pela execução das atividades e estabelecendo prazos para 
realizá-las;

Santos (2009) alerta que se pode ter dificuldade em diferenciar o nível estraté-
gico do tático, por não existir distinção absoluta entre ambos. Entretanto, o primeiro 
nível está voltado à dimensão estratégica; as decisões estratégicas têm, geralmente, 
alcance temporal prolongado e elevado grau de impacto e irreversibilidade. Já o plane-
jamento tático está mais voltado aos meios para se alcançar os objetivos especificados. 
E o planejamento operacional pode ser considerado a formalização, principalmente 
através de documentos escritos da metodologia de desenvolvimento e implementação 
estabelecidos.

Ao entender que os “dirigentes universitários a qualquer nível da hierarquia 
estrutural do sistema (Reitor, Diretor de Centro e Chefe de Departamento) respondem 
pelas funções administrativas, enquanto o corpo docente é mais diretamente respon-
sável pelas funções técnicas ou operativas” (Rizzatti e Rizzatti Jr., 2005, p. 5), o planeja-
mento que se dá em nível tático-operacional é aquele que é realizado e utilizado pelas 
Unidades Acadêmicas e Órgãos Administrativos. E, o planejamento das diversas Unida-
des Acadêmicas e Órgãos Administrativos incorporam o planejamento estratégico da 
UFG.

4 O Programa Gestão Estratégica 

4.1 Implementação e operacionalização 

Em agosto de 1998, a Comissão de Avaliação Institucional19 da UFG envolveu-se 
com a construção de um novo projeto “Avaliação Institucional: uma mudança em curso 
1998/200120” com princípios fundados no rigor ético, estético e político, e nos pressu-
postos do planejamento coletivo baseado na negociação de metas, de automonitora-

19. A Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) – regularmente instituída desde o ano de 1994 – na UFG, no contexto do 
SINAES é a Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) – desenvolve atividades que subsidiam a autoavaliação da 
instituição, como um todo, no que diz respeito a assuntos focados, principalmente: 1) no planejamento organizacional; 2) 
no relacionamento entre os servidores; 3) nas atividades desenvolvidas no campo do ensino, pesquisa e extensão; 4) no re-
lacionamento dos servidores com os discentes e a comunidade local onde tais serviços educacionais são disponibilizados.

20. Que tem base em ciclos avaliativos. Considera-se um ciclo avaliativo o cumprimento das seguintes etapas: planeja-
mento estratégico com definição de metas, levantamento de necessidades de treinamento e de desenvolvimento, mo-
nitoramento/revisão de metas, avaliação interna (por docentes, discentes e técnico-administrativos) e avaliação externa.
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mento e rigor ético privilegiando um processo reflexivo-participativo. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS, 2006). 

Até então na UFG, o planejamento acontecia em seus respectivos colegiados 
acadêmicos, porém de maneira desordenada, não contemplando as etapas de um 
plano exequível, cujos objetivos, metas e ações devem ser estipuladas, monitoradas e 
avaliadas pelos gestores institucionais, comunidade acadêmica e sociedade em geral. 
Em suma, o resultado do planejamento existente no âmbito da UFG era tecnicamente 
informal e não possuía uma sistematização regularizada até 2002. Era formalmente 
registrado apenas em atas dos colegiados realizados. Quando muito, alguns Órgãos e 
Unidades Acadêmicas da UFG registravam os seus respectivos planejamentos em for-
mulários, confeccionados a partir de editores de textos, não estabelecendo um padrão 
dos dados informados, principalmente em relação às etapas de um plano técnico. Não 
havia, também, um único plano organizado e sistematizado de maneira semelhante. 
Alguns textos eram escritos na forma de uma redação/dissertação; outros na forma de 
um plano de gestão, descrevendo apenas políticas de intenções do gestor/dirigente.

Os resultados da avaliação institucional do período 1998-2001 foram apresenta-
dos em seminário “Planejamento: possibilidades de ressignificação” ocorrido em agosto 
de 2002. Juntamente a estes resultados apresentouuma proposta de reestruturação de 
suas assessorias planejamento, avaliação e informação, sob uma única coordenação. 
Originava-se assim o Programa de Gestão Estratégica. 

Concebido inicialmente no interior da UFG, especificamente na Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH), o PGE foi elaborado 
por uma equipe multidisciplinar composta por servidores vinculados a essa Pró-Reitoria 
(incluindo os profissionais do atual Centro de Recursos Computacionais – CERCOMP)21 

culminando, em 2006, na institucionalização do Programa pela Resolução 10/2006 do 
CONSUNI/UFG.

Com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) 
em 2004, o MEC reforçou o planejamento institucional nas universidades. A articulação 
das áreas do planejamento, avaliação e informação sob a coordenação do PGE foi uma 
mudança institucional objetiva que representou grande avanço à UFG, 

O PGE também atende a Lei nº 10.861/04, art. 3º, no sentido de subsidiar dados 
e informações para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)22 e 
articula-se à autoavaliação institucional. Explica-se: para a prática da autoavaliação se 
faz necessário possuir um plano que será o instrumento balizador para as pessoas que 
compõem os quadros da universidade e que trabalham no desenvolvimento do pla-
nejamento. Por sua vez, a autoavaliação contribui para adaptações e aprimoramentos, 
inclusive, do planejamento. 

Os instrumentos legais nortearam a construção do PDI com os elementos com-
ponentes essenciais e as dimensões necessárias para a realização da autoavaliação insti-
tucional – ambos os instrumentos são baseados nos dez eixos temáticos propostos pelo 
Ministério da Educação.

As ações para elaborar, implementar e consolidar o PGE constaram de:

21. Órgão vinculado à PRODIRH dentro da estrutura organizacional da UFG.

22. Para o MEC, esse plano deve contemplar 10 eixos temáticos essenciais, que estão dispostos no Decreto nº 5.773, de 
09 de maio de 2006, art. 16. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5773.
htm>. Acesso em 20 jul 2009.
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q inúmeras reuniões mensais, durante o período compreendido entre agosto 
de 2002 e junho de 2006, com  grupos de pessoas cuja formação abrange as 
áreas de conhecimento das ciências exatas, sociais aplicadas, humanas e da 
saúde;

q trabalho de conscientização, apoio e assessoria realizado nos Órgãos e Uni-
dades Acadêmicas da UFG para a realização do planejamento e da autoava-
liação institucional, intensificado a partir de agosto de 2002;

q realização de visitas técnicas nas CPAs das Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e Universidade Comunitária de Ijuí (UNIJUI), no período com-
preendido entre junho e agosto/2006;

q aprovação, pelo Conselho Universitário, da resolução interna  que regula-
menta o PGE, normatizando as diretrizes para o planejamento e autoavalia-
ção institucional na UFG, em julho de 2006;

q aprimoramento do PGE com a criação de um software denominado de Sis-
tema do Programa de Gestão Estratégica (SPGE), a partir de fevereiro de 
2004, que entrou em fase de experimentações em agosto de 2004.

Todos os profissionais envolvidos na elaboração, implementação e consolida-
ção do PGE fazem parte do quadro de servidores efetivos da UFG, portanto não foram 
contratados serviços terceirizados. A equipe pode ser considerada pequena, compa-
rado ao contingente de mais de 3.500 servidores23 da UFG.

Foi aproveitada a infra-estrutura computacional de hardware e de redes da UFG. 
O volume de dados armazenados e o tráfego de informações na rede utilizado aumen-
taram o índice na relação “capacidade utilizada x capacidade instalada”, otimizando o 
uso da tecnologia disponível.

Basicamente, o software SPGE24 consiste em uma base de dados25 pertinentes ao 
planejamento e à autoavaliação institucional, atualizável pelos usuários via plataforma 
web, onde todos os funcionários, de acordo com o perfil designado, têm acesso às infor-
mações trabalhadas no âmbito da universidade.

Destaca-se que o SPGE foi elaborado e desenvolvido utilizando os recursos da 
tecnologia de software livre26, produzido por pessoas do quadro técnico da UFG. Utili-
zou-se a linguagem de programação web denominado PHP27 – Hypertext Preprocessor 
– juntamente com um framework28 denominado Zend. Assim, o PHP e o framework Zend 
são considerados softwares livres. Ou seja, a propriedade do software SPGE é da UFG, 
não exigindo o pagamento de licenças para o seu uso – tal pagamento só é realizado 
quando se adquire software de terceiros.

23. Dado referente ao período de julho/2006.

24. Foi desenvolvido para rodar em qualquer Sistema Operacional, assim como o Linux – software livre –, Windows e Mac 
OS X – softwares proprietários –, dentre outros, suportando os navegadores de internet – browsers – Mozilla Firefox – 
software livre –, acima da versão 1.5, e Internet Explorer – software proprietário –, acima da versão 6.

25. Utiliza o banco de dados Oracle 10g, para o qual se paga anualmente a licença para utilizá-lo.

26. É o que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição, mediante a disponibilização do 
seu código-fonte, segundo a definição da Free Software Foundation.

27. Linguagem muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico nos sítios da internet.

28. Um framework consiste em um conjunto de classes – código de programação –, implementados em uma linguagem 
específica – nesse caso PHP –, usados para auxiliar no desenvolvimento de um software, colaborando significativamente 
na produtividade durante o desenvolvimento do projeto do SPGE.
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A operacionalização do planejamento na UFG se dá conforme segue: a cada 
período de um ano é checado o planejamento tático-operacional consolidado pelos 
Órgãos e Unidades Acadêmicas componentes da estrutura organizacional da UFG. Eles 
contribuem para o fornecimento de dados específicos sobre as atividades que desem-
penham, no âmbito da UFG, vislumbrando o planejamento estratégico da instituição.

Já o ciclo auto-avaliativo institucional é compreendido a cada período de dois 
anos. Nesse ciclo, os dados subsidiam a elaboração dos relatórios de autoavaliação 
institucional da UFG. Tais relatórios se constituem em um dos instrumentos utilizados 
pela Comissão de Avaliação Externa, designada pelo MEC, com o intuito de visita in loco 
nas IES para concretizar a avaliação institucional; tudo isso conforme disposto na Lei nº 
10.861/04, art. 3º, § 3º e Decreto nº 5.773/06, art. 58, § 1º.

Essa metodologia de monitoramento – do planejamento e da autoavaliação – 
se deve ao fato de haver 35 Órgãos e 30 Unidades Acadêmicas na UFG, perfazendo 
um total de 65 organismos componentes da estrutura organizacional – e que foram 
efetivamente monitorados desde janeiro de 2003. Cabe a ressalva que ambos foram 
sistematizados dentro do SPGE – software – a partir de fevereiro de 2006.

4.2  Avaliação do PGE e situação atual

Os gestores universitários, durante o período da elaboração e implementação 
do PGE, sempre apoiaram a iniciativa – diretamente ou indiretamente, ao não colocar 
obstáculos. Seja diante da obrigatoriedade em atender aos dispositivos legais, a partir 
do ano de 2004, ou mediante a necessidade em melhorar a gestão universitária, através 
da otimização do ambiente administrativo interno com o exercício do planejamento 
técnico exequível.

A principal solução para a superação dos obstáculos consistiu no trabalho cole-
tivo e participativo dos membros que estavam, e que ainda estão constantemente, 
empenhados na implementação de melhorias no PGE, bem como no seu software – o 
SPGE. A disponibilidade de pessoas do quadro de servidores da instituição29, na equipe 
de trabalho – com características multidisciplinares –, efetivamente compromissadas 
com os objetivos do PGE e com as diretrizes institucionais da UFG foi o principal fator 
crítico para o sucesso dessa iniciativa.

No período de 2003 a 2005, apesar do pouco quantitativo de Órgãos que se 
preocuparam em elaborar o planejamento30, todos os gestores dos 13 Órgãos conta-
bilizados seguiram o modelo técnico e organizado de sistematização do planejamento 
proposto pelo PGE. Ao longo dos anos, principalmente desde 2006, percebe-se a par-
ticipação crescente dos gestores, conjuntamente com as equipes da qual fazem parte, 
em sistematizar o planejamento. 

Um indicativo concretamente mensurado foi a adesão dos gestores universi-
tários da UFG ao PGE durante o período entre janeiro de 2003 e dezembro de 2007, 
conforme segue: 

29. Apesar de essas pessoas possuírem outras atribuições dentro da universidade, tais como as atividades de gestão, as 
técnicas/administrativas e/ou as de ensino/pesquisa.

30. Isso em relação ao quantitativo total de Órgãos e ao quantitativo total de Unidades Acadêmicas componentes da 
estrutura da UFG.
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q em 2003, 4 Órgãos e 15 Unidades Acadêmicas (destas, apenas 4 seguiram o 
modelo técnico e organizado de sistematização do planejamento proposto 
pelo PGE);

q em 2004, 6 Órgãos e 9 Unidades Acadêmicas (destas, 7 seguiram o modelo 
técnico e organizado de sistematização do planejamento);

q em 2005, 3 Órgãos e 9 Unidades Acadêmicas (sendo que todas as Unidades 
Acadêmicas aqui citadas seguiram o modelo proposto pelo PGE); 

q em 2006, 24 Órgãos e 26 Unidades Acadêmicas, sendo que todos os orga-
nismos componentes da estrutura organizacional sistematizaram o planeja-
mento pelo software SPGE.

Além do plano estratégico da instituição, se identificou o uso e aplicação das 
informações coletadas pelos Órgãos e Unidades Acadêmicas. Como exemplo, cita-se 
a tomada de decisões da direção do Departamento de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (DDRH)31 quanto: 1) à disponibilização crescente, ao longo dos anos, de vagas 
para variados cursos realizados pelo próprio DDRH aos servidores da UFG; 2) ao afasta-
mento de servidores para capacitação32, através da petição de licença para capacitação, 
permitida aos servidores do quadro efetivo da UFG mediante previsão de afastamento 
constado no planejamento do órgão onde o servidor encontra-se lotado. 

Os relatórios elaborados a partir dos dados oriundos do SPGE permitem a refle-
xão das pessoas que fazem parte da universidade (docentes, técnicos e discentes) e 
subsidia os gestores universitários (Reitor, Pró-Reitores, Diretores de Órgãos e Unidades 
Acadêmicas) para a tomada de decisões. Por fim, também proporciona o crescimento 
profissional e pessoal da comunidade universitária, por se tratar de um instrumento de 
senso crítico de caráter educativo.

Em se tratando de planejamento a iniciativa do PGE pode ser considerada uma 
prática profícua, uma vez que conduzem à adaptação e faz com que a comunidade aca-
dêmica reavalie permanentemente as ações e rumos. E, tudo isso, democraticamente.

5  Conclusão

Nas últimas décadas, a abordagem do planejamento se disseminou também na 
gestão das instituições de ensino superior. Modificar a cultura organizacional da UFG, 
executando o planejamento – e aprendendo com o processo – é parte de um conjunto 
de medidas que contribuem para a evolução da instituição.

Um dos propósitos do planejamento estratégico é providenciar que as constata-
ções presentes possam ser usadas para aumentar as oportunidades de atingir objetivos 
e metas, ou seja, aumentar as chances de tomar as melhores decisões hoje para interfe-
rir positivamente no desempenho do amanhã.

Ultrapassar os limites instituídos historicamente nas universidades é um grande 
esforço a que as práticas de gestão e administração se dispõem. O esforço do planeja-
mento estratégico nas instituições de ensino superior exige do gestor habilidades ao 
combinar as dimensões advindas das técnicas administrativas e os aspectos subjetivos, 

31. Órgão vinculado à PRODIRH dentro da estrutura organizacional da UFG.

32. Conforme Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 87. Disponível em <www. planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/
L8112cons.htm>. Acesso em 20 jul 2009. E Decreto nº 2.794, de 01 de outubro de 1998, art. 4º, inciso III, § 3º. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/D2794.htm>. Acesso em 20 jul 2009.
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bem como políticos, presentes em qualquer ação humana e críticos para o sucesso do 
processo.

Ao aliar o planejamento à autoavaliação no âmbito da UFG, modificou-se a cul-
tura organizacional no que se refere à gestão institucional universitária. Também se ini-
ciou o processo de adesão ao novo modelo de governança no setor público, denomi-
nada de “administração pública gerencial”; em via prática, especificamente, no poder 
executivo da esfera federal. Este novo modelo tem entre suas prerrogativas: atender 
aos cidadãos como usuários dos serviços públicos, estimular a ação e a parceria com a 
sociedade, a eficácia das políticas governamentais e o controle orientado por missões, 
metas e objetivos. Essencialmente, o PGE na UFG começou a retratar o rompimento 
com o paradigma do improviso, onde as ações da instituição eram – e remotamente 
ainda são – realizadas sem a percepção de continuidade e integração.
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Apêndice J
Questionário de Autoavaliação das Unidades Acadêmicas/Núcleos 

de Gestão e Câmpus 2009/2010

Dimensão 1
A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional - Explicitação clara dos compromissos 
e objetivos da Unidade/Câmpus/Núcleo.

1.1  Explicite os compromissos e objetivos da Unidade/Câmpus/Núcleo, ava-
liando sua atuação no que se refere ao cumprimento daqueles:

1.2  Como a Unidade/Câmpus/Núcleo percebe a articulação entre o PDI, o PPI e 
as políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Acadêmica?

1.3  A Unidade/Câmpus/Núcleo tem utilizado o PDI? Quais aspectos do PDI são 
considerados para a elaboração do planejamento, programas e projetos da 
Unidade/Câmpus/Núcleo?

Dimensão 2
A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas 
de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 
bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.

2.1  Os cursos oferecidos pela Unidade/Câmpus/Núcleo já possuem seus 
Projetos Pedagógicos e atendem as exigências nacionais, inclusive o 
Decreto 5.626/2005?

2.2  Avalie se a concepção e organização didático-pedagógica estão de acordo 
com os fins da instituição, se buscam atender as demandas sociais e as 
necessidades individuais, e se há incorporação de novas tecnologias no 
processo de ensino-aprendizagem.

2.3  Quais são as políticas para formação de pesquisadores (bolsas, iniciação cien-
tífica, auxílios), políticas de auxílio e divulgação (projetos com apoio de agên-
cias de fomento, fóruns internos, auxílio à apresentação de trabalhos científi-
cos, auxílio à participação dos pesquisadores em eventos acadêmicos)?

2.4  Como está a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão?

2.5  Quais as políticas existentes para o desenvolvimento das atividades de ex-
tensão? Avalie a articulação das atividades de extensão com as necessida-
des e demandas do entorno social.

2.6  Há integração entre graduação e pós-graduação? Dê exemplos.

2.7  No entender da Unidade/Câmpus/Núcleo os conceitos da avaliação da 
Capes estão demonstrando a realidade dos cursos de pós-graduação? 
Justifique.

2.8  Há convênios e acordos com outras instituições públicas e privadas que pro-
movam, conjuntamente com a Unidade/Câmpus/Núcleo, o Ensino, a Pesqui-
sa e a Extensão? Liste aqueles que a Unidade considera como principais.

2.9  Liste os indicadores de atividades científicas e de publicações (existência 
de grupos de pesquisa, livros e capítulos de livros, artigos publicados em 
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revistas científicas indexadas, trabalhos publicados em anais, propriedade 
intelectual, publicações eletrônicas, números de monografias, teses e 
dissertações defendidas e aprovadas entre outros) utilizados na divulgação 
da pós-graduação.

Dimensão 3
A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.

3.1  Como a Unidade/Câmpus/Núcleo avalia a importância social das suas ações 
e como as atividades científicas, técnicas e culturais contribuíram para o 
desenvolvimento regional e nacional?

3.2  Como se dão as relações com os setores público e produtivo, com o mercado 
de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos 
os níveis (cooperativas, ONGs, corais, centros de saúde, escolas, clubes, 
sindicatos, incubadoras de empresas, empresas juniores e outras)?

3.3  Que ações são realizadas que podem ser interpretadas como sendo voltadas 
ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção a 
setores sociais excluídos, políticas de ações afirmativas, etc.?

3.4  Quais ações são desenvolvidas pela Unidade/Câmpus/Núcleo no sentido da 
inclusão e assistência a setores ou grupos sociais discriminados e/ou sub-
representados no interior de cada segmento da comunidade acadêmica 
(professores, estudantes e funcionários)?

3.5  Caracterize as atividades da Unidade/Câmpus/Núcleo que podem ser inter-
pretadas como sendo de interação com o meio social:

Dimensão 4
A comunicação com a sociedade.

4.1  Quais são as estratégias e recursos utilizados pela Unidade/Câmpus/Núcleo 
no processo de comunicação interna e externa?

4.2  As informações entregues aos usuários é completa, clara e atualizada e 
incluem os aspectos que dizem respeito às atividades da Unidade/Câmpus/
Núcleo? Existem questionários ou outras formas de se avaliar a efetividade 
da comunicação e a circulação das informações prestadas pela Unidade/
Câmpus/Núcleo?

Dimensão 5
As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.

5.1  Como a Unidade/Câmpus/Núcleo avalia o clima institucional, relações 
interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional?

5.2  A Unidade/Câmpus/Núcleo participa de programas de qualificação profis-
sional e de melhoria da qualidade de vida para os técnico-administrativos? 
Quais?
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5.3 O número de pessoal docente e técnico-administrativo é suficiente para 
responder aos objetivos e funções da Unidade/Câmpus/Núcleo?

5.4 Explicite o envolvimento dos técnico-administrativos e dos docentes com 
pesquisa e extensão.

Dimensão 6
Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade 
dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a parti-
cipação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios.

6.1  Na Instituição existem procedimentos ou sistemas informatizados conheci-
dos para organizar e conduzir os processos de tomada de decisões? Quais 
são? Eles atendem as necessidades da Unidade/Câmpus/Núcleo?

6.2  A Unidade/Câmpus/Núcleo contribui (participa dos debates e fóruns de 
discussão) dando subsídios ao processo decisório da Instituição?

Dimensão 7
Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 
informação e comunicação.

7.1  Há adequação da infra-estrutura da Unidade/Câmpus/Núcleo (salas de aula, 
biblioteca, laboratórios, equipamentos de informática, rede de informações, 
espaço para atividades programadas e outros) em relação aos cursos, à 
quantidade dos estudantes e às atividades de ensino, pesquisa e extensão?

7.2  Qual é o nível de funcionalidade (quantidade, qualidade, iluminação, re-
frigeração, acústica, ventilação, mobiliário, limpeza) e o estado de conser-
vação dos laboratórios, bibliotecas, oficinas, espaços experimentais? Quais 
são as carências mais relevantes?

7.3  Os horários, calendário e quantidade de postos de atendimento da bibliote-
ca e salas de leitura são adequados às necessidades dos usuários?

7.4  Qual é a disponibilidade da bibliografia obrigatória ou recomendada em 
relação à demanda?

7.5  As instalações da Unidade/Câmpus/Núcleo são adequadas e adaptadas 
para os estudantes com necessidades especiais?

Dimensão 8
Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia 
da autoavaliação institucional.

8.1  Como é operacionalizado a atividade de planejamento da Unidade/
Câmpus/Núcleo?

8.2  O modo como é realizada a Autoavaliação é condizente com o modo como 
é conduzido o processo de Planejamento da Unidade/Câmpus/Núcleo? 
Desenvolva seu argumento.

8.3  O relatório de autoavaliação é satisfatório ao apresentar as conclusões do 
processo de avaliação interna? Explique.

8.4  Quais as repercussões (ações, mudanças, etc.) do resultado do processo de 
autoavaliação?
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Dimensão 9
Políticas de atendimento a estudantes e egressos.

9.1  Avalie e descreva as políticas de incentivo à participação dos estudantes 
em atividades de ensino (estágios, tutoria), iniciação científica, extensão, 
avaliação institucional, intercâmbios com instituições e estudantes do 
exterior.

9.2  Há estudos e análises dos dados sobre ingressantes, evasão/abandono, 
tempos médios de conclusão etc. tendo em vista a melhoria das atividades 
educativas?

9.3  Há participação dos egressos na vida da Unidade/Câmpus/Núcleo? Como? 
Existem oportunidades/atividades de atualização e formação continuada 
para os mesmos Quais?

9.4  Existem mecanismos de apoio acadêmico e orientação para os estudantes 
que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? Quais?

9.5  Há políticas de incentivo para a criação de empresas-júnior, incubadoras? 
Descreva-as.

9.6  Existem mecanismos para conhecer a opinião dos empregadores sobre os 
egressos da instituição? Quais?

Dimensão 10
Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 
compromissos na oferta da educação superior.

10. 1  No entendimento da Unidade/Câmpus/Núcleo, os repasses da mantene-
dora (MEC) são adequados aos compromissos de oferta da educação supe-
rior na UFG?

10.2  Avalie como está a sustentabilidade financeira da Unidade/Câmpus/Nú-
cleo, explicitando se há alternativas para suprir suas demandas financeiras 
(cursos pagos, prestação de serviços, etc.) .

10.3 Avalie o volume de recursos disponibilizados à gestão do espaço físico 
(atualização e adequação das instalações) no atendimento das demandas 
da Unidade/Câmpus/Núcleo?
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Anexo A

Resolução CONSUNI 10/2006

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 10/2006

Regulamenta o Programa de Gestão 
Estratégica (PGE) da UFG.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunido 
em sessão plenária realizada no dia 28 de julho de 2006, tendo em vista o constante no 
Processo nº 23070.008811/2006-24 e considerando:

a) o que estabelece o TÍTULO X do Regimento Geral da UFG, em seus artigos 140 
a 146, ao tratar da gestão universitária; e 

b) a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
Da Definição e Dos Objetivos

Art. 1º O Programa de Gestão Estratégica – PGE - da Universidade Federal de 
Goiás articula planejamento, avaliação e informação institucional e possui os seguintes 
objetivos:

I. consolidar uma prática de gestão estratégica que potencialize o desenvolvi-
mento institucional, tanto estrutural como humano;

II. consolidar em todas as instâncias e níveis de funcionamento da UFG, Adminis-
tração Central, Unidades Acadêmicas, Órgãos Suplementares e Câmpus do Interior, uma 
cultura de organização e sistematização dos processos de planejamento e avaliação;

III. constituir um sistema de informação abrangente e atualizado, formando uma 
base de dados em permanente atualização, no qual os dirigentes, a comunidade acadê-
mica e sociedade obtenham dados e informações. 

Parágrafo único. O processo de execução do PGE/UFG fornece elementos 
essenciais para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para a 
concretização da Auto-avaliação Institucional e para a sistematização das informações 
que subsidiem a tomada de decisões dos dirigentes da Universidade em todas as ins-
tâncias e níveis da administração.

CAPÍTULO II
Dos Locais Executores do PGE

Art. 2º A Administração Central da UFG, as Unidades Acadêmicas, os Órgãos 
Suplementares e os Câmpus do Interior constituem locais em que se efetivará o pro-
cesso de planejamento e avaliação.
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§ 1º A Administração Central e Órgãos Suplementares se estruturarão em 
Núcleos de Gestão para a execução do processo de planejamento e avaliação.

§ 2º A relação de Núcleos de Gestão será estabelecida em Portaria do Reitor.

Art. 3º A Equipe Executora do PGE será constituída pelos membros da Comis-
são de Avaliação Institucional (CAVI) e por técnico-administrativos da Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH).

CAPÍTULO III
Do Planejamento Estratégico

Art. 4º O planejamento estratégico das Unidades Acadêmicas, dos Câmpus do 
Interior e dos Núcleos de Gestão estrutura-se nos seguintes itens: Missão; Visão; Valo-
res; Cenários/Variáveis de Impacto; Análise do Ambiente Interno (Forças e Debilidades); 
Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças); Problemas Estratégicos; Cau-
sas; Indicadores; Soluções Estratégicas; Metas e Responsabilidades.

§ 1º  Missão é a razão de ser da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo.

§ 2º Visão refere-se a uma situação ideal a ser alcançada pela Unidade/Câmpus 
do Interior/Núcleo.

§ 3º Valores referem-se a princípios morais, éticos e competências técnicas com-
partilhadas por aqueles que trabalham e estudam na Unidade/Câmpus do Interior/
Núcleo.

§ 4º Cenários/Variáveis de Impacto são as macrotendências que justificam uma 
mudança estratégica de desenvolvimento da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo.

§ 5º Análise do Ambiente Interno: Forças – pontos fortes da Unidade/Câmpus 
do Interior/Núcleo, nos quais o local pode apoiar-se para cumprir sua Missão; Debilida-
des - pontos fracos da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo que, caso não sejam supe-
rados, impedirão o cumprimento da Missão.

§ 6º  Análise do Ambiente Externo: Oportunidades – fatores externos à Unidade/
Câmpus do Interior/Núcleo que podem ser aproveitadas no cumprimento da Missão; 
Ameaças – fatores externos à Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo ou à UFG, indepen-
dentes de seu controle, que dificultam ou impedem o cumprimento da Missão. 

§ 7º  Problemas Estratégicos são aqueles que se não forem superados impedem 
um salto qualitativo da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo.

§ 8º Causas são os fatores desencadeadores/provocadores dos problemas estra-
tégicos elencados anteriormente.

§ 9º  Indicadores são fatores e condições que indicam claramente a existência 
dos problemas estratégicos.

§ 10. Soluções Estratégicas são programas, projetos ou linhas de ação que 
podem resolver os problemas estratégicos detectados.

§ 11. Metas e Responsabilidades são ações a serem desenvolvidas, designando 
os responsáveis pela execução das atividades e estabelecendo prazos para realizá-las.

§ 12. A Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo estabelecerá uma rotina para o 
acompanhamento da execução das ações planejadas, com vistas ao cumprimento das 
metas estabelecidas.
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§ 13. A Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo que achar necessário solicitará a 
presença de membros da Equipe Executora do PGE/UFG para assessorar no processo 
de planejamento.

Art 5º No processo de planejamento estratégico cada Unidade/Câm-
pus do Interior/Núcleo elaborará um Plano de Capacitação de seus docentes e 
técnico-administrativos.

CAPÍTULO IV
Da Auto-avaliação das Unidades Acadêmicas

Art. 6º O processo da auto-avaliação das Unidades Acadêmicas envolverá 
professores, técnico-administrativos, estudantes e será coordenado por seus dirigentes: 
Diretor, Coordenadores dos Cursos de Graduação, Coordenadores de Pesquisa e Pós-
graduação, Coordenadores das Comissões de Interação com a Sociedade e Coor-
denadores Administrativos. 

Parágrafo único. Os dirigentes nominados no caput deste artigo constituirão o 
Comitê coordenador da auto-avaliação na Unidade Acadêmica.

Art. 7º As Unidades Acadêmicas responderão a um questionário único para 
toda a Universidade, além de realizar Grupos Focais em que se avaliarão, a partir de um 
roteiro preestabelecido, as atividades desenvolvidas pelas Unidades.

§ 1º  O questionário a ser respondido pela Unidade Acadêmica conterá espaço 
para o acréscimo de outras questões que a Unidade julgar pertinente.

§ 2º  O Comitê coordenador da auto-avaliação da Unidade Acadêmica definirá a 
metodologia a ser implementada para responder o questionário e para escolher quais 
pessoas participarão dos grupos focais.

§ 3º  Cada categoria que integra a Unidade Acadêmica, docentes, técnicos admi-
nistrativos e estudantes, fará um grupo focal com roteiro semi-estruturado especifico.

§ 4º O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-administrativo, 
obrigatoriamente não dirigente, que elaborará um relatório, a partir das discussões gra-
vadas, para o Diretor, que o considerará no processo de planejamento da Unidade e na 
elaboração das respostas ao questionário.

§ 5º O Comitê coordenador da auto-avaliação escolherá de modo aleatório os 
participantes do grupo focal, para cada categoria, com o número mínimo de sete (7) e 
máximo de quatorze (14) participantes.

§ 6º As respostas ao questionário e os relatórios dos grupos focais serão divulga-
dos, debatidos, e aprovados pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica.

§ 7º  A Unidade Acadêmica que achar necessário solicitará a presença de mem-
bros da Equipe Executora do PGE/UFG para assessorar no processo de auto-avaliação.

CAPÍTULO V
Da Auto-avaliação dos Câmpus do Interior

Art. 8º O processo da auto-avaliação dos Câmpus do Interior envolverá docen-
tes, técnico-administrativos e estudantes e será coordenado por seu Diretor, Coordena-
dores de cursos de graduação e, quando houver, Coordenadores de cursos e programas 
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
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Parágrafo único. O Diretor, os Coordenadores de cursos de graduação e os 
Coordenadores de cursos e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu cons-
tituirão o Comitê coordenador da auto-avaliação nos Campi do Interior.

Art. 9º Os Campi do Interior responderão ao mesmo questionário utilizado pelas 
Unidades Acadêmicas, além de realizar Grupos Focais em que se avaliarão, a partir de 
um roteiro pré-estabelecido, as atividades desenvolvidas pelos Campi do Interior.

§ 1º  O questionário a ser respondido pelo Câmpus do Interior conterá espaço 
para o acréscimo de outras questões que o Câmpus julgar pertinente.

§ 2º O Comitê coordenador da auto-avaliação nos Campi do Interior definirá a 
metodologia a ser implementada para responder o questionário e para escolher quais 
pessoas participarão dos Grupos Focais.

§ 3º Cada categoria que integra o Câmpus do Interior, docentes, técnicos admi-
nistrativos e estudantes, fará um Grupo Focal com roteiro semi-estruturado específico.

§ 4º O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-administrativo, 
obrigatoriamente não dirigente, que elaborará um relatório, a partir das discussões gra-
vadas, para o Diretor, que o considerará no processo de planejamento e na elaboração 
das respostas ao questionário.

§ 5º O Comitê Coordenador da Auto-Avaliação escolherá de modo aleatório os 
participantes do Grupo Focal, para cada categoria, com o número mínimo de sete (7) e 
máximo de quatorze (14) participantes.

§ 6º As respostas ao questionário e os relatórios dos Grupos Focais serão divul-
gados, debatidos e aprovados pelo seu Conselho Deliberativo.

§ 7º O Câmpus do Interior que achar necessário solicitará a presença de mem-
bros da Equipe Executora do PGE/UFG para assessorar no processo de auto-avaliação.

CAPÍTULO VI
Da Auto-avaliação dos Núcleos de Gestão

Art. 10. Os Núcleos de Gestão, por meio de seus dirigentes e dos conselhos 
internos, deliberativos ou consultivos responderão, no que couber, o mesmo questio-
nário das Unidades Acadêmicas.

§ 1º O Diretor e o Conselho interno constituirão o Comitê Coordenador da Auto-
-Avaliação no Núcleo de Gestão

§ 2º O questionário a ser respondido pelo Núcleo de Gestão conterá espaço para 
o acréscimo de outras questões que o Núcleo julgar pertinente.

§ 3º O Comitê Coordenador da Auto-Avaliação do Núcleo de Gestão definirá a 
metodologia a ser implementada para responder o questionário e para escolher quais 
pessoas participarão do Grupo Focal.

Art. 11. Os Núcleos de Gestão realizarão um Grupo Focal em que se avaliarão, a 
partir de um roteiro pré-estabelecido, as atividades desenvolvidas pelos Núcleos.

§ 1º O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-administrativo, 
obrigatoriamente não dirigente, que elaborará um relatório, a partir das discussões gra-
vadas, para o dirigente do Núcleo, que o considerará no processo de planejamento e na 
elaboração das respostas ao questionário.
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§ 2º O Comitê Coordenador da Auto-Avaliação escolherá de modo aleatório os 
participantes do Grupo Focal, com o número mínimo de sete (7) e máximo de quatorze 
(14) participantes.

§ 3º As respostas ao questionário e o relatório do Grupo Focal serão divulgados, 
debatidos e aprovados no Conselho Interno do Núcleo.

§ 4º  O Núcleo que achar necessário solicitará a presença de membros da Equipe 
Executora do PGE/UFG para assessorar no processo de auto-avaliação.

CAPÍTULO VII
Da Avaliação Feita Pelos Estudantes

Art. 12. Os estudantes de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu responderão a questionários próprios, contendo questões relacionadas a aspectos 
didático-pedagógicos e de gestão das Unidades Acadêmicas e da Universidade.

§ 1º Objetiva-se atingir os estudantes, em sala de aula, além de mobilizar outros 
estudantes para acessarem a página da UFG na Internet e efetivarem a resposta eletro-
nicamente, procurando assegurar no mínimo 30% (trinta por cento) de respondentes.

§ 2º Os questionários respondidos pelos estudantes serão encaminhados às 
Diretorias das Unidades/Câmpus do Interior, que os considerarão no processo de pla-
nejamento e avaliação da Unidade/Câmpus do Interior.

CAPÍTULO VIII
Da Avaliação Externa da Auto-Avaliação

Art. 13. Após o primeiro ciclo de auto-avaliação cada Unidade/Câmpus do Inte-
rior/Núcleo constituirá um Comitê avaliador externo que, após análise do relatório de 
auto-avaliação, se reunirá com os dirigentes de cada local, emitindo no final um relató-
rio contendo impressões e sugestões sobre a Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo.

§ 1º  Os membros do Comitê avaliador externo serão escolhidos dentre ex-alu-
nos, usuários internos ou externos dos serviços da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo, 
representantes de entidades de classe, dirigentes de instituições escolares, represen-
tantes de órgãos públicos, dentre outros que cada Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo 
estabelecer.

§ 2º O relatório do Comitê avaliador externo será utilizado para subsidiar o pro-
cesso de planejamento e auto-avaliação da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo.

CAPÍTULO IX
Do Sistema PGE

Art. 14. A PRODIRH implantará o Sistema PGE, um sistema computacional que 
estará disponível na UFGNet, e permitirá o registro do planejamento estratégico, das 
respostas aos questionários e dos relatórios dos Grupos Focais das Unidades/Campi do 
Interior/Núcleos. 

§ 1º O Sistema PGE permitirá que continuamente as Unidades/Campi do Inte-
rior/Núcleos façam acréscimos e atualizações em seus planejamentos e auto-avalia-
ções, além de propiciar aos dirigentes da UFG total liberdade de acesso a cada um dos 
tópicos pertencentes à estrutura lógica do sistema computacional.
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§ 2º  O Sistema PGE ficará fechado por um período de tempo máximo de um 
mês durante o ano, a ser fixado pela PRODIRH, para que sejam apuradas as informações 
contidas nos planejamentos e nas avaliações de cada Unidade/Câmpus do Interior/
Núcleo, que servirão de base para o planejamento e a auto-avaliação da UFG.

§ 3º  O Sistema PGE permitirá que a qualquer momento os dirigentes da Univer-
sidade possam apurar dados e informações para a efetivação de alguma ação de gestão 
acadêmico-administrativa no âmbito da UFG.

CAPÍTULO X
Da Periodicidade do Processo de Planejamento e de Auto-avaliação

Art. 15. A periodicidade do processo de planejamento será anual e um ciclo 
completo do processo de auto-avaliação ocorrerá com a periodicidade de dois anos.

§ 1º Uma periodicidade do processo de planejamento significa uma análise do 
estágio atual do planejamento da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo constante do 
Sistema PGE e sua atualização, cancelando, alterando e acrescentando novas situações 
em cada um de seus itens.

§ 2º O ciclo completo do processo de auto-avaliação ocorre com a publicação 
de um relatório para cada Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo, além do Relatório de 
Auto-Avaliação da UFG.

CAPÍTULO XII
Das Disposições Finais

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela CPA e Comissão Executora do 
PGE/UFG.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Goiânia, 28 de julho de 2006.

Prof. Edward Madureira Brasil

Presidente
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Anexo B
Resolução CONSUNI 014/2009

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 14/2009

Alterar a Resolução CONSUNI Nº 01/2005, que 
cria a Comissão Própria de Avaliação – CPA, da 
UFG e dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de 
suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no 
dia 22 de maio de 2009, tendo em vista o que consta do processo n° 23070.015973/2004-
57 e considerando:

-	 o artigo 11 da Lei nº 10861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacio-
nal da Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras providências;

-	 o artigo 7º da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, que regulamenta os 
procedimentos de avaliação do Sistema Nacional da Avaliação da Educação 
Superior - SINAES, instituído na Lei nº 10.861, de 14/04/04;

-	 os artigos 145 e 146 do Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás,

RESOLVE :

Art. 1º Alterar a Resolução CONSUNI Nº 01/2005, que cria a Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, da Universidade Federal de Goiás, e dá outras providências, que passa 
a vigorar na forma desta resolução.

Parágrafo único. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, no âmbito da Univer-
sidade Federal de Goiás, será a Comissão de Avaliação Institucional – CAVI, prevista no 
Regimento Geral.

Art. 2º A Comissão será vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucio-
nal e Recursos Humanos - PRODIRH. 

Art. 3º As atribuições da Comissão são:

-	conduzir o processo de avaliação interna da instituição (autoavaliação), insti-
tuída pelo Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior - SINAES, pla-
nejando, organizando e executando as atividades, mantendo o interesse pela 
avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo assessoramento aos dife-
rentes setores da UFG;

-	conduzir a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP durante o processo 
de avaliação;

-	prestar contas de suas atividades ao Conselho Universitário - CONSUNI da 
UFG, apresentando relatórios, pareceres e eventualmente recomendações;

-	divulgar amplamente suas atividades à comunidade acadêmica.
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Art. 4º A Comissão será constituída por membros representantes dos segmen-
tos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, vedada a composição 
que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos.

§ 1º Serão considerados aptos a participar da Comissão os docentes e funcioná-
rios técnico-administrativos em educação do quadro ativo-permanente e os discentes 
regularmente matriculados em curso de graduação e/ou pós-graduação (stricto sensu) 
oferecido pela UFG.

§ 2º A falta não justificada a três reuniões consecutivas implicará na perda do 
mandato do representante.

Art. 5º Os membros da Comissão serão designados pela PRODIRH com a anuên-
cia do Conselho Universitário - CONSUNI.

Art. 6º Os Planos de Gestão e Execução, bem como o Relatório Final de cada 
ciclo de avaliação da Comissão serão apresentados ao Conselho Universitário da Uni-
versidade Federal de Goiás – CONSUNI.

Art. 7º Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos, em primeira instância, 
pela Comissão juntamente com a Reitoria desta Universidade. 

Art. 8º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições 
em contrário.

Goiânia, 22 de maio de 2009

Prof. Benedito Ferreira Marques

- Presidente em exercício –
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Anexo C

Resolução CONSUNI 01/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 01/2005

Cria a Comissão Própria de Avaliação - CPA 
da Universidade Federal de Goiás - UFG e dá 
outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunido 
em sessão plenária realizada no dia 18 de fevereiro de 2005, tendo em vista o que consta 
do processo nº 23070.015973/04-57 e considerando:

-	 o artigo 11 da Lei n. º 10861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sis-
tema Nacional  da Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras 
providências;

-	 o artigo 7º da Portaria n.º 2.051, de 9 de julho de 2004, que regulamenta os 
procedimentos de avaliação do Sistema Nacional e Avaliação da Educação 
Superior - SINAES, instituído na Lei n.º 10.861, de 14/04/04;

-	 os artigos 145 e 146 do Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás.

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão Própria de Avaliação - CPA da Universidade Federal de 
Goiás.

Art. 2º - A Comissão será vinculada à Reitoria da Universidade.

Art. 3º - As atribuições da CPA são:

a) conduzir o processo de avaliação interna da instituição (autoavaliação), insti-
tuída pelo Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior - SINAES, pla-
nejando e organizando as atividades, mantendo o interesse pela avaliação, 
sensibilizando a comunidade e fornecendo assessoramento aos diferentes 
setores da UFG;

b) conduzir a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -  INEP durante o pro-
cesso de avaliação;

c) prestar contas de suas atividades ao Conselho Universitário - CONSUNI da 
UFG, apresentando relatórios, pareceres e eventualmente recomendações;

d) divulgar amplamente suas atividades à comunidade acadêmica.
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Art. 4º - A Comissão será constituída por 9 (nove) membros representantes dos 
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, sendo um 
deles o coordenador, assim descritos:

a) o (a) presidente (a) da Comissão Permanente de Avaliação Institucional - CAVI;

b) 3 (três) representantes dos docentes;

c) 2 (dois) representantes dos servidores técnico-administrativos;

d) 2 (dois) representantes dos discentes;

e) 1 (um) representante da sociedade civil organizada.

Parágrafo único. Serão considerados aptos a participar da Comissão os docen-
tes e funcionários técnico-administrativos do quadro ativo-permanente e os discentes 
regularmente matriculados em curso de graduação e pós-graduação (stricto sensu) ofe-
recidos pela UFG.

Art. 5º - Os membros da CPA serão designados pela Reitoria da UFG com a anu-
ência do Conselho Universitário - CONSUNI.

Parágrafo único. O coordenador da Comissão será designado entre os mem-
bros pela Reitoria.

Art. 6º - O mandato dos membros, de que trata o artigo 4º desta Resolução, será 
de dois anos, permitida 01 (uma) recondução, excetuando-se o inciso I que terá seu 
período de mandato vinculado à presidência da CAVI.

Parágrafo único. Aqueles que participarem da primeira Comissão terão seus 
mandatos em vigor até 5 de janeiro de 2006.

Art. 7º - Os Planos de Gestão e Execução bem como o Relatório Final de cada 
ciclo de avaliação da Comissão Própria de Avaliação serão apresentados ao Conselho 
Universitário da Universidade Federal de Goiás – CONSUNI.

Parágrafo único. Para o 1º ciclo de autoavaliação a CPA incorporará o atual pro-
jeto de avaliação institucional, aprovado pelo CONSUNI em reunião do dia 7 de abril de 
2000.

Art. 8º - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Comissão Pró-
pria de Avaliação – CPA juntamente com a Reitoria desta Universidade. 

Art. 9º- Esta resolução entra em vigor nesta data.

Goiânia, 18 de fevereiro de 2005.

Prof. Dr. Lázaro Eurípedes Xavier
- Presidente em exercício -



Autoavaliação Institucional 129

Anexo D

Resolução CONSUNI 021/2009

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 21/2009

Dispõe sobre normas para avaliação de pes-
soal docente em relação ao estágio probatório 
e em relação à progressão funcional horizontal 
do magistério superior, e revoga as disposições 
em contrário.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando 
da atribuição que lhe confere os artigos 9º, alínea “m” e 15, alínea “m”, respectivamente, 
do Estatuto e do Regimento da UFG, de acordo com as disposições da Lei nº 8.112, de 
11/12/1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997, da Emenda Constitu-
cional nº 19, de 05/06/1998, do Decreto nº 94.664, de 23/7/1987, e da Portaria nº 475, de 
23/8/1987, do Ministério da Educação, reunido em sessões plenárias realizadas nos dias 
28/11/2008, 23/01, 03/07, 24/07 e 14/08/2009, tendo em vista o que consta do processo 
nº 23070.005170/97-31 e considerando:

-	 que o modelo de avaliação deve estabelecer parâmetros aplicáveis de forma 
generalizada às atividades dos integrantes da carreira do magistério; e

-	 que se faz necessária a uniformização de normas e critérios para a progressão 
funcional do docente, assegurando coerência entre capacitação, qualificação 
e desempenho em atividades pertinentes esta carreira,

RESOLVE: 

Art. 1º As normas para avaliação de pessoal docente em relação ao estágio pro-
batório e em relação à progressão funcional horizontal do magistério superior passam 
a vigorar na forma desta resolução.

CAPÍTULO I
Das Carreiras de Magistério

Art. 2º A carreira de magistério superior está estruturada em cinco classes:

-	 Titular;
-	 Associado;
-	 Adjunto;
-	 Assistente;
-	 Auxiliar.
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Parágrafo único. Cada classe compreende quatro níveis, designados pelos 
números de I a IV, exceto a de Professor Titular, que possui um só nível.

Art. 3º Na carreira de magistério superior haverá:

-	 avaliação de estágio probatório nos termos do Capítulo II desta resolução;

-	 progressão horizontal nos termos do Capítulo III desta resolução.

Art. 4º Para efeito da avaliação de que trata esta resolução, será constituída em 
cada Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, uma Comissão de Avalia-
ção Docente - CAD, composta de três professores dentre aqueles de classe e nível mais 
elevado na unidade, os quais juntamente com seus respectivos suplentes, serão indi-
cados pelo Conselho Diretor - CD da Unidade, nomeados pelo Reitor, com mandato de 
dois anos.

§ 1º Unidades Acadêmicas com mais de um departamento ou curso poderão 
constituir mais de uma Comissão de Avaliação Docente - CAD.

§ 2º Para o cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, a Unidade 
poderá indicar professores de outras Unidades Acadêmicas de áreas afins.

§ 3º O presidente da CAD será designado pelo Conselho Diretor da Unidade.

§ 4º A critério da Unidade Acadêmica poderá ser solicitada a assessoria de um 
membro indicado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD.

Art. 5º Compete à CAD de cada Unidade Acadêmica:

-	 zelar pelo fiel cumprimento de todos os requisitos do estágio probatório e da 
progressão horizontal;

-	 avaliar o desempenho dos docentes;

-	 avaliar atividades e produtos constantes no RADOC, inclusive os não previs-
tos nos anexos desta resolução;

-	 emitir parecer final fundamentado nos processos previstos nesta resolução.

CAPITULO II
Do Estágio Probatório

Art. 6º Os integrantes da carreira do magistério superior da Universidade Fede-
ral de Goiásserão submetidos a estágio probatório pelo período de trinta e seis meses 
a contar da data de sua entrada em exercício, sendo avaliados de acordo com esta 
resolução.

Parágrafo único. O docente não aprovado no estágio probatório será exonerado.

Art. 7º Ao entrar em efetivo exercício, o docente em estágio probatório deve ser 
continuamente avaliado, acompanhado e orientado em suas atribuições pela Chefia do 
Departamento ou pela Diretoria da Unidade, devendo elaborar, a cada ano, o seu plano 
de trabalho em consonância com o planejamento do Departamento ou da Unidade em 
que estiver lotado.

Parágrafo único. A Diretoria da Unidade ou Chefia do Departamento poderá 
designar uma comissão composta por três docentes integrantes de classe igual ou 
superior à do avaliado, para realizar o acompanhamento e orientação do docente em 
estágio probatório.
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Art. 8º Ao tomar posse, o docente que não comprovar experiência mínima de 
dois anos consecutivos de magistério em Instituição Federal de Ensino Superior, deverá 
participar do programa de atividades relativas à política de ensino, pesquisa e extensão 
e da gestão acadêmica da UFG e sua inserção na realidade, promovidas e regulamenta-
das pela Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD e pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Recursos Humanos – PRODIRH.

§ 1º A comprovação de participação nas atividades de que trata o caput deste 
artigo integrará a avaliação a que se refere o artigo anterior.

§ 2º A realização das atividades exigidas no caput deste artigo é condição indis-
pensável para finalização do estágio probatório.

Art. 9º O Departamento de Pessoal deverá, na primeira semana de efetivo exer-
cício do docente em estágio probatório, iniciar e encaminhar à CPPD o processo de 
avaliação contendo informações sobre a situação funcional do docente.

Art. 10. A tramitação do processo ficará sob a responsabilidade da CPPD e obe-
decerá aos seguintes passos:

3. a CPPD encaminhará o processo, imediatamente após sua abertura, à Uni-
dade Acadêmica de lotação do docente para anexação do Plano de Trabalho 
do docente, devidamente aprovado pelo Departamento, quando houver, 
e pelo Conselho Diretor. A Unidade devolverá o processo à CPPD no prazo 
máximo de trinta (30) dias;

4. no início de cada ano letivo subsequente ao ingresso do docente na UFG e 
durante a vigência do estágio probatório, a CPPD encaminhará o processo à 
Unidade Acadêmica para avaliação do docente pela Diretoria ou Chefia do 
Departamento e para a CAD da unidade proceder à avaliação parcial das ati-
vidades do docente no ano anterior, conforme o disposto no Art. 7o , devendo 
devolver o processo à CPPD no prazo máximo de trinta (30) dias;

5. completados trinta e seis (36) meses de efetivo exercício no cargo, a CPPD 
enviará o processo de avaliação do docente à respectiva Unidade Acadêmica 
de lotação para realizar a última avaliação parcial, conforme disposto nos 
Arts. 7º, 11, 13, 14 e 15, e a avaliação final, conforme disposto nos Arts. 11, 15 
e 16. O processo deverá ser devolvido à CPPD no prazo máximo de sessenta (60) 
dias;

6. ao final de cada etapa da avaliação o processo deverá ser encaminhado para 
registro de ciência do interessado.

Art. 11. As avaliações parciais e a final, feitas pela Diretoria ou Chefia de Depar-
tamento, deverão ser fundamentadas na assiduidade, disciplina de trabalho, responsa-
bilidade, organização, relacionamento com o corpo docente, técnico-administrativo e 
discente, confiabilidade, cooperação, racionalização, iniciativa, produtividade e coerên-
cia  entre o Plano de Trabalho e as atividades realizadas.

Parágrafo único. Em cada avaliação será atribuída uma nota de zero (0) a dez 
(10,0), que deverá ser submetida à apreciação e deliberação da plenária do Departa-
mento, quando houver, e do Conselho Diretor da Unidade.

Art. 12. O processo de avaliação de estágio probatório deverá ser instruído com 
os seguintes documentos:
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-	 plano de trabalho anual do docente, aprovado pela plenária do Departa-
mento, quando houver, e pelo Conselho Diretor;

-	 cópia do relatório anual do docente (RADOC) devidamente aprovado pela 
plenária do Departamento, quando houver, e pelo Conselho Diretor;

-	 cópia do RADOC suplementar, relativo ao tempo não contemplado no 
RADOC anual, aprovado pela plenária do Departamento, quando houver, e 
pelo Conselho Diretor da Unidade;

-	 resultado da avaliação do docente pelo corpo discente, a ser aplicado a cada 
semestre letivo, desde que tenham transcorrido três meses de efetivo exercí-
cio, devendo, para este fim, ser aplicado o formulário aprovado pela Comis-
são de Avaliação Institucional - CAVI/UFG;

-	 avaliação feita pela Chefia do Departamento, quando houver, ou pela Direto-
ria conforme o parágrafo único do Art. 11 desta resolução;

-	  avaliação realizada pela CAD, conforme o disposto nos Arts. 13, 14 e 15 desta 
resolução;

-	 comprovação da realização do Curso de Formação para Docência no Ensino 
Superior ou documento comprovando experiência mínima de dois anos 
consecutivos de magistério em Instituição Federal de Ensino Superior.

Art. 13. A CAD pontuará a cada ano as atividades de ensino, de produção inte-
lectual, de pesquisa, de extensão, de administração, de qualificação e outras ativida-
des do docente em estágio probatório, conforme os critérios estabelecidos nos anexos 
desta resolução, registrando a pontuação P no Quadro Sumário constante do Anexo I e 
fazendo a conversão para nota N1 

da seguinte maneira:

-	 o mínimo entre 10 e P/16, para os docentes no regime de 40h ou Dedicação 
Exclusiva;

-	 o mínimo entre 10 e P/8, para os docentes no regime de 20h.

Parágrafo único. No caso da avaliação incidir sobre um período de meses infe-
rior a doze (12), a pontuação P, se menor do que dez (10), será corrigida pela expressão 
(12 x P)/n, onde n é o número de meses avaliados.

Art. 14. Em cada etapa de avaliação a CAD terá um prazo de trinta (30) dias, a 
partir do recebimento do processo, para proceder à avaliação do docente, que resultará 
em uma nota parcial (NP), a ser submetida à apreciação e homologação do Conselho 
Diretor.

Parágrafo único. A nota parcial (NP) obtida pela CAD nesta avaliação será obtida 
de acordo com a fórmula:

NP = 0,6 x N
1 
+ 0,2 x N

2 
+ 0,2 x N

3
, onde:

N
1
a nota calculada conforme estabelecido no Art. 13,

N
2    

a nota da avaliação da Direção ou da Chefia do Departamento e

N
3
 a nota da avaliação do corpo discente referente ao período de avaliação.

Art. 15. Ao final do trigésimo sexto (36º) mês, a CAD terá um prazo de trinta 
(30) dias, a partir do recebimento do processo, para realizar mais uma avaliação parcial 
do RADOC suplementar, conforme os artigos 11, 12, 13 e 14 e, em seguida, proceder à 
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avaliação global, de que resultará uma nota final (NF), obtida por meio da média pon-
derada das avaliações parciais.

Parágrafo único. A nota final (NF) corresponde à média ponderada das avalia-
ções parciais obtida pela seguinte fórmula:

  
e,  

i : índice que caracteriza o período em avaliação (varia de 1 a 3 ou, em alguns casos, 
de 1 a 4, dependendo do mês de ingresso do docente na UFG).

NP
i
: nota parcial obtida no período i, calculada conforme descrito no Art. 14.

m 
i 
: número de meses em avaliação no período i 

Art. 16. O docente será aprovado no estágio probatório quando tiver cumprido, 
no período de avaliação, as seguintes exigências mínimas:

3. obter uma média aritmética de pontos (E) igual ou superior a oitenta (80) 
por ano no período avaliado, no item I Atividades de Ensino do Anexo II, con-
forme estabelece o Art. 57 da Lei nº 9394/96, de 20/12/1996 (LDB);

4. obter uma média aritmética de pontos igual ou superior a vinte (20) por 
ano no período avaliado nos itens II-1, II-2 e II-3 da Produção Intelectual e 
podendo também ser incluídos neste cálculo os pontos obtidos no item V-1 
de Outras Atividades;

5. obter média final igual ou superior a cinco vírgula zero(5,0) nas avaliações de 
chefia e do corpo discente;

6. ter participado do programa de atividades, de responsabilidade da PRO-
GRAD e PRODIRH, previsto no Art. 8ºdesta resolução;

7. obter nota global igual ou superior a sete vírgula cinquenta (7,50) na avalia-
ção final definida no Art. 15 desta resolução.

§ 1º A exigência constante no inciso I deste artigo não será considerada para o 
docente que estiver ocupando cargo de direção na UFG, conforme item IV-1 do Anexo 
II, e que, nesta condição, esteja oficialmente dispensado de atividades de ensino.

§ 2º A exigência constante do inciso II deste artigo não será considerada para os 
docentes no regime de 20 horas.

§ 3º A exigência constante do inciso II deste artigo não será considerada para 
os docentes no regime de 40 horas e Dedicação Exclusiva que obtenham pontuação 
média anual igual ou superior a cento e sessenta (160) pontos no item I das atividades 
de ensino do anexo II.

§ 4º A pontuação exigida no inciso II deste artigo será ajustada para (40 – E/4) 
pontos, sendo E a pontuação média obtida no item I de Atividades de Ensino do Anexo 
II realizada pelo docente com pontuação média anual maior que oitenta (80) e inferior 
a cento e sessenta (160) pontos.

Art. 17. O Conselho Diretor da Unidade terá um prazo máximo de sessenta (60) 
dias para apreciar o processo de avaliação e encaminhá-lo à CPPD para análise e emis-
são de parecer conclusivo para decisão final do Reitor.
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Art. 18. Ao docente em Estágio Probatório somente poderão ser concedidas 
licenças e afastamentos:

-	 para cursar pós-graduação stricto sensu de acordo com as normas regula-
mentares vigentes;

-	 por motivo de doença do professor ou de pessoa da família, comprovada 
em laudo médico, devendo neste caso a junta médica da UFG determinar o 
prazo;

-	 por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

-	 para o serviço militar;

-	 para atividade política;

-	 para o exercício de mandato eletivo;

-	 para estudo ou missão no exterior ou para servir em organismo internacional 
de que o Brasil participe ou com o qual coopere.

Art. 19. O docente em estágio probatório não poderá ser colocado em disponi-
bilidade e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de 
Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do grupo Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, de níveis 6, 5, 4, ou equivalentes.

Art. 20. O estágio probatório ficará suspenso nos casos previstos nos artigos 18 
e 19, sendo que nestas situações o docente deverá ser avaliado ao término de trinta e 
seis (36) meses de efetivo exercício no cargo.

CAPÍTULO III
Da Progressão Horizontal

Art. 21. A progressão horizontal ocorrerá de um nível para outro imediatamente 
superior, dentro da mesma classe da carreira do magistério, mediante avaliação de 
desempenho do docente.

Parágrafo único. A avaliação do docente cedido a outro órgão público será efe-
tuada pelo Diretor da Unidade de lotação do docente e homologada pelo Conselho 
Diretor da Unidade Acadêmica de origem do docente.

Art. 22. Somente poderão requerer progressão horizontal por desempenho 
acadêmico, prevista no inciso II do Art. 3º desta resolução, os professores que tiverem 
cumprido:

-	 interstício mínimo de dois anos no mesmo nível de uma classe do magistério 
em atividade docente;

-	 interstício mínimo de quatro anos no mesmo nível de uma classe do magis-
tério nos casos de professores em atividade em outros órgãos públicos.

Art. 23. A solicitação de progressão horizontal deverá ser dirigida ao Reitor, por 
meio de requerimento do interessado, protocolado no serviço de comunicação da UFG 
a partir dos sessenta (60) dias anteriores ao vencimento do interstício de dois anos no 
mesmo nível de uma classe.

Parágrafo único. No caso da solicitação ocorrer após o vencimento do interstí-
cio o docente deverá, no requerimento, manter ou redefinir o período de interstício de 
dois anos a ser considerado na sua avaliação de desempenho.
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Art. 24. O desempenho acadêmico do docente será avaliado pela CAD da Uni-
dade por meio de:

-	 relatórios anuais e/ou parciais do docente (RADOC), aprovados pelo Conse-
lho Diretor da Unidade;

-	 desempenho didático do docente aferido semestralmente pelo corpo dis-
cente, por meio de instrumento de avaliação aprovado pelo Conselho Dire-
tor da Unidade e elaborado a partir de diretrizes estabelecidas pela CAVI/
UFG.

Parágrafo único. Para efeito do que trata o inciso II deste artigo, a Unidade se 
responsabilizará pela aplicação semestral do instrumento de avaliação discente e pela 
consolidaçãoindividualizada dos resultados.

Art. 25. A CAD pontuará a cada ano as atividades do docente no interstício de 
avaliação, conforme os critérios estabelecidos nos anexos desta resolução, registrando 
a pontuação P no Quadro Sumário constante do Anexo I e fazendo a conversão para 
notas de acordo com as seguintes fórmulas:

-	 o mínimo entre 10 e P/16, para os docentes no regime de 40 horas ou Dedi-
cação Exclusiva;

-	 o mínimo entre 10 e P/8, para os docentes no regime de 20 horas.

§ 1º No caso da avaliação incidir sobre um período de meses inferior a doze (12), 
a pontuação P, se menor do que dez (10), será corrigida pela expressão (12 x P)/n, onde 
n é o número de meses avaliados.

§ 2º A nota no interstício (Ncad) será a média ponderada das notas de cada um 
dos intervalos de tempo no interstício avaliado, que resultará na avaliação de desempe-
nho mensurada pela CAD e será calculada pela seguinte fórmula:

  e  

i : índice que caracteriza o período em avaliação (varia de 1 a 2 ou, em alguns 
casos, de 1 a 3) 

Ni
: nota parcial atribuída pela CAD obtida no período i, calculada conforme des-

crito no Art. 14.

m
i
: número de meses em avaliação no período i 

Art. 26. A nota global (NG) do docente será calculada de acordo com a seguinte 
regra:

NG = 0,7 x Ncad+ 0,3 x Nd

onde Ncad é definida no artigo 23 e Nd, 0=<Nd=<10, é a média das avaliações feitas 
pelo corpo discente no período avaliado.

Art. 27. Estará habilitado para a progressão o docente que cumprir, no interstí-
cio de avaliação, as seguintes exigências mínimas:

-	 obter uma média aritmética igual ou superior a 80 (oitenta) pontos por anono 
período avaliado, no item I Atividades de Ensino do Anexo II,conforme esta-
belece o Art. 57 da Lei nº 9394/96, de 20/12/1996 (LDB);
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-	 obter uma média aritmética igual ou superior a 20 (vinte) pontos por ano no 
período avaliado nos itens II-1, II-2 e II-3 da Produção Intelectual e podendo 
também ser incluído nesta soma os pontos obtidos no item V-1 de Outras 
Atividades;

-	 obter nota global igual ou superior a 7,50 (sete vírgula cinquenta) na avalia-
ção definida no Art. 26 desta resolução.

§ 1º A exigência constante no inciso II não será considerada para os docentes no 
regime de 20 horas.

§ 2º As exigências constantes nos incisos I e II do caput deste artigo não serão 
consideradas no período em que o docente:

-	 estiver ocupando cargo de direção na UFG, conforme item IV-1 do Anexo II, e 
que, nesta condição, esteja oficialmente dispensado de atividades de ensino;

-	 estiver oficialmente afastado para a realização de curso de pós-graduação 
stricto sensu, estágio pós-doutoral ou estágio sênior.

§ 3º A exigência constante no inciso II não será considerada para os docentes no 
regime de 40 horas e Dedicação Exclusiva que obteve pontuação média anual de cento 
e sessenta (160) pontos no item I das atividades de ensino do anexo II.

§ 4º A pontuação exigida no inciso II do caput deste artigo será ajustada para 
40 – E/4 pontos, sendo E a pontuação média obtida no item I de Atividades de Ensino 
do Anexo II realizada pelo docente com pontuação média anual maior que oitenta (80) 
e inferior a cento e sessenta (160) pontos.

§ 5º A exigência constante do inciso I do caput deste artigo será reduzida para 
sessenta (60) pontos para os docentes que desenvolverem atividades de orientação na 
Pós-Graduação stricto sensu e que tenham vinte (20) ou mais pontos nos subitens 1, 2, 3 
e 4 do item V - 1 Atividades Acadêmicas – Orientação, do anexo II desta resolução.

Art. 28. O docente afastado da Universidade Federal de Goiás para qualificação 
será avaliado pela CAD com base, além dos RADOC’s, em Certidões emitidas pela Pró-
-Reitoria e Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, atestando o cumprimento das obriga-
ções constantes em resolução específica sobre afastamento e aprovação dos relatórios 
parciais de pós-graduação pelo Departamento, quando houver, ou pelo Conselho Dire-
tor da Unidade.

Parágrafo único. Durante o período de afastamento do docente, a nota obtida 
na avaliação de desempenho feita pela CAD, com peso de cem por cento (100%), será a 
única nota obtida pelo docente, desconsiderando-se a nota da avaliação discente para 
o cálculo da nota global.

Art. 29. Ao docente em gozo de licenças e afastamentos previstos em lei durante 
o interstício é assegurada redução do número de pontos exigidos para progressão, cal-
culada de forma proporcional ao tempo de licença oficializado.

Art. 30. A CAD terá um prazo de trinta (30) dias, a partir do recebimento do 
processo, para emitir parecer conclusivo pela habilitação ou não do docente à progres-
são horizontal e encaminhar este processo ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica, 
com o relatório de avaliação do docente, contendo os procedimentos utilizados.

§ 1º O relatório de avaliação indicará as razões da aprovação ou reprovação.
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§ 2º Em caso de reprovação, o relatório deverá indicar sugestões para a melhoria 
do desempenho acadêmico do docente.

Art. 31. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica deverá apreciar e julgar o 
relatório da CAD, dentro do prazo de trinta (30) dias.

§ 1º Após a decisão do Conselho Diretor, o interessado deverá registrar ciência 
do resultado, por escrito, no processo de sua avaliação.

§ 2º O docente, cientificado de sua avaliação, terá um prazo de dez (10) dias para 
recorrer da decisão do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica.

Art. 32. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica, após os procedimentos pre-
vistos no artigo anterior, encaminhará o processo à CPPD para apreciação e emissão de 
parecer para decisão final do Reitor.

CAPÍTULO IV
Das disposições finais e transitórias

Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pela CPPD.

Art. 34. Os Anexos I e II são parte integrante desta resolução.

§ 1º As pontuações indicadas no Anexo II deverão ser atribuídas exclusivamente 
para atividades sem remuneração específica.

§ 2º Quando houver duplicidade de atividades administrativas, o valor máximo 
de pontos atribuídos será de dez (10) para cada mês de efetivo exercício no cargo.

Art. 35. Todas as notas e médias serão calculadas com duas casas decimais de 
precisão, podendo variar de zero (0) a dez (10), e as pontuações previstas nos Anexos 
desta resolução serão sempre inteiras.

Art. 36. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário e ressalvados os casos de direito adquirido.

Goiânia, 14 de agosto de 2009

Prof. Edward Madureira Brasil

- Presidente -
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 21/2009

Quadro Sumário da Avaliação

Professor:

Matrícula: Processo

Unidade/Dep.: Regime:

Período:

Avaliação parcial baseada no RADOC
Av.Parcial

Pontos

Av.Parcial

Pontos

Av.Parcial

Pontos

I ATIVIDADES DE ENSINO (Ver AnexoII)

I-1 Ensino de graduação

I-2 Ensino de pós-graduação

Pontuação total 

II PRODUÇÃO INTELECTUAL (Ver AnexoII)

II-1 Produção Científica 

II-2 Produção Artística e Cultural

II-3 Produção Técnica ou Tecnológica 

II-4 Outro Tipo de Produção

Pontuação total do item

III ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO (Ver AnexoII)

III-1 Atividades de Pesquisa

III-2 Atividades de Extensão

Pontuação total do item 

IV ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO 
(Ver AnexoII)

IV-1 Direção e Função Gratificada 

IV-2 Atividades Administrativas

IV-3 Outras Atividades Administrativas

IV-4 Atividades de Representação Fora da UFG

Pontuação total do item

V OUTRAS ATIVIDADES (Ver AnexoII)

V-1 Atividades Acadêmicas - Orientação

V-2 Atividades Acadêmicas - Bancas e Cursos

V-3 Atividades de Aprendizado e Aperfeiçoamento

Pontuação total do item

PONTUAÇÃO TOTAL ( I + II + III + IV + V )
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Avaliação parcial baseada no RADOC Av.Parcial

Ponto

Av.Parcial

Ponto

Av.Parcial

Ponto

VI NOTAS DE AVALIAÇÃO

VI-1 Nota da CAD (Art. 13 ou Art. 25) - N
1

VI-2 Nota da chefia (somente estágio probatório) - N
2

VI-3 Nota da avaliação discente - N
3 
ou N

d

VI-4 Pontuação da produção intelectual (II-1, II-2, II-3 e V-1 do 
Anexo II)

VII NOTA PARCIAL 

VII-1 Estágio Probatório (Art. 14) - NP

VII-2 Progressão Horizontal (Art. 25) - Ncad

VIII NOTA FINAL GLOBAL

VIII-1 Estágio Probatório (Art. 15) - NF

VIII-2 Progressão Horizontal (Art. 26) - NG

VIII-3 Média da pontuação do Item I – Atividades de Ensino

VIII-4 Média da pontuação do Item VI-4 – Produção Intelectual

VIII-5 Pontuação do § 5º do Artigo 27 (Progressão Horizontal)

RESULTADO
Aprovado (     )
Não aprovado (     )
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Anexo E

Resolução CEPEC-CONSUNI nº 01/2007

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 01/2007

Regulamenta a criação dos Núcleos de 
Estudos e Pesquisa no âmbito da UFG.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunido 
em sessão plenária realizada no dia 23 de fevereiro de 2007, tendo em vista o que consta 
do Processo nº 23070.002036/2007-84,

RESOLVE:

Art. 1º No âmbito da Universidade Federal de Goiás, poderão ser criados Núcleos 
de Estudos e Pesquisa, que congregarão professores, estudantes e servidores técnico-
-administrativos em educação de uma ou mais Unidades Acadêmicas, com o objetivo 
de desenvolverem atividades de caráter didático-pedagógico, cultural, artístico, tecno-
lógico e de interação com a sociedade, podendo ser vinculados às Unidades Acadêmi-
cas, aos Câmpus do Interior, às Pró-Reitorias, ou aos Órgãos Suplementares.

Parágrafo único. O Núcleo não se constituirá em instância administrativa para 
efeito de lotação de pessoas e de dotação orçamentária.

Art. 2º A proposta de criação de um Núcleo deverá conter objetivos, justificativa, 
plano de atividades, recursos humanos envolvidos e recursos materiais disponíveis.

Art. 3º Cada Núcleo terá uma Coordenadoria, que será responsável pela coorde-
nação de suas atividades.

Art. 4º Os Núcleos criados deverão ser cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-graduação.

Art. 5º Quando professores e servidores técnico-administrativos em educação 
da UFG participarem de um Núcleo, aprovado em seus locais de lotação, as cargas de 
trabalho respectivas serão consideradas no momento de se estabelecerem as ativida-
des a serem desenvolvidas nos referidos locais.

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pelos professores ou pelos ser-
vidores técnico-administrativos em educação em um Núcleo serão computadas para 
todos os efeitos institucionais, para os seus locais de lotação, bem como para o local 
que abrigar o Núcleo.

Art. 6º Os Núcleos criados nas Unidades Acadêmicas serão a elas vinculados e 
obedecerão às diretrizes estabelecidas no artigo 34 do Estatuto e nos artigos 71 e 72 do 
Regimento Geral da UFG, complementadas na presente Resolução.
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Art. 7º Os Núcleos criados nos Câmpus do Interior poderão servinculados à dire-
ção central do Câmpus ou a um dos seus respectivos departamentos.

§ 1º Quando o Núcleo for vinculado à direção geral do Câmpus, deverá:

I.  envolver professores de mais de um departamento;

II. ter como objetivo o estudo de temas que possuam estreita relação entre a 
academia e a sociedade;

III. ser aprovado pelo Conselho Diretor do Câmpus.

§ 2º Quando a vinculação de que trata o caput deste artigo for ao departamento, 
serão observadas as mesmas diretrizes estabelecidas para os que forem criados nas Uni-
dades Acadêmicas.

Art. 8º A vinculação de Núcleos às Pró-Reitorias obedecerá às seguintes diretrizes:

I.  envolverá professores de mais de uma Unidade Acadêmica;

II. terá como objetivo o estudo de temas que possuam estreita relação entre a 
academia e a sociedade;

III. deverá ser aprovada pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação do Conselho 
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura - CEPEC.

§ 1º A vinculação de que trata o caput deste artigo será feita, preferencialmente, 
à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.

§ 2º Havendo conveniência de vinculação à outra Pró-Reitoria, a proposta deverá 
ser precedida de justificativa.

Art. 9º A criação de um Núcleo vinculado a um Órgão Suplementar obedecerá 
às seguintes diretrizes:

I.  deverá envolver professores de mais de uma Unidade Acadêmica;

II. terá como objetivo o estudo de temas que possuam estreita relação entre a 
academia e a sociedade;

III. deverá ser aprovada pelo Conselho Diretor.

Art. 10. O período de funcionamento dos Núcleos será de quatro (4) anos, 
podendo ser renovado por igual período.

Parágrafo único. A proposta de renovação para novo período deverás er acom-
panhada de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pelo Núcleo, no 
período a ser renovado, o qual servirá de base a apreciação do pedido pelo órgão que 
deliberou a criação do Núcleo.

Art. 11. Poderão participar dos Núcleos criados no âmbito da UFG pessoas que 
não tenham vínculo institucional com a UFG, desde que as suas participações sejam 
aprovadas pela Coordenadoria do Núcleo.

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, observadas as normas 
regulamentares vigentes.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Goiânia, 23 de fevereiro de 2007

Prof. Edward Madureira Brasil

- Presidente -
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Anexo F

Resolução CEPEC-CONSUNI nº 01/2007

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 12/2004

Estabelece normas e critérios para avaliação 
do estágio probatório de servidores técnico-
administrativos da Universidade Federal de 
Goiás.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunido 
em sessão plenária realizada no dia 26 de novembro de 2004, tendo em vista o que dis-
põem a Lei Nº 8.112, de 11.12.90, em seu artigo 20, a Emenda Constitucional 19/1998 e 
o processo Nº 23070.004614/92-42,

RESOLVE:

Art. 1º O servidor técnico-administrativo nomeado para cargo de provimento 
efetivo na UFG, ficará submetido à avaliação de desempenho durante o estágio proba-
tório que ocorrerá em duas etapas, uma a cada 15 (quinze) meses.

Parágrafo único – O servidor ficará submetido à avaliação de estágio probatório 
durante o período de 36 (trinta e seis) meses.

Art. 2º O servidor em estágio probatório deverá ter, em cada etapa de avalia-
ção, um instrumento de atribuição de tarefas prioritárias, elaborado pela chefia ime-
diata, sendo o primeiro deles no momento em que o servidor assumir suas funções 
e o segundo após a avaliação da primeira etapa, possibilitando o monitoramento das 
atividades.

§ 1º O instrumento de atribuição de tarefas prioritárias terá por base as metas/
ações do plano de trabalho da equipe a qual pertence o servidor, observada a descrição 
das atividades inerentes ao cargo ocupado.

§ 2º O instrumento de atribuição de tarefas prioritárias para cada uma das eta-
pas a serem avaliadas deverá conter:

I.  registro das principais atribuições a serem cumpridas (tarefas, responsabili-
dades e objetivos);

II.  resultados esperados;

III.  equipamentos e/ou materiais a serem utilizados.

§ 3º - Uma cópia do instrumento de atribuição de tarefas prioritárias será enca-
minhada ao Departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos - DDRH até 30 
(trinta) dias após o servidor assumir suas funções, para acompanhamento do primeiro 
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período a ser avaliado e uma nova cópia até 30 (trinta) dias após a avaliação da primeira 
etapa para acompanhamento do segundo período a ser avaliado.

Art. 3º  O servidor será avaliado pelo chefe imediato em reunião, onde o referido 
servidor deverá estar presente, com três ou mais membros de sua equipe de trabalho, 
utilizando como instrumento o formulário de avaliação do estágio probatório, cons-
tante do anexo I desta resolução.

§ 1º  Somente o chefe imediato poderá atribuir notas aos fatores previstos no 
formulário de avaliação do estágio probatório e os demais membros da equipe, presen-
tes na reunião, deverão subsidiar a discussão.

§ 2º O formulário de avaliação do estágio probatório constante do Anexo I será 
comum a todos os servidores técnico-administrativos, independentemente do cargo, 
considerando-se os seguintes fatores:

I.  PARTICIPAÇÃO OU CONHECIMENTO DO PLANEJAMENTO – participação na 
construção do planejamento ou conhecimento do mesmo;

II.  CLAREZA DAS METAS/TAREFAS – conhecimento das metas/tarefas atribuí-
das no planejamento e da importância de executá-las com responsabilidade;

III.  INICIATIVA – agir em situações que requeiram prontidão, apresentando 
soluções adequadas ao desenvolvimento do trabalho;

IV.  CRIATIVIDADE – capacidade de perceber, idealizar e propor novas alternati-
vas para problemas, e reformular ou criar métodos e processos novos;

VI. EFICIÊNCIA – realizar as tarefas definidas no planejamento, com qualidade: 
de forma correta, com menor custo e no tempo estabelecido;

VII. EFICÁCIA – realizar tarefas que contribuam com os resultados previstos, 
necessários ao desenvolvimento e cumprimento da missão da Instituição;

VII.  ASSIDUIDADE – comparecimento e permanência no local de trabalho no 
horário pré-determinado, de forma pontual;

VIII.  COMPROMISSO – atitude objetiva do “querer fazer”, manifestada através 
dos resultados concretos obtidos, necessários ao cumprimento da missão 
da Instituição;

IX.  ZELO COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – cuidado com materiais e equipa-
mentos, em relação à sua manutenção, bom uso, economia e conservação;

X.  CONDUTA DISCIPLINAR – respeito à instituição, às pessoas e cumprimento 
de normas e instruções;

XI.  ESPÍRITO DE EQUIPE - capacidade de desenvolver trabalhos em equipe, 
mantendo uma postura profissional participativa e colaboradora, perce-
bendo que cada um tem uma contribuição a oferecer para o cumprimento 
das metas;

XII.  RESPONSABILIDADE COM INFORMAÇÕES – conhecimento dos conteúdos 
relacionados ao trabalho, de forma a favorecer o repasse de informações 
com prontidão, precisão, responsabilidade e ética;

XIII.  COMUNICAÇÃO – expressão de conteúdos de forma clara e objetiva, de 
modo a favorecer o entendimento das mensagens transmitidas. Abertura 
para o recebimento de mensagens com atenção e cuidado;
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XIV.  AUTODESENVOLVIMENTO – interesse em se desenvolver e progredir pro-
fissionalmente, buscando os meios adequados para adquirir novos conhe-
cimentos e experiências relacionadas com sua área de trabalho e com a 
instituição;

XV.  COMPETÊNCIA TÉCNICA – conhecimento atualizado e habilidade técnica 
para o desenvolvimento das metas/tarefas.

§ 3º A nota do servidor para cada etapa será a média aritmética dos tributos 
constantes do formulário de avaliação do estágio probatório, ou seja, a soma das notas 
obtidas em cada atributo, dividido por quinze (15).

Art 4º O formulário de avaliação do estágio probatório deverá ser devolvido ao 
DDRH devidamente assinado pelo servidor avaliado, pela chefia imediata, por três ser-
vidores presentes na reunião e pelo Diretor da Unidade/Órgão, nos seguintes prazos:

I.  1ª etapa: 05 (cinco) dias úteis após o servidor completar 15 (quinze) meses de 
efetivo exercício;

II.  2ª etapa: 05 (cinco) dias úteis após o servidor completar 30 (trinta) meses de 
efetivo exercício.

§ 1º O servidor que não alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete) na primeira 
etapa prevista nesta resolução, deverá ser orientado no sentido de obter melhoria do 
seu desempenho, em reunião com o DDRH, a chefia imediata e o Diretor da Unidade/
Órgão.

§ 2º O resultado final da avaliação do estágio probatório será a média aritmé-
tica das duas etapas de avaliação, considerando-se aprovado o servidor que obtiver no 
mínimo a média 7,0 (sete).

Art. 5º Após apreciação e assinatura pelo diretor da unidade/órgão, o servidor 
dará ciência do resultado de sua avaliação em cada etapa.

Art. 6º O DDRH submeterá o resultado final da avaliação do servidor à aprecia-
ção da Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo - CPPTA e esta, poste-
riormente, encaminhará ao Gabinete da Reitoria para homologação do Reitor.

Art. 7º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se 
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, assegurando-lhe o direito de 
ampla defesa.

Art. 8º Fica estabelecido o prazo máximo de 31 (trinta e um) meses após a posse 
do servidor para a conclusão da avaliação e cinco meses restantes para a finalização do 
processo de estágio probatório.

Art. 9º O servidor que estiver em estágio probatório não poderá ter sua lotação 
inicial de exercício alterada no prazo de 15 (quinze) meses.

§ 1º Após passar pela primeira avaliação o servidor poderá ser removido para 
novo local, devendo permanecer até a avaliação da segunda etapa.

§ 2º Em caráter excepcional, o servidor poderá ter sua lotação alterada fora do 
prazo acima previsto, por problemas de saúde, com parecer de perícia médica, quando 
nomeado para ocupar função de direção, chefia ou assessoramento, e no interesse da 
administração desde que devidamente justificado, devendo ser avaliado pela equipe 
com que tenha permanecido maior número de meses.
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Art. 10. O resultado da avaliação do estágio probatório será considerado para 
efeito da primeira progressão por mérito.

Art. 11. O servidor que obteve nota na primeira fase de avaliação do estágio 
probatório no momento da aprovação desta resolução, deverá ter o processo concluído 
com base na resolução vigente.

Art. 12. Da decisão homologatória da avaliação o servidor poderá interpor 
pedido de reconsideração, na forma prevista no artigo 77 do Regimento Geral desta 
Universidade.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração será preliminarmente examinado 
pela CPPTA, na condição de órgão de assessoramento ao Reitor.

Art. 13. Da decisão final do Reitor, o servidor poderá interpor recurso ao CON-
SUNI, conforme previsto no art. 78 do Regimento Geral da UFG.

Art. 14. Os casos omissos ou dúvidas surgidas serão dirimidas pela CPPTA e pelo 
DDRH.

Art. 15. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições 
em contrário.

Goiânia, 26 de novembro de 2004

Profa. Dra. Milca Severino Pereira

- Presidente -
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Anexo G

Resolução CEPEC nº 456/1999

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CEPEC N.º 456

Disciplina o afastamento de servidores da 

UFG para realizarem curso de pós-graduação 

e programas de pós-doutorado, revogando a 

Resolução – CCEP n° 318.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA da UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 8 de junho de 1999, 

tendo em vista o que consta do processo nº23070.003574/96-18,

RESOLVE:

Art. 1º A Universidade Federal de Goiás incentivará a participação de seus servi-

dores, em cursos de pós-graduação, no País e no exterior, de acordo com sua política de 

pessoal para o ensino, a pesquisa, a extensão e a administração universitária.

Art. 2º Serão considerados os pedidos de afastamento para cursos de pós-gra-

duação a serem realizados em centros de excelência ou reconhecidos pela Coordena-

ção de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Art. 3º Os afastamentos de que trata esta Resolução só poderão ser concedi-

dos se o curso a ser realizado estiver situado nas áreas de conhecimento ou afins, e/ou 

de atuação do servidor ou de interesse da Instituição ou da Instituição/Unidade e/ou 

Órgão.

Parágrafo Único. Os processos instaurados nos termos desta resolução ficarão à 

disposição da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD e da Comissão Perma-

nente de Pessoal Técnico-Administrativo - CPPTA a que estiverem vinculados os respec-

tivos interessados, a qualquer momento.

Art. 4º Os servidores só poderão ser afastados, para os efeitos desta Resolução, 

após cumpridos pelo menos três (3) anos de serviço efetivo à UFG, salvo casos especiais 

devidamente justificados pela Unidade e/ou Órgão a que estejam vinculados.

Art. 5º O período máximo de afastamento será de até dois (02) anos para Mes-

trado, três (03) anos para Doutorado e um (01) ano para pós-doutorado.

Art. 6º Aos servidores docentes doutores, que ministrem aulas para cursos de 

pós-graduação e/ou tenham reconhecida produção acadêmica na UFG, poderá ser con-

cedido afastamento para programas de pós-doutorado, preferencialmente, no exterior.



Autoavaliação Institucional 147

Art. 7º Aos servidores candidatos a cursos de especialização ou aperfeiçoa-
mento poderá ser concedida a redução da carga horária, de acordo com as especificida-
des do curso e/ou disponibilidade da Unidade/Órgão.

Parágrafo único. Para os cursos realizados fora do domicílio do servidor poderá 
ser concedido o afastamento de até um (1) ano, considerando-se a carga horária e o 
cronograma do curso.

Art. 8º Enquanto afastados, os servidores farão jus a todos os seus direitos e 
vantagens.

Art. 9º Os requerimentos de afastamento deverão ser dirigidos ao(a)Reitor(a) e 
instruídos com a seguinte documentação:

a) formulário próprio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação -PRPPG, devi-
damente preenchido;

b)  comprovante de aceitação, inscrição ou matrícula, bem como declaração do 
responsável pelo curso sobre exigência de freqüência a disciplinas de nivela-
mento ou similares;

c)  declaração, em formulário próprio, do tempo de serviço prestado fora da 
UFG;

d)  formulário próprio para afastamento do País, devidamente preenchido, no 
caso de o curso pretendido realizar-se no exterior;

e)  plano de trabalho com respectivo cronograma de atividades;

f )  conceito do curso na CAPES;

g)  informação sobre a disposição do requerente em relação à realização do 
curso, mesmo sem bolsa;

h)  os dois últimos RADOC e as respectivas avaliações de desempenho;

i)  informação sobre a Universidade onde pretende realizar o curso.

§ 1º Os documentos referidos neste artigo deverão ser protocolados na PRPPG, 
com antecedência mínima de noventa (90) dias do início do afastamento pleiteado.

§ 2º Na impossibilidade de apresentação dos comprovantes referidos na alínea 
“b”, deste artigo, o requerente deverá justificar o impedimento por escrito, ficando a 
concessão ou de negação final do afastamento condicionada à entrega desses docu-
mentos, dentro do prazo de trinta (30) dias, a partir do início do curso.

Art. 10. Serão negados os pedidos de afastamento para Mestrado, Doutorado 
ou Pós-Doutorado, quando o tempo mínimo para adquirir direito à aposentadoria for 
menor do que o dobro do tempo pleiteado.

Art. 11. O pedido de afastamento será inicialmente enviado ao Departamento/
Unidade/Órgão do servidor que emitirá parecer conclusivo, destacando a importância 
do curso pretendido para o desenvolvimento de suas atividades no Departamento e/
ou no Órgão e, após ser homologado pelo Conselho Diretor da Unidade ou Órgão, onde 
houver, será submetido à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC, à CPPTA e/ou 
à CPPD e, em seguida, encaminhado ao(à) Reitor(a) para a decisão final.

Art. 12. O servidor afastado deverá encaminhar à PRPPG, até o final do 1º semes-
tre letivo, seu plano de atividades no curso, assinado também pelo orientador, demons-
trando a compatibilidade dessas atividades com o tempo de afastamento.
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Art. 13. O servidor poderá solicitar prorrogação do seu afastamento, mediante 
justificativa fundamentada, instruindo o requerimento com o parecer do seu orienta-
dor ou da instituição ministradora do curso, com o novo cronograma das atividades 
devidamente aprovado pela mesma instituição, bem como do relatório de atividades já 
desenvolvidas relativo ao seu projeto de pesquisa.

§ 1º Os pedidos de prorrogação de afastamento obedecerão, no que couber, ao 
disposto nos artigos 6º e 8º desta Resolução e deverão ser protocolados, na PRPPG, com 
antecedência mínima de noventa (90) dias do final do período de afastamento.

§ 2º O tempo de prorrogação não poderá exceder a seis (06) meses,para Mes-
trado e 01 (um) ano para Doutorado.

Art. 14. Para a concessão do afastamento, o servidor licenciado assinará Termo 
de Compromisso com a UFG, no qual se obrigará a:

a)  apresentar relatórios parciais e final;

b)  apresentar, ao final do afastamento, comprovante de conclusão dos crédi-
tos com aproveitamento satisfatório, quando for o caso, bem como prova de 
entrega da dissertação ou tese, ressalvados os casos prescritos no artigo 18;

c)  reassumir, ao final de seu período de afastamento, suas funções na UFG;

d)  continuar prestando serviços à UFG, por um período igual ao do afastamento, 
contado a partir da data em que reassumiu sua funções na Universidade, 
com carga horária igual ou superior à exercida anteriormente, de acordo com 
o interesse da Instituição.

Art. 15. O servidor que não atender a qualquer das obrigações constantes do 
Termo de Compromisso previsto no artigo anterior incorrerá em falta grave e, sem pre-
juízo de outras penalidades previstas em lei, será obrigado devolver à UFG os salários, 
ajudas e auxílios pecuniários recebidos durante o seu afastamento, cujos valores serão 
corrigidos, monetariamente, de acordo com os índices oficiais, e serão considerados 
líquidos e certos para efeito de cobrança judicial.

Art. 16. Ao servidor que não obtiver a titulação pretendida, dentro do prazo 
fixado pelo regulamento do curso que frequentou, sem que tenha as suas justificativas 
aceitas pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC, será vedada a concessão 
de novos afastamentos, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Art. 17. Enquanto afastado, o servidor deverá:

a)  encaminhar, no prazo de até trinta (30) dias, a partir do início decada 
período letivo, relatório circunstanciado de suas atividades no período 
anterior segundo as normas da Coordenação de Pós-Graduação, com o 
visto do orientador ou coordenador do curso,incluindo histórico escolar e 
comprovante de matrícula no período em curso;

b)  apresentar, ao término do curso, relatório final sobre as atividades 
desen volvidas;

c)  prestar, à UFG, todas as informações que esta solicitar.

§ 1º Os relatórios parciais e final, a que se referem as alíneas “a” e“b” do caput 
deste artigo, depois de apresentados à PRPPG, serão encaminhados ao Departa-
mento/Unidade/Órgão para serem apreciados, devendo ser considerado:
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a)  a observância ao plano de trabalho;

b)  desempenho do servidor;

c)  a produção acadêmica no período.

§ 2º Os documentos a que se refere o parágrafo anterior,acompanhados do 
parecer do Departamento/Conselho Diretor e/ou Órgão, serão encaminhados à 
PRPPG para apreciação, e, se necessário, à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do 
CEPEC, para julgamento final e subsequente arquivamento no dossiê do servidor.

§ 3º O atraso, por mais de trinta (30) dias, na apresentação dos documentos 
ou relatórios exigidos por esta Resolução, será levado ao conhecimento do(a)Pró-
-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação que poderá sugerir ao(à) Reitor(a) as medi-
das legais cabíveis.

Art. 18. O servidor afastado que julgar necessário transferir-se de Instituição 
ou de curso, ou interromper os seus estudos, deverá justificar o fato ao seu Departa-
mento, quando houver, que apreciará as razões apresentadas encaminhando o caso 
ao Conselho Diretor ou Órgão para análise e parecer e, posteriormente, à Câmara de 
Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC para decisão da matéria.

Art. 19. A PRPPG manterá o dossiê relativo às atividades dos servidores 
afastados.

Art. 20. O Diretor da Unidade/Órgão deverá comunicar à PRPPG o retorno do 
servidor afastado, imediatamente após reassumir suas atividades, informando se o 
mesmo concluiu ou não o curso realizado.

Art. 21. O disposto nesta Resolução aplica-se também às concessões de afas-
tamento para realização de cursos ministrados pela UFG.

Art. 22. Os casos omissos serão decididos pela plenária do CEPEC.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando 
as disposições em contrário.

Goiânia, 08 de junho de 1999




