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APRESENTAÇÃO

O caderno As Unidades Acadêmicas da UFG: Relatório de Gestão do Instituto de Química 2002-2006 

faz parte de mais uma publicação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 

PRODIRH, dando prosseguimento à série denominada Cadernos do PGE. Neste momento, colocamos à dis-

posição da comunidade universitária mais um aspecto da vida institucional: as unidades acadêmicas. 

 As ações deste relatório de gestão1 foram norteadas pelo plano de gestão do Instituto de Química – Plane-

jamento Estratégico março 2003 (anexo).2 O Instituto de Química (IQ) implantou em 2005 o Planejamento 

Estratégico visando a implementar a política de desenvolvimento institucional sustentada pelo tripé: informa-

ção, planejamento e avaliação. O IQ também fez parte dos 19 núcleos avaliativos do terceiro ciclo  do processo 

de avaliação institucional da UFG, cujos resultados estão publicados no relatório Avaliação Institucional: uma 

mudança em curso 2004-2005 /Instituto de Química (UFG, 2006a).

Neste relatório o IQ abordou questões referentes ao ensino de graduação, titulação docente, pós-graduação 

stricto sensu, pesquisa, extensão e gestão administrativa. Ainda apresentou indicadores dos resultados alcan-

çados durante o período. Os indicadores de avaliação desta unidade juntamente com os de outras unidades 

acadêmicas são apresentados no relatório de Auto-Avaliação Institucional Universidade Federal de Goiás 

2001-20053 (UFG, 2006b).

Visamos, com este relatório, socializar as questões sobre o processo de planejamento, avaliação e infor-

mação, e contribuir para a consolidação da gestão da informação compartilhada.

Prof. Jeblin Antonio Abraão
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos.

1 Relatório de gestão apreciado na 107ª Sessão Ordinária do Conselho Diretor do IQ/UFG, em 31/08/2006.
2 Plano de Gestão aprovado na 61ª Sessão Ordinária do Conselho Diretor do IQ/UFG, em 20/19/2002.
3 Relatório distribuído a comunidade acadêmica e enviado ao INEP, em atendimento ao SINAES, em dezembro de 2005.
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1. RELATÓRIO DE GESTÃO Instituto de Química 2002/2006

EQUIPE DO INSTITUTO DE QUÍMICA – 2002/2006

DIRETOR
Prof. Dr. Luciano Morais Lião

VICE-DIRETORES/COORDENADORES DE GRADUAÇÃO
Prof. Dr. Aparecido Ribeiro de Souza – 2002/2004
Profa. Dra. Patrícia Pommé Confessori Sartoratto – 2004/2006

COORDENADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO
Prof. Dr. Nelson Roberto Antoniosi Filho – 2002/2003
Prof. Dr. Denílson Rabelo – 2003/2006

COORDENADORES ADMINISTRATIVOS
Elizabeth Silva de Aguiar – 2002/2005
Cleime José da Silva – 2005/2006

PROFESSORES
Agustina Rosa Echeverría      Luciano Morais Lião
Anna Maria Canavarro       BeniteLucília Kato
Amarildo Otavio Martins              Maria  Gizelda de Oliveira Tavares
Andréa Fernandes Arruda      Maria Inês Gonçalves Leles
Anselmo Elcana de Oliveira      Maria Inez Machado
Aparecido Ribeiro de Souza      Marlon Herbert Flora Barbosa Soares
Arsonval Fortunato Ricardo      Nelson Roberto Antoniosi Filho
Cecília Maria Alves de Oliveira     Neucírio Ricardo de Azevedo
Celso Machado        Patrícia Pommé Confessori Sartoratto
Delma Martins Pereira       Paulo Sérgio Souza
Denílson Rabelo        Pedro Henrique Ferri
Edésio Fernandes da Costa Alcântara    Raquel Ferreira dos Santos
Emília Celma de Oliveira Lima     Suzana da Costa Santos
Liliane Magalhães Nunes      Wilson Botter Júnior
Lourival Cardoso de Faria 

TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Adilson Lopes Magalhães      Hélio Stival
Adumerci Ferreira de Meireles     Júlio César Luzini
André Marques Salgado       Juvan Pereira da Silva
Arides Antônio de Farias      Lúcia Helena Silva Neves
Cleime José da Silva       Luiz André Araújo Pereira
Eliane da Costa Vilela       Maria da Luz Brandão Xavier
Elizeth Alves de Santana       Marivânia Magalhães Bastos de Carvalho
Eudécio Bonfim dos Santos Dias     Paulo César de Souza Guerra
Eunice Alves de Almeida      Sandro Alves Nogueira 
Geralda de Fátima Lemes       Wesson Guimarães
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Este Relatório de Gestão demonstra o que foi possível realizar nestes quatro anos de mandato, com a 
participação e esforço coletivo da comunidade do Instituto de Química da UFG. A gestão do Instituto de 
Química da Universidade Federal de Goiás, durante o período de 02/09/2002 a 01/09/2006, teve suas ações 
norteadas pelo “Plano Gestão 2002-2006”, no qual se previram as seguintes diretrizes estratégicas: 

• promoção da reforma curricular dos cursos de Química Bacharelado e Licenciatura; 

• implantação da Habilitação Tecnológica ao curso de Química, fundamentada na necessidade regional e 
nacional; 

• estabelecimento de um plano de metas para o IQ/UFG, nos campos de ensino, pesquisa e extensão; 

• desenvolvimento de uma política de real valorização do servidor técnico-administrativo, fundamentada em 
sua qualificação permanente e reconhecimento de mérito, visando construir um quadro de competências;

• implementação de uma comissão permanente de segurança; 

• resgatar os Seminários em Química, como atividade periódica e permanente do Instituto, estimulando o 
intercâmbio entre a graduação, pós-graduação e pesquisadores de outros centros de pesquisa.

Apresentamos a seguir, uma descrição geral do Instituto de Química e alguns indicadores para melhor 
visualização dos resultados alcançados durante o período de 2002-2006.

1.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO

Com o objetivo de dar suporte às atividades da Coordenação de Graduação, criou-se em 2002 a Comissão 
de Graduação. Inicialmente, sua principal tarefa foi promover a reforma curricular dos cursos de Química nas 
modalidades bacharelado e licenciatura, respeitando o novo Regimento Geral dos Cursos de Graduação da 
UFG, bem como as novas diretrizes curriculares do MEC.

O curso de licenciatura em Química, cuja carga horária é de 3.192 horas, incluídas as 200 horas de 
atividades complementares, previstas para integralização em 8 semestres letivos, tem por objetivo formar o 
profissional que domine o conteúdo básico, em nível de 3º grau, das disciplinas pedagógicas e das matérias 
Química Geral, Química Inorgânica, Química Analítica e Físico-Química. Além disso, o profissional deverá 
estar apto a trabalhar esses conteúdos em nível de 2º grau, devendo ser capaz de projetar o funcionamento de 
laboratórios necessários à ministração de aulas práticas. É objetivo também formar um profissional com co-
nhecimentos na área de Educação, a fim de elaborar programas de ensino segundo a capacidade de percepção 
e abstração do aluno, incentivando e respeitando sua criatividade.

Já o curso de bacharelado em Química, cuja carga horária  é de 2.984 horas, incluídas as 200 horas de 
atividades complementares, previstas para integralização em 8 semestres letivos, tem por objetivo formar 
um profissional que, além de dominar o conteúdo básico das matérias Química Geral, Química Inorgâni-
ca, Química Orgânica, Química Analítica, Química Ambiental, Físico-Química e Bioquímica, esteja apto a 
trabalhar esses conteúdos em nível de 3º grau. Além disso, o profissional deve ser capaz de exercer função 
de responsabilidade em laboratório químico de empresas ligadas à área, responder pela parte técnica das 
indústrias e participar de pesquisa em Química e áreas afins. Dentre as disciplinas optativas, encontram-se 
aquelas de cunho tecnológico, que permitem ao bacharel a ampliação de suas atribuições junto ao Conselho 
Federal de Química.

O Instituto de Química oferece  uma ampla estrutura física composta por 13 laboratórios para atender 
alunos de graduação, além de 15 laboratórios de pesquisa, que atendem também os discentes de graduação, à 
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medida que participam da iniciação científica. Possui 5 servidores administrativos e 15 técnicos de laboratório 
que atendem 78 turmas de laboratório, dentre os quais, 06 possuem mestrado em Química.

O IQ atende cerca de 1.200 alunos com o curso de Química e os 13 cursos de outras unidades da UFG, 
respondendo por uma carga horária anual de aproximadamente 9500 horas, distribuídas entre os seus 25 
professores efetivos e 08 substitutos.

Até o ano de 1998, os cursos de Química ofereciam 40 vagas por ano, através do processo seletivo, sendo 
esse número ampliado para 60 vagas anuais, a partir de 1999. A evolução do quadro de ingressos e egressos 
do Instituto de Química é mostrada no quadro a seguir:
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É importante destacar que a alteração curricular, realizada no ano de 2004, já tem apresentado melhoras 
significativas na qualidade dos profissionais formados pelo IQ. Esse dado é confirmado quando se compara os 
conceitos obtidos no Exame Nacional de Cursos (Provão), no período de 2000 a 2003, que são respectivamente 
C, B, C e B, com os resultados obtidos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE-2005), 
onde o curso de Química da UFG recebeu conceito 4, numa escala de 0 a 5. Vale destacar que no conceito IDD 
(indicador quantitativo de conhecimento transferido do aluno) o conceito foi 5, nota máxima. Destacamos 
ainda que, em valores absolutos, o índice obtido pelo IQ/UFG foi o melhor do país, sendo este 2,98 (escala 
de -3 a 3).

Outro indicador utilizado na avaliação dos cursos de graduação é o Guia do Estudante (GE). Em 2005 
foram avaliados 5752 cursos universitários de 784 instituições de ensino. 687 cursos receberam três estrelas 
(conceito bom); 509 receberam quatro estrelas (muito bom) e 263 receberam cinco estrelas (excelente). Em 
Goiás, 23 cursos universitários receberam três estrelas, sendo 22 da UFG, dentre eles o curso de Química.

1.2 TITULAÇÃO DOCENTE

Um dos fatores responsáveis pelo bom desempenho dos cursos de graduação do IQ é a melhoria da qua-
lificação de seu quadro docente, com significativa expansão do quadro de doutores. Em 2001, 71% do quadro 
docente do IQ possuíam titulação de Doutor, 21% titulação de Mestre e 8% eram graduados ou especialistas. 
Em 2006, 96% do quadro de docentes possuem titulação de Doutor e 4% possuem titulação de Mestre. Esses 
números refletem a política institucional do IQ que, nos últimos 10 anos, vem priorizando a contratação de 
doutores e  tem envidado esforços para qualificar seus docentes do quadro permanente.
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1.3 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

O mestrado em Química – área de concentração: Química do Cerrado – iniciou-se em 1999, e atua nas 
modalidades acadêmica e profissional. A primeira modalidade tem como objetivo a formação de recursos 
humanos destinados à docência e à pesquisa científica e tecnológica. Já a segunda, visa à formação de profis-
sionais que atuem em empresas do meio químico ou afim e que desejem desenvolver trabalhos de pesquisa 
de interesse da empresa (neste caso, a empresa deverá fomentar o trabalho de pesquisa a ser desenvolvido). O 
tempo esperado para a conclusão do mestrado em Química é de 24 meses. Até o momento, meados de 2006, 
já foram defendidas 66 dissertações, o que representa uma média de 11 dissertações/ano.
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O programa de pós-graduação em Química, nível mestrado, conta atualmente com 20 doutores (um 
acréscimo de 66,7% em seu quadro de orientadores no período 2001-2006). Esses orientadores atuam nas 
seguintes linhas de pesquisa: Educação em Química, Química Aplicada à Indústria, Química Bio-Inorgânica, 
Química de Materiais, Química do Meio Ambiente, Química dos Produtos Naturais e Química Teórica e 
Computacional.
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O mestrado em Química oferece atualmente 14 bolsas, sendo 8 concedidas pela CAPES, 5 pelo CNPq e 
1 pela UFG.

O curso foi criado com conceito três, permanecendo com esse conceito na última avaliação trienal da 
CAPES (2001-2003). Visando ao crescimento qualitativo do mestrado, com conseqüente aumento do conceito 
CAPES, algumas ações vêm sendo implementadas, tais como:

• aumento da publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais;

•  ampliação do número de doutores orientadores, visando ao aumento da oferta de vagas pelo programa;

•  estímulo à publicação de artigos científicos durante o curso, a fim de melhorar a produtividade dos corpos 
docente e discente;

•  criação de uma Comissão de Auto-Avaliação, visando a diagnosticar as deficiências do programa e propor 
alternativas para solução dos problemas.

Um dos resultados marcantes dessas ações é o acréscimo de 44% na publicação de artigos nacionais e 
internacionais, no ano de 2005, quando comparado à média do triênio 2002-2004, demonstrando a influência 
da pós-graduação Stricto sensu na produção científica do IQ. No quadriênio 2002-2006, como resultados 
de pesquisas, foram publicados 111 artigos em periódicos nacionais e internacionais, mais de 207 trabalhos 
em anais de eventos científicos, 8 capítulos de livros e 6 patentes. No mesmo período, foram defendidas 57 
dissertações de mestrado.
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Em 2005, foi recomendado pela Capes o doutorado multi-institucional, envolvendo o Instituto de  
Química das Universidades Federais de Goiás e de Uberlândia e o Departamento de Química da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul. O Programa foi aprovado com conceito 4 e conta atualmente com 12 alunos 
matriculados, sendo 05 do IQ/UFG, 04 do IQ/UFU e 03 do DQ/UFMS.

É preciso ressaltar ainda a participação de vários docentes do IQ em outros programas de Pós-Graduação 
da UFG, tais como: Mestrado em Ciências Farmacêuticas, Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 
e Doutorado em Ciências Ambientais.

1.4 PESQUISA

A pesquisa, atividade indissociável do cotidiano do Instituto de Química, como processo de geração do 
conhecimento compartilhado em nossos ambientes de graduação e pós-graduação, é a grande responsável pelo 
avanço qualitativo anteriormente demonstrado. A pesquisa é também a grande responsável pela captação dos 
recursos que têm melhorado significativamente a infra-estrutura predial e de equipamentos do IQ.

Os pesquisadores do IQ/UFG participam de vários grupos de pesquisa, cadastrados no Diretório dos 
Grupos de Pesquisa – CNPq, sendo que destacam-se cinco grupos nas áreas de: Métodos de Extração e Se-
paração, Produtos Naturais, Química Ambiental e Química de Materiais,  coordenados por pesquisadores do 
IQ. Coordenam ainda 54 projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UFG. 

No período de 2002-2006, foram captados mais de 3 milhões de reais em Projetos Institucionais envol-
vendo o Instituto de Química da UFG, por meio das agências financiadoras FUNAPE, CNPq/Universal, MCT/
CNPq/PADCT, MCT/FINEP, Fundação Estadual do Meio Ambiente, Fundo Nacional do Meio Ambiente e ao 
International Foundation for Science, conforme demonstrado no gráfico e na tabela a seguir:
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Tabela 1. Recursos captados por projetos envolvendo o IQ no período 2002-2006.

ANO CNPq CT-INFRA FINEP FUNAPE OUTRAS 
AGÊNCIAS

2002 60.000,00 - - 40.000,00 200.000,00
2003 200.000,00 - - 15.000,00 58.000,00
2004 342.600,00 - - 24.000,00 -
2005 504.000,00 1.310.094,00 440.000,00 10.000,00 180.000,00
2006 30.000,00 - 600.000,00 35.000,00 -

TOTAL 1.136.600,00 1.310.094,00 1.040.000,00 124.000,00 438.000,00

1.5 EXTENSÃO

A extensão universitária no Instituto de Química tem como representante o Núcleo de Pesquisa em En-
sino de Ciências – NUPEC, coordenado pela Profa. Dra. Agustina Rosa Echeverría, que realiza uma ação de 
interação entre alunos da licenciatura em estágio curricular, alunos do mestrado em Química (posteriormente 
em Física e Biologia), professores do curso de licenciatura em Química, Biologia e Física e professores de 
ciências (Química, Biologia, Física etc.) em serviço das redes pública e particular do ensino básico.

O NUPEC tem como principais objetivos: 

• aproximar o licenciando da realidade pedagógica do Estado de Goiás; 

• promover a troca de experiências pedagógicas entre os diferentes níveis de ensino; 

• discutir coletivamente os problemas do ensino de ciências; 

• promover a reflexão crítica sobre a relação teoria-prática no processo de ensino de ciências; 

• estabelecer vínculos entre professores e licenciandos da Universidade com professores do ensino básico 
nas áreas de ciências e discutir, em conjunto, conceitos científicos presentes em temas de relevância 
social a fim de promover um ensino de ciências contextualizado; 

• contribuir para a formação continuada de professores; 

• aproximar o professor do ensino básico dos conhecimentos produzidos pela pesquisa em educação em ci-
ências, estudando, em grupos, as diversas teorias da educação e suas implicações na  na prática docente; 

• promover cursos sobre temas de interesse em educação em ciências e assessorar os professores do ensino 
básico no desenvolvimento de projetos e atividades pedagógicas;

• produzir pesquisas conjuntas em educação a partir de temas relevantes.

1.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA

•  Implantação em 2005 dos Planejamentos Estratégico e Pedagógico do Instituto de Química, visando im-
plementar uma política de desenvolvimento institucional sustentada pelo tripé informação, planejamento 
e avaliação.

•  Para agilizar a democratização das inúmeras informações recebidas pela administração, criação, em 
outubro de 2002, do boletim eletrônico do IQ-UFG, sendo que 116 boletins foram editados no período de 
2002 a 2006.
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•  Modernização da página do instituto de Química na Internet, priorizando a interação com a sociedade e 
a acessibilidade das informações necessárias. 

•  Adequação dos espaços físicos da unidade, com a criação de laboratórios de pesquisa e gabinetes para 
os professores recém contratados, otimização do espaço da administração através da junção das coorde-
nações administrativa e de graduação, e reforma da sala de equipamentos do IQ, como ação inicial para 
implantação da Central Analítica no Instituto de Química.

•  Criação e implementação da Comissão de Segurança e Tratamento de Rejeitos Químicos, que resultou na 
aprovação das Normas de Segurança e Gerenciamento dos Resíduos Químicos do Instituto de Química.

•  Desenvolvimento de uma política de real valorização do servidor técnico-administrativo, fundamentada 
em sua qualificação permanente e reconhecimento de mérito, visando construir um quadro de compe-
tência. Nesse contexto, foi incentivada a formação, em nível de pós-graduação, de nossos técnicos de 
laboratório. Como resultado, o IQ conta atualmente com seis mestres e um mestrando, o que representa 
cerca de 47% de seu quadro de técnicos de laboratório. Destaca-se, ainda, o know-how que vem sendo 
alcançado no tratamento de resíduos químicos dos laboratórios de graduação e pesquisa, sendo referência 
na UFG.

•  Consolidação do Programa de Seminários do Instituto de Química, atualmente em sua 50ª edição, desde 
março de 2004. Vale destacar que a participação discente vem crescendo significativamente, alterando a 
freqüência média inicial de 10 alunos para uma freqüência média de 50 alunos por seminário.

•  Aumento da representatividade do IQ nas câmeras superiores da UFG. Atualmente o IQ possui represen-
tantes nas seguintes instâncias: CONSUNI, CEPEC, Câmaras de Graduação e Pós-Graduação,  Conselho 
de Curadores, Comissão de Reestruturação do Modelo de Alocação de Vagas da UFG, PROEC, FUNAPE, 
PIBIC, Biblioteca e ADUFG.

•  Criação da logomarca do Instituto de Química.

•  Ações junto à Reitoria da UFG, buscando a contrapartida da administração superior da UFG, para a 
reforma das salas da rede de informática dos blocos I e II, a fim de instalar um sistema de monitoramento 
por câmeras de vídeo dos corredores do IQ, bem como a construção do laboratório de Ressonância 
Magnética Nuclear, anexo ao bloco-I do IQ.

Com a análise das ações realizadas, confirma-se a evolução significativa da produção científica, na quali-
ficação dos docentes e técnicos, no incremento da captação de recursos financeiros, na adequação dos espaços 
físicos, na representatividade do IQ nas câmaras superiores da UFG, dentre muitas outras ações efetivas e 
eficazes da equipe administrativa do IQ no período 2002-2006.
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