
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

EDITAL PRPI/PROAD/UFG 001/2021 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS JUNIORES DA UFG PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Lista de demandas de serviços para a administração central da UFG 

Item Descrição 
Órgão 

atendido 
Contato 

1 Administração – Criação e elaboração de mecanismos tecnológicos (plataformas) que facilitam a 
formatação de relatórios e planilhas administrativas atendendo o planejamento organizacional das 
atividades das Equipes da PROEC distribuídas no Gabinete Gestor, CCUFG, Cine UFG e Casa de 
Projetos Sociais;  

PROEC 
Renato Malta 

renatomalta@ufg.br 
(62) 3521-1171 

2 Criação e elaboração de um Plano de Gestão de Design para desenvolvimento e comercialização de 
produtos com logotipos e marcas da UFG;  PROEC 

Juliana Queiroz 
juqueiroz@ufg.br (62) 

3521-1377 

3 Publicidade e Propaganda – Criação e elaboração de recursos tecnológicos e de impressão gráfica 
para atender as demandas de publicidade, propaganda e comunicação que envolvam os seguintes 
projetos Coordenados pela PROEC/UFG: Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão/CONPEEX; 2. 
Música no Campus; 3. Revista UFG; 4. "Plataforma Acervo Inventário, Gestão e Difusão do 
Patrimônio Museológico" - TAINACAN; 5. Incubadora Social; 6. Curta o Campus; 7. Cine UFG; 8. 
Centro Cultural UFG; 9. UFG nos Parques. 

PROEC 
Nathália Rodrigues 

natrosouza@ufg.br 
(62) 3521-1329 

4 Sistema/software para planejamento, acompanhamento, controle, prestação de contas e relatórios 
do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da UFG, instituído pelo Decreto 9.991/2019, sob a 
supervisão da Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas (Dad/PROPESSOAS) 

PROPESSOAS 
Sérgio Barroca 

sergio_barroca@ufg.br 
(62) 9850-05041 

5 Projeto, serviço e/ou produto para otimizar o desenho de quadrantes, em especial a mobilidade das 
rondas dos vigilantes.  

SDH 
Guilherme Oliveira 

Santos 
oliveiraguilherme@ufg.br 

(62) 99347-4444 
6 Sistema de comunicação vigilante-monitoramento-usuário/vítima, tendo em vista tempo de 

resposta das ocorrências recebidas. 
SDH 
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7 Elaboração de diagnóstico das atividades administrativas executadas por cada um dos setores da 
PRPG; Documentação de cada atividade com o mapeamento, e detalhamento das 
rotinas/procedimento operacionais (POP) executado em cada setor; 
Desenho dos fluxos processuais existentes em cada setor da PRPG; 
Consolidação das atividades e elaboração de manuais/documentos de apoio à gestão. (Esta demanda 
pode ser desdobrada em mais de um serviço) 

PRPG 
Edimar Vieira Dantas 
edimardantas@ufg.br 

(62) 3521-1163 

8 Criação de um site para o Programa UFG Júnior com sistema de cadastro, análise de dados e vitrine 
das EJs da UFG PRPI 

Helena Carasek 
hcarasek@ufg.br 
(62) 98111-4764 

9 Aplicativo ou outro recurso computacional para coleta de pontuação e apuração de resultados finais 
para uso em bancas de desafios, olimpíadas e processos seletivos. PRPI 

Emília Silva – CEI 
cei@ufg.br 

(62) 99985-3777 

10 Serviços de elaboração (em plataformas digital), revisão e análise de instrumentos jurídicos voltados 
a celebração de parcerias, cessão de direitos sobre tecnologias, convênios, serviços tecnológicos, 
cooperação técnico-científicas, entre outros, aplicados às atividades do Setor de Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia. 

PRPI 

Luizmar Adriano Jr. 
luizmar@ufg.br 
(62) 98233-3326 

 

11 Levantamento, análise e elaboração topográficos e planialtimétricos do Polo de Inovação Social com 
o devido registro no CREA. 

SEINFRA 

Frederico Martins Alves 
da Silva 

silvafma@ufg.br 
(62) 3209-6130  

9811-3384 

12 Levantamento, análise e elaboração de licenciamento ambiental da quadra 62 do Campus Colemar 
Natal e Silva com a devida aprovação junto aos órgãos competentes. 

SEINFRA 

13 Levantamento, análise e elaboração de aplicativo, ou outro recurso computacional, para avaliação 
dos imóveis da UFG segundo ABNT NBR 14.653. 

SEINFRA 

14 Levantamento, análise e mapeamento dos processos e procedimentos internos da Secretaria de 
Infraestrutura. 

SEINFRA 

15 Levantamento, análise e elaboração de plano de manutenção, operação e controle (PMOC) dos 
aparelhos e das centrais de ar condicionado da UFG. 

SEINFRA 
Frederico Martins Alves 

da Silva, 
silvafma@ufg.br,  
(62) 3209-6130, 

98113384 

16 Levantamento, análise e elaboração de projeto que promova o uso racional de água e/ou o 
reaproveitamento de água (chuva, ar condicionado, destiladores entre outras fontes) e/ou o 
monitoramento do consumo de água. 

SEINFRA 
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17 Levantamento, análise e elaboração de projeto geométrico e topográfico da rotatória do Parque 
Tecnológico com o devido registro no CREA. 

SEINFRA 

18 Levantamento, análise e elaboração de Estudo de Impacto de Trânsito e de Relatório de Impacto de 
Trânsito (EIT/RIT) da quadra 62 do campus Colemar Natal e Silva com o devido para processo de 
aceite nos órgãos competentes. 

SEINFRA 

19 Levantamento, análise e elaboração de projetos complementares (estrutural, fundação, 
hidrossanitários, elétricos e de cabeamento) de pequena complexidade para 
reformas/adequações/manutenções com o devido registro no CREA. (Para esses serviços, poderá 
ser adotado como procedimento: a EJ define um preço por m² de cada um dos projetos 
complementares. A SEINFRA contratará até atingir a cota aprovada para essa EJ).  

SEINFRA 

20 Levantamento, análise e elaboração do Cadastramento Ambiental Rural (CAR) das áreas rurais da 
UFG com a devida aprovação junto aos órgãos competentes. 

SEINFRA 

21 Levantamento e análise de viabilidade econômica nos serviços de terceirização de parques e jardins 
na modalidade de unidade de serviço (m²) versus postos de serviço, com vistas a auxiliar a tomada 
de decisão de qual modalidade contratar. 

SEINFRA 

22 Levantamento, análise e elaboração de projetos de paisagismo de baixo custo de implantação e 
manutenção. 

SEINFRA 

23 Levantamento, análise e elaboração de aplicativo, ou outro recurso computacional que otimize os 
processos de orçamentos para a contratação de obras, empregando consulta as tabelas de preço 
SINAPI e GOINFRA e permitindo a composição dos serviços. 

SEINFRA 

PROEC = Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; PROPESSOAS = Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; PRPG = Pró-Reitoria de Pós-Graduação ; PRPI = = Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Inovação; SDH = Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos; SEINFRA = Secretaria de Infraestrutura. 


