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UFG/RELATÓRIO DE GESTÃO/2002UFG/RELATÓRIO DE GESTÃO/2002

Introdução

A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei Nº.3834 C, de 14 
de dezembro de 1960, completou 42 anos no ano de 2002.

No  cumprimento  de  sua  Missão  de  Gerar,  sistematizar  e  socializar  o 
conhecimento  e  o  saber,  formando  cidadãos  capazes  de  promoverem  a 
transformação  e  o  desenvolvimento  da  sociedade, a  universidade  norteia-se 
pelos princípios descritos em seu Estatuto e Regimento onde se estabelece que, 
na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará a 
gratuidade  do  Ensino,  cuja  manutenção  é  responsabilidade  da  União;  a 
diversidade e ao pluralismo de idéias, sem discriminação de qualquer natureza; 
a  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão;  a  universalidade  do 
conhecimento  e  fomento  à  interdisciplinariedade;  o  compromisso  com  a 
qualidade, com a orientação humanística e com a preparação para o exercício 
pleno  da  cidadania  ao  executar  suas  atividades;  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;  o 
compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultural,  artístico, 
científico, tecnológico e sócio-econômico do País; e o compromisso com a paz, 
com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente.

Neste contexto, o presente relatório demonstra as ações desenvolvidas e 
os  resultados  obtidos,  quer  nos  aspectos  acadêmicos  quanto  na  gestão 
administrativa. 

Cabe  observar  que os  resultados  são  fruto  de  um trabalho  intenso  e 
planejado, com estabelecimento e acompanhamento de metas fixadas ao início 
do exercício, embora tenhamos vivenciado uma acentuada instabilidade, sob o 
ponto  de  vista  orçamentário-financeiro,  durante  todo  o  transcorrer  do  ano, 
além da efetivação de um ano letivo resultante de uma greve dos servidores 
docentes  e  de  técnico-administrativos  ocorrida  no  ano de  2001,  que  sobre-
posicionou as atividades acadêmicas de um ano em relação ao outro.  

Sobre os inúmeros Decretos de contingenciamentos orçamentários e falta 
de repasses financeiros de forma regular, podemos realçar o Decreto 4.231 e 
suas reedições, que criaram restrições para o custeio básico das instituições; o 
Decreto  4.369  que  revogou  o  Decreto  4.231  mas  estabeleceu  limites  para 
empenho na receita própria até o último dia fixado para empenho; o  Decreto 
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4.466  que  estabeleceu  prazos  para  realização  de  empenhos  até  15/12/02, 
cujas licitações deveriam estar publicadas até 14/11/02 sendo que o Decreto 
foi publicado em 13/11/02; o Decreto 4.479 que também interpôs restrições às 
licitações;  e o Decreto 4.512 que limitou a data de empenho em 20/12/02, 
exceto para créditos adicionais publicados após 10/12/02.

Apesar disso, os indicadores de desempenho acadêmico demonstram, em 
grande parte, uma evolução positiva na UFG, no ano de 2002, exceto em alguns 
casos  pelos  fatos  expostos  anteriormente.  Esses  indicadores  podem  ser 
constatados  nas  diversas  Planilhas  de  Metas,  por  área  de  atuação,  que 
compõem este  relatório:  Graduação,  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  Extensão  e 
Cultura, Administração e Finanças, Desenvolvimento Institucional e Recursos 
Humanos e Assuntos da Comunidade Universitária.

Além do que consta  no  relatório  contábil  que  compõe a  Prestação  de 
Contas da UFG, o presente relatório também procura demonstrar o zelo pela 
boa aplicação dos recursos públicos destinados à instituição, situando as ações 
no contexto global das condições atuais. Um fator que deve ser considerado, 
enfrentado  inclusive  por  todas  as  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior 
(IFES), no País, é a escassez de recursos orçamentário-financeiros até para a 
manutenção  de  suas  infra-estruturas  básicas,  junto  com  a  flutuação  nos 
repasses  desses  recursos,  fato  já  mencionado  anteriormente,  o  que  acaba 
gerando inseguranças, em todos os níveis de decisão, no planejamento mais 
efetivo e objetivo da instituição em termos de suas reais necessidades. É notório 
que  a  Administração  Superior  da  Universidade  bem  como  a  das  Unidades 
Acadêmicas e Órgãos , têm tido que envidar esforços excessivos para manter o 
funcionamento  das  atividades  fins  da  instituição;  lutar  por  suplementações 
orçamentárias em nível federal, o que, quando  ocorre (no final do exercício), 
minimiza  os  débitos  da  instituição;  buscar  parcerias  e  convênios  que 
possibilitem  a  realização  de  projetos  e  pesquisas  que  não  possuem 
financiamento adequado por parte da União, dentro dos orçamentos anuais.

Essa luta tem sido cotidiana pois, ao cumprimento do papel institucional, 
novas demandas têm sido atendidas pela UFG, como a dinamização de seus 
Campus  à  noite,  tendo  em  vista  que  a  criação  de  novos  cursos  noturnos 
repercutem  num  quantitativo  de  alunos  nesse  turno,  ocasionando  novas 
demandas para, por exemplo, a expansão da área física, o consumo da energia 
elétrica, a limpeza predial, a segurança, etc. e os aumentos de tarifas públicas 
bem como os reajustes de contratos não podem ser ignorados. 

No ano de 2002 uma importante conquista foi alcançada: o novo Prédio 
da Reitoria, que desde a criação do Campus Samambaia, em 1973, funcionava 
sob condições  inadequadas em prédios  de  salas  de  aulas  e  laboratórios  do 
Instituto de Ciências Biológicas. 
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Podemos  aqui  registrar  o  importante  apoio  do  Governo  Estadual  a 
diversos  projetos  da  instituição  como é  o  caso  da  construção  da  Lagoa  de 
Tratamento de Esgoto, de uma Biblioteca e um Auditório no Campus da UFG, 
sediado  em  Catalão.  Como  estas,  muitas  outras  iniciativas  poderiam  ser 
elencadas para mostrar o que se faz sem se ter o recurso propriamente dito nos 
“cofres” da instituição. 

 É importante registrar que o recurso disponível vem mantendo o mínimo 
possível com a qualidade inerente às IFES, dada a competência, qualificação e 
dedicação de seu corpo de trabalhadores, principalmente. As planilhas anexas 
relativas  à  execução  orçamentária  podem  traduzir  com  precisão  estas 
afirmações,  pois  o  recurso  para manutenção e  investimentos  na  Instituição 
constituiu-se apenas em 6,20% do orçamento total. Cumpre-nos registrar que a 
realização  das  despesas  é  procedida  dentro  dos  limites  orçamentários 
estabelecidos pelo MEC, não restando à instituição a autonomia para realizar 
mudanças nas rubricas disponibilizadas. No ano de 2002, para se manter o 
funcionamento mínimo da UFG, em termos do desenvolvimento das atividades 
didáticas, houve a necessidade de uma extrema e sacrificante priorização de 
pagamentos  de  despesas,   o  que  caracterizou  a  grande  insuficiência  dos 
recursos de custeio e investimentos no ano.

 
Em termos nacionais, as IFES vêm através de seus Fóruns de discussão 

desenvolvendo análises dessa situação, conforme se pode conferir em material 
publicado  pela  Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  IFES-ANDIFES, 
intitulado Indicadores de Desempenho das IFES.

Esta  situação  não  tem  esmorecido  a  comunidade  universitária  e  a 
administração superior da UFG, assim como de todas as IFES, que continua a 
lutar pela reversão desse quadro marcando presença e  o expondo em todos os 
fóruns de discussão e/ou deliberação, seja em nível de governo, do parlamento, 
instituições não governamentais , etc.

Ações internas também foram desenvolvidas ao longo do ano, no sentido 
de  otimizar  a  aplicação  dos  recursos  orçamentários,  com  a  preocupação 
constante de preservação da qualidade das atividades aqui desenvolvidas. O 
acompanhamento administrativo  das despesas,  a  manutenção preventiva da 
área física, dos veículos, a manutenção corretiva imediata dos equipamentos, a 
renegociação contínua de  contratos e  o  envolvimento efetivo  dos atores  nas 
soluções propostas, também têm possibilitado que a Universidade avance em 
seu  desenvolvimento.  Poderemos  ,  através  das  planilhas  e  gráficos  anexos 
observar,  em  parte,  como  isso  se  dá  no  cotidiano  da  instituição.  O 
planejamento para as aquisições de bens materiais e de serviços, excluindo-se o 
Hospital das Clínicas por sua situação peculiar, resultaram em um índice de 
71,54% de compras mediante processos licitatórios.
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Também, como mecanismo de planejamento e administração, em 2002 
procedeu-se  o  levantamento  de  metas  importantes  para  o  desenvolvimento 
institucional.  Desta  forma,  elencou-se  vários Programas/Atividades  junto às 
respectivas  Pró-Reitorias  cujo  resultado  apresentamos  através  das  diversas 
Planilhas de Metas aqui anexadas. 

A capacitação dos recursos humanos da área técnica-administrativa, a 
melhoria das condições de trabalho e a integração em todos os aspectos são 
quesitos fundamentais buscados no dia-a-dia da instituição para o alcance do 
profissionalismo requerido visando a eficiência da atividade meio em função do 
cumprimento das atividades-fins.

Assim é que, particularmente, a Administração Superior tem trabalhado, 
também,  com  comissões  de  apoio  às  atividades  administrativas  que  têm 
integrado  servidores  técnico-administrativos  em suas  unidades  e  órgãos  de 
lotação, investidos no papel do que se denomina de Agentes. São os agentes 
patrimoniais - encarregados (no seu setor) pela guarda, movimentação, baixa 
no patrimônio, etc; os agentes de Manutenção das instalações físicas e hidro-
sanitárias - que acompanham e zelam pelo bom funcionamento da instituição 
nesses aspectos; os agentes do Programa do Uso e Conservação da Energia 
Elétrica – que zelam e  procuram aplicar, em seus setores, as orientações da 
comissão central (UFGen) visando a racionalização dessa despesa em seu setor; 
os agentes da Coleta e reaproveitamento do Papel – que auxiliam a realização 
da coleta periódica na UFG. 

Também é importante registrar que todas essas iniciativas, assim como 
todas as atividades desenvolvidas pelos Órgãos administrativos, têm passado 
por avaliações sistemáticas por parte do usuário, seja no uso de um veículo, 
seja  em  um  processo  de  compra,  seja  na  realização  de  um  serviço  de 
manutenção ou de um serviço de envio de uma simples correspondência, o que 
demonstra o zelo pela manutenção da qualidade do serviço ou atividade que se 
realiza.

Todas  essas  iniciativas  demonstram,  acima  de  tudo,  os  cuidados 
assumidos pela UFG no desenvolvimento da Administração Pública, norteando-
se pelos princípios da economicidade, da moralidade, da eficácia, publicidade, 
legalidade, impessoalidade que permeiam as ações desta instituição dentro de 
seu papel educativo e formador do cidadão.

Profª Drª Milca Severino Pereira
Reitora da UFG
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PLANILHA DE METAS PARA 2002PLANILHA DE METAS PARA 2002

ÁREA:    Ensino de Graduação
Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2001Dados de 2001 Meta para 2002Meta para 2002 Estratégias p/atingir a meta Estratégias p/atingir a meta Meta AlcançadaMeta Alcançada

• Eventos 
Acadêmicos/Ad
mi-nistrativos*

1. Edital  das  Bolsas  de 
Pesquisa  na  Licenciatura-
PROLICEN- 43 Bolsas.

2. Elaboração  e  publicação  de 
3.500   exemplares  do 
Manual do Estudante.

3. Apoio para a realização de 5 
Semanas Acadêmicas.

4. Apoio  para  realização  das 
Olimpíadas de Matemática e 
Física.

5. Apoio  às  atividades  do 
Programa   Especial  de 
Treinamento    PET.

6. Elaboração  do  Catálogo  da 
Graduação em parceria com 
a PRODIRH

7. 15 Reuniões  da Câmara de 
Graduação

1 Edital  da Bolsa de Pesquisa na 
Licenciatura  –  PROLICEN-  43 
bolsas.

2 Realização  de  3  Cursos  de 
Organização  do  Trabalho 
Docente (OTD)

3 Organização  de   um  stand  da 
UFG  na  Expociência/54ª 

Reunião SBPC- 2002
4 Elaboração  e  Publicação  de 

15.000 exemplares  do  manual 
do estudante de graduação

5 Aprovação do  novo regulamento 
geral de cursos de graduação da 
UFG (RGCG)

6 Apoio à realização de 8 Semanas 
Acadêmicas nas unidades

7 Apoio  a  realização  de   2 
Olimpíadas(física e matemática)

8 PET  –  criação  da  comissão  de 
avaliação interna

9 Criação  da  Coordenação  Geral 
de Ensino de Graduação

10 12  Reuniões  do  Fórum  de 
Licenciatura

11 Implementar  o  Fórum  de 
Licenciatura  nos  Campi 
avançados

12 Regulamentação das cerimônias 
de colação de grau

13 Visitas  às  25  unidades 
acadêmicas  de  Goiânia   e   2 
Campi

14 Reconhecimento  de  6  novos 
cursos de graduação

15 Apoio  no  preenchimento  dos 

1. Montar  comitê  de  seleção  do 
PROLICEN para 43 bolsas

2. Mobilizar  os  professores 
recém-contratados; 
planejamento  do  curso  de 
OTD;  realização  do  curso  de 
OTD nos Campi avançados de 
Jataí e Catalão

3. Mobilização  das  unidades 
acadêmicas  para  SBPC-
coordenação de comissões

4. Distribuição  do  manual  do 
estudante  para  todos  os 
alunos,  funcionários  e 
professores

5. Participação  nas  plenárias 
deliberativas  e 
acompanhamento  das 
aprovações  do  RGCG. 
Reuniões  internas  para 
elaboração  de  propostas  de 
alteração no RGCG

6. Apoio  institucional  para  as 
semanas  acadêmicas  e 
olimpíadas

7. Apoio  na  busca  da 
documentação necessária para 
o  reconhecimento  dos  novos 
cursos de graduação

8. Reuniões com as comissões de 
formatura,  diretores  e 
coordenadores  de  curso  para 
adequação à nova resolução de 
colação de grau

1. Foram  distribuídas  43  Bolsas  do 
PROLICEN

2. Conclusão  do  Curso  de  OTD  em 
Goiânia  ministrado  para  58 
professores

3. SBPC  foi  realizada  com  sucesso-
julho-2002

4. Foram  distribuídos  15.000 
exemplares  do  Manual  do 
estudante.

5. O  RGCG  foi  aprovado  em 
agosto/2002

6. Apoio concedido
7. Olimpíadas realizadas.
8. Elaboração  de  Avaliação,  pelo 

comitê local, dos grupos PET/UFG
9. Coordenação  –  protocolo  de 

reconhecimento  de  07  cursos  – 
regulamentação das cerimônias  de 
colação  de  grau  de  cursos  em 
processo de avaliação.

10. Foram  realizadas  12  reuniões  do 
Fórum de Licenciatura.

11. Não alcançada face ao envolvimento 
de toda a equipe da PROGRAD com 
a realização da SBPC.

12. Aprovação da Resolução de Colação 
de  Grau  e  controle  e  fiscalização 
das cerimônias de colação de grau.

13. Foram  realizadas  visitas  a  25 
unidades de Goiânia e 2  campi do 
interior.

14. O  curso  de  Musicoterapia  em 
reconhecimento  recebeu  a  visita 
dos  avaliadores  os  demais  cursos 
estão em tramitação.



relatórios  para  a  Avaliação  das 
Condições de Ensino (INEP) de 3 
cursos de graduação

16 Semana do Calouro/UFG
17 Apoio a PRODIRH na realização 

do  Censo  de  Educação 
Superior/MEC/SESu.

18 Convênio  com  Secretaria 
Educação  do  Estado- 
Licenciatura  Parcelada

19 Elaboração  de  Catálogo  com  o 
histórico  dos  Cursos  de 
Graduação

20 40  Reuniões  da  Câmara  de 
Graduação

21 Ampliação  dos  Laboratórios  de 
Informática  de  Unidades 
Acadêmicas-  distribuição  de  60 
computadores

22 Apoio emergencial  às Unidades 
Acadêmicas- Prof. Substitutos .

15. 02  cursos  (Direito  e  Engenharia 
Civil)  receberam  visita  dos 
avaliadores.

16. Semanas realizadas.
17. Censo  da  Educação  Superior 

realizado.
18. Não  alcançada  pelo  não  acordo 

entre as partes envolvidas.
19. Não  alcançada  pela 

indisponibilidade  de  tempo,  dadas 
as  atribuições  rotineira  e,  em 
especial,  pelo  envolvimento  com a 
realização da SBPC.

20. Foram  realizadas  31  reuniões  da 
Câmara de Graduação.

21. Foram  distribuídos  68 
computadores às unidades.

22. Apoio  acadêmico  às  unidades  de 
ensino.

• Alunos 
Ingressantes
/ 
Matriculados 
–Graduação 
(Goiânia)

• Matriculados  e  trancados: 
13440

• Ingressos: 3426
• Matriculados: 12857

• Ingressantes: 3426 alunos
• Matriculados: 13440 alunos

• Alunos  ingressantes:  3.426 
(vestibular e edital)

• Total  de  alunos  matriculados: 
13.801.

• Alunos 
formados-
Graduação

               (Goiânia)

• 2015 • 2230 • Alunos formandos: 2.230

• Cursos de 
graduação 
(quantidade)

• Goiânia: 49
• Jataí: 10
• Catalão: 8
• Rialma: 1
• Cidade de Goiás: 1

• Goiânia: 49
• Jataí: 11
• Catalão: 8
• Rialma: 1
• Cidade de Goiás: 1

• Criação  de  uma  nova  turma  de 
Bacharelado em Ciências Biológicas 
para 2003 com 10 vagas, em Jataí.

• Conceitos 
dos Cursos 
de 
Graduação

• Ver tabela em anexo • Mobilização  dos 
coordenadores  de  cursos 
para  inscreverem  os 
alunos.

• Mobilização  dos  alunos 
para realizarem a prova.

• Tabela em anexo.
• Os alunos da UFG realizaram o 

provão após um mês do início 
das  aulas  do  ano  letivo  de 
2002,  devido  a  duração  da 
greve das IES federais (mais de 
100  dias).  Conteúdos  chaves 
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deixaram  de  ser  aprendidos 
pelos  alunos  em  tempo  de 
realizar a prova.

• Índice de 
Evasão – 

             Médio Anual

• Trabalho  individual  de 
discussão com os cursos 
sobre  os  dados 
levantados  pela 
PROGRAD.

• I  Seminário  de 
Informação  dos  Cursos 
de  Graduação  da  UFG, 
de 3 a 6/09/01

• Finalizar  coleta  de  dados 
sobre  trancamento,  evasão, 
reprovação  e  baixa 
diplomação

• Elaborar  projeto  para 
acompanhamento 
pedagógico  das  disciplinas 
com  maiores  índices  de 
reprovação

• Foi realizado um levantamento 
bibliográfico sobre o tema.

• Foram elaboradas previsões de 
ações e programas.

• Diplomas 
registrados

Diplomas Registrados: 3.052 

• Processo 
Seletivo/Ves
tibular

• 27.793  candidatos 
inscritos  em  Goiânia; 
3.163  candidatos 
inscritos  no  interior; 
27.405  candidatos  no 
total.

• Inscrever  cerca  de  33.240 
candidatos;  classificar  os 
que  obtiverem  melhor 
pontuação.

• Reestudar  o  Processo 
Seletivo. 

Realizar  os  procedimentos 
preconizados no Edital dentro dos 
prazos  legais,  utilizando-se  de 
mecanismos  eficazes  de  sigilo  e 
segurança
Elaboração e edição do Manual do 
Candidato
Interação com outras  Instituições 
de Ensino Superior.

Processo  Seletivo/2003  realizado  com 
33.256 inscritos:
- Goiânia: 29.060 
- C. A. de Catalão: 1.550
- C. A. de Jataí: 1.711
- Ext. Goiás: 777
- Ext. Rialma: 158
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Conceitos obtidos no Exame Nacional de Cursos – “Provão”  - de 1996 a 2002

CURSOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Conc. %esp./
Pres.

Conc. %esp./
Pres.

Conc. %esp./
Pres.

Conc. %esp./
Pres.

Conc. %esp./
Pres.

Conc. %esp./
Pres.

Conc. %esp./
Pres.

Agronomia - - - - - - - - B 98,60 B 98,60 C 88,10
Agronomia – Jataí - - - - - - - - - - A 100,00 C 100,00
Biologia - - - - - - - - A 100,00 A 100,00 A 100,00
Biologia – Jataí - - - - - - - - C 100,00 B 100,00 C 100,00
Com. Social – 
Jornalismo

- - - - B 90,20 C 93,10 B 86,50 A 96,90 D 61,90

Direito – Goiânia E 36,00 B 95,50 C 90,70 C 88,40 A 96,50 B 100,00 B 95,60
Direito – Goiás E 4,20 E 97,70 E 88,90 D 100,00 C 100,00 D 100,00 C 97,90
Enfermagem - - - - - - - - - - - - A 100,00
Engenharia Civil E 2,40 D 39,10 E 28,60 A 97,00 B 100,00 A 100,00 B 100,00
Engenharia Elétrica - - - - E 0,00 C 94,40 C 100,00 C 100,00 C 100,00
Farmácia - - - - - - - - - - A 100,00 B 99,00
Física - - - - - - - - C 100,00 C 96,30 C 100,00
História – Catalão - - - - - - - - - - - - C 100,00
História - - - - - - - - - - - - A 85,70
Letras – Catalão - - - - C 92,30 D 100,00 A 100,00 B 100,00 A 100,00
Letras – Goiânia - - - - C 84,80 C 96,60 C 95,90 A 97,80 A 99,20
Letras – Jataí - - - - B 100,00 C 100,00 C 100,00 A 100,00 A 100,00
Matemática – 
Catalão

- - - - B 100,00 C 100,00 B 100,00 C 93,10 C 100,00

Matemática – 
Goiânia

- - - - B 97,80 B 100,00 B 98,10 A 96,50 A 100,00

Matemática – Jataí - - - - - - A 100,00 C 100,00 C 100,00 A 100,00
Matemática – 
Rialma

- - - - B 87,50 B 100,00 C 100,00 B 100,00 C 100,00

Medicina - - - - - - B 100,00 C 99,10 C 100,00 C 99,10
Méd. Veterinária – 
Goiânia

- - C 100,00 E 26,20 B 100,00 B 100,00 B 94,00 B 98,40

Méd. Veterinária – 
Jataí

- - - - - - - - - - A 100,00 C 100,00
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Odontologia - - C 100,00 C 100,00 C 100,00 B 100,00 B 100,00 B 100,00
Pedagogia – Catalão - - - - - - - - - - A 100,00 B 100,00
Pedagogia – Goiânia - - - - - - - - - - B 99,30 D 87,20
Pedagogia – Jataí - - - - - - - - - - A 100,00 C 100,00
Química - - - - - - - - C 100,00 B 93,10 C 100,00
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Síntese dos resultados obtidos no Exame Nacional de Cursos/2002  - UFG

Em 2002 foram avaliados 29 cursos de Graduação da UFG, sendo 3 deles 
avaliados pela primeira vez, a saber: Enfermagem e História em Goiânia e em 
Catalão.  Fazendo-se uma análise comparativa dos resultados de 2002 com os 
obtidos em 2001, pode-se constatar que:

• 70% dos cursos (18) mantiveram as notas em relação a 2001;
• 10% dos cursos (3) melhoraram as notas em relação à 2001;
• 26% dos cursos (7) abaixaram as notas em relação à 2001;
• 2 cursos avaliados pela primeira vez  obtiveram nota A.

Em  função  do  baixo  desempenho  de  alguns  cursos,  a  Pró-Reitoria  de 
Graduação/UFG  (PROGRAD)  depreendeu  que  este  fato  está  diretamente 
relacionado às chamadas condições de oferta de curso de graduação no que 
se refere a:

• falta de reposição do quadro docente,  ao longo dos últimos anos,  e a 
conseqüente sobrecarga do corpo docente ;

• a crescente demanda por professores de contrato temporário;
• a  falta  de  investimento,  em  termos  orçamentário-financeiros  para  a 

melhoria da infra-estrutura,  notadamente em laboratórios de ensino e 
pesquisa ;

• a falta de pessoal técnico administrativo.

Deve  ser  ainda  considerado  que,  na  maioria  dos  cursos  que  obtiveram 
conceitos  iguais  ou  inferiores  a  C,  são  os  que  também  apresentaram  um 
expressivo percentual de alunos que, deliberadamente, deixaram de responder 
a prova, fato este que repercute negativamente no resultado final da avaliação.

Uma das medidas adotadas pela PROGRAD para reverter este quadro foi a 
divulgação  na  Câmara  de  Graduação/UFG  de  realização  de  reuniões 
sistemáticas com as Coordenações de Cursos e corpo discente no sentido de 
promover a mobilização e empenho, para maciça participação não apenas com 
a presença física dos concluintes,  mas com a resolução integral  do referido 
exame. 

O calendário de acompanhamento e avaliação dos resultados está fase de 
preparação, bem como a pauta da temática a ser tratada, pela Coordenação 
Geral  de  Ensino  de  Graduação,  recentemente  criada  pela  Pró-reitoria  de 
Graduação e que tem como um de seus objetivos acompanhar e apoiar, junto 
às Unidades Acadêmicas, todos os processos de avaliação de cursos, avaliação 
das condições de oferta bem como reconhecimento e revalidação dos cursos de 
graduação da UFG .

Profª Celene Cunha Antunes Barreira
Pró-Reitora de Graduação/UFG
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PLANILHA DE METAS PARA 2002PLANILHA DE METAS PARA 2002

ÁREA:    Pesquisa e Pós-Graduação

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2001Dados de 2001 Meta para 2002Meta para 2002 Estratégias p/atingir a meta Estratégias p/atingir a meta Meta alcançadaMeta alcançada

• Formação de Doutores 
(docentes)

• 38 • 50 • Instituição  de  programas  de 
incentivo à pós-graduação (com 
ou  sem  afastamento  das 
atividades),  iniciados  há,  pelo 
menos 4 anos.

72 novos doutores em 2002.
Obs.:  Estão  incluídos  também  os  novos 
contratados.

• Formação de Mestres 
(docentes)

• 32 • 25 • Instituição  de  programas  de 
incentivo à pós-graduação (com 
ou  sem  afastamento  das 
atividades),  iniciados  há,  pelo 
menos 2 anos.

54 novos mestres em 2002.
Obs.:  Estão  incluídos  também  os  novos 
contratados.

• Número de doutores 
envolvidos em cursos de 
Pós-Grad. (Stricto Sensu)

• 257 • 270 • Incentivar  o  envolvimento  de 
novos  doutores  nos  cursos  de 
pós-graduação

293  doutores  vinculados  aos  programas  de 
pós-graduação da UFG

• Alunos matriculados em 
Pós-Grad. (Stricto Sensu)

• 935 • 1040 • Aumentar o número de vagas e 
criar novos cursos

1306  alunos  matriculados  em programas  de 
pós-graduação da UFG

• Alunos 
Formados/Concluintes – 
Pós-Grad.(Stricto Sensu)

• 254 • 260 • Diminuir o tempo de titulação e 
aumentar o número de vagas.

260 mestrandos e 7 doutorandos titularam em 
2002

• Alunos 
Ingressantes/matriculados- 
Pós-Grad. (Lato Sensu)

• 1138 • 1270 • Abrir  novas turmas nos cursos 
existentes

• Criar novos cursos

1281 alunos se  matricularam nos  cursos  de 
especialização da UFG

• Alunos Formados/concluintes- 
Pós-Grad. (Lato Sensu)

• 458 • 480 • Redução do tempo de conclusão
• Conclusão  das  turmas  em 

andamento

480 alunos concluíram.

• Cursos de Pós-Graduação 
(Stricto Sensu)

• 19 Mestrados
• 3 Doutorados

• 22 Mestrados
• 7 Doutorados

• Incentivar a criação de cursos 
de pós-graduação a partir de 
grupos de pesquisa existentes

23 mestrados, sendo 2 multiinstitucionais;
7 doutorados, sendo 1 multiinstitucional

• Cursos de pós-graduação (Lato 
Sensu)

• 52  cursos  de 
Especialização

• 70  cursos  de 
Especialização  e 
Aperfeiçoamento

• Reformulação e regulamentação 
de 12 cursos 

• Incentivo  à  criação  de  5  novos 
cursos

78 cursos de pós-graduação lato sensu criados 
e 41 oferecidos em 2002

• Conceito Capes dos cursos de 
Pós-Grad. (Stricto Sensu)

• 8  cursos  conceito 
4

• 11 cursos conceito 

• 8  cursos  conceito 
4

• 13 cursos conceito 

• Criação  de  novos  cursos 
recomendados pela Capes/MEC

9 mestrados e 6 doutorados com conceito 4;
14 mestrados e 1 doutorado com conceito 3
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3 3
• Linhas de Pesquisa vinculadas 

aos Programas de Pós-Grad. 
(Stricto Sensu) (número)

• 100 • 110 • Criar  novos  cursos  de  pós-
graduação

125  linhas  de  pesquisa  vinculadas  aos 
programas de pós-graduação

• Projetos de Pesquisa 
vinculados aos Programas de 
Pós-Grad. (Stricto Sensu) 
(número)

• 576 • 550 • Fazer  uma  reformulação 
qualitativa  dos  atuais  projetos 
de pesquisa

894  projetos  de  pesquisa  vinculados  aos 
programas de pós-graduação.
Obs.:  Os  dados  relativos  à  reformulação 
ocorrida  no ano de 2002 estarão disponíveis 
em abril de 2003.

• Projetos de Pesquisa 
cadastrados na PRPPG 
(número)

• 940 • 950 • Fazer  um  enxugamento 
qualitativo  dos  atuais  projetos 
de  pesquisa  e  incentivar  novos 
projetos  com a  participação  de 
mais doutores.

1239
Obs.: Novos projetos foram cadastrados.

• Alunos em programa de 
iniciação científica

• 201 • 210 • Aumentar o número de bolsas e 
criar  o Programa Voluntário de 
Iniciação Científica

147  bolsistas  PIBIC/CNPq,  50  bolsistas 
PIBIC/UFG e 13 voluntários,  totalizando 210 
bolsistas.

• Eventos
Acadêmicos/Administrativos* 

• 1 • 1 • Promover a Semana de Iniciação 
Científica(IC)

• Realizar  workshop  da  Câmara 
de  Pesquisa  e  Pós-graduação 
para  elaboração  do  novo 
Regulamento  Geral  da  Pós-
graduação stricto sensu.

Houve a promoção dos dois primeiros eventos.
A  Semana de  IC  teve  a  participação  de  308 
estudantes, com apresentação de trabalhos.
O  Workshop  resultou  na  aprovação  do  novo 
Regulamento  Geral  da  Pós-graduação  stricto 
sensu da UFG.

• Aquisição de livros para 
melhoria e atualização do 
acervo

• 7155  volumes  e 
5218 títulos

• 3900  títulos  e 
6000 volumes

• Solicitação  de  recursos  perante 
o MEC 

• Utilização  de  recursos  próprios 
da UFG 

• Interveniência  da  Comissão 
Brasileira  de  Bibliotecas 
Universitárias (CBBU) perante a 
Sesu  para  liberação  dos 
recursos 

6.560 títulos e 8.438 volumes

• Assinatura de periódicos para 
apoio à pesquisa e à pós-
graduação

• 255 títulos e 2040 
volumes  de 
periódicos 
estrangeiros 

• 300 títulos e 2400 
volumes

• Solicitação  de  recursos  perante 
a Capes/MEC

• Utilização  de  recursos  próprios 
da UFG

• Utilização  de  recursos  da 
FUNAPE/UFG

• Interveniência  da  Comissão 
Brasileira  de  Bibliotecas 
Universitárias (CBBU) perante a 

305 títulos e 2440 volumes
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Capes  para  liberação  dos 
recursos

• Aquisição de fitas de vídeo • 84 títulos • 400 títulos • Solicitação  de  recursos  perante 
o MEC 

• Utilização  de  recursos  próprios 
da UFG 

405 títulos

• Permuta de periódicos • 652 títulos • 950 títulos • Intercâmbio  das  publicações 
editadas  pela  UFG  com  outras 
instituições,  nacionais  e 
estrangeiras

967 títulos

• Permuta de periódicos • 652 títulos • 950 títulos • Intercâmbio  das  publicações 
editadas  pela  UFG  com  outras 
instituições,  nacionais  e 
estrangeiras

967 títulos

• Doações recebidas de teses e 
dissertações

• 244  volumes • 240 títulos • Recebimento  de  teses  e 
dissertações  dos  servidores  da 
UFG  que  realizaram  os  cursos 
em  instituições  nacionais  e 
estrangeiras.

240 títulos

• Doações recebidas de livros • 2078 títulos • 1400  títulos  e 
1800 volumes

• Divulgação  dos  critérios  para 
recepção de doações

1421 títulos e 1835 volumes

• Doações recebidas de 
periódicos

• 703 títulos • 1100 títulos • Divulgação  dos  critérios  para 
recepção de doações

1190 títulos

Fonte: PRPPG/UFG

Área: Pesquisa e Pós-Graduação
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação
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PLANILHA DE METAS PARA 2002PLANILHA DE METAS PARA 2002

ÁREA: Administração e Finanças
Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2001Dados de 2001 Meta para 2002Meta para 2002 Estratégias p/atingir a meta Estratégias p/atingir a meta META ALCANÇADAMETA ALCANÇADA

• Prestação de Serviços 
(incremento do programa, 
estabelecimento de parcerias) 
Nº de Projetos

• Foram  inscritos  101 
programas/  projetos  e 
convênios em todas as áreas 
da  UFG,  alcançado  uma 
previsão  de  recursos  na 
ordem de R$ 7.754.891,09 

• Está  prevista  a  inscrição  de 
101  programas/projetos  e 
convênios, com uma previsão 
de recursos na ordem de R$ 
8.000.000,00 

Continuar  assessorando  na 
elaboração/aplicação  dos 
projetos,     implementado  o 
apoio  técnico  na  elaboração  e 
execução  destes 
programas/projetos  etc 

Foram  cadastrados  104 
projetos em 2002, alcançando 
um valor  total(até  o  final  de 
suas  execuções)  de 
R$10.050.062,48.

• Otimização de Aplicação de 
Recursos – Quadros limpeza e 
vigilância

• Foram colocados em prática 
ações  que  otimizaram  os 
contratos  realizados  pela 
UFG.Foram  realizadas 
licitações  estabelecendo 
preços  máximos  por 
contratos,  substituições  de 
postos  de  vigilância  armada 
por  porteiros,  vigias  e 
vigilância  eletrônicas.

• Continuação  das  práticas  e 
ações  no sentido  de  otimizar 
os  contratos  realizados  pela 
UFG.  Prioridade  nas 
realizações  das   licitações 
estabelecendo  preços 
máximos  por  contratos, 
substituições  de  postos  de 
vigilância  armada  por 
porteiros,  vigias  e  vigilância 
eletrônica.

-  Novas  licitações  com  preços 
máximos  estabelecidos  e 
compatíveis  com  o  orçamento 
da UFG, sempre observando os 
valores  de  mercado  e  o  custo 
real dos serviços .
-   Substituições  de  postos  de 
vigilância amada por  porteiros 
e vigias eletrônicos.

Foram  realizadas  licitações 
estabelecendo  preços 
máximos,  por  contratos, 
readequando  postos  de 
vigilância  armada  por 
porteiros,  vigias  e  vigilância 
eletrônicas.  Também 
rescindimos  um  dos 
Contratos  de  vigilância  em 
virtude de não atendimento a 
cláusulas  de  obrigações  da 
empresa,  com  retenção  de 
valor  em  favor  da  UFG.  As 
ações,  no  seu  conjunto, 
resultaram numa redução de 
custos desses serviços, sem a 
perda de qualidade, na ordem 
de ........%.

• Ações de Economicidade • No  ano  de  2001,  foram 
realizadas  várias  ações  as 
quais  podemos  relacionar: 
Trabalho  da  Comissão  de 
Uso  Racional  da  Energia 
Elétrica-UFGen  do  CEGEF 
em parceria com a Escola de 
Engenharia Elétrica.   

• Renegociação  de  contratos 
que impactam de forma mais 

. Continuidade  do  trabalho  da 
UFGen,  contando  com  a 
colaboração  da  Escola  de 
Engenharia Elétrica.
. Efetivação  do  Programa  PURA- 
Uso Racional da Água em parceria 
com especialista da escola de Eng. 
Civil
.  Acompanhamento das despesas 
de  energia  elétrica, 

- Alternar o funcionamento das 
luminárias  dos  corredores, 
estacionamentos e salas sem o 
prejuízo  das  atividades  e  sua 
segurança. 
-   Desligar  computadores  nos 
horários de almoço.
-  Realizar  reuniões  com  os 
Diretores  de  Unidades, 
buscando  o  uso  racional  dos 

Na  área  de  telefonia,  com  a 
negociação  do  contrato  em 
2002 e  a  conscientização  da 
comunidade  universitária, 
aliada  a  ações  de 
acompanhamento  das 
despesas  junto  a  cada 
Unidade/Órgão  da  UFG  , 
pode-se  constatar  uma 
economia  de  quase  10% até 
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acentuada  os  recursos 
orçamentários.

• Orientações  à  comunidade 
Universitária,  sobre  a 
necessidade  de  melhor 
aproveitamento de papel

• Realização  de  reuniões  com 
os  diversos  dirigentes  de 
unidades  e  órgãos  sobre  o 
uso racional de telefone

telefone,água,vigilância,limpeza, 
fotocópias, etc;estabelecimento de 
normas  para  uso  de  veículos  e 
materiais/bens da UFG.
. Realização  de  Compras  através 
do Sistema Pregão.

serviços de telefonia.
-  Analisar todos os pedidos de 
Ordens de serviços, no CEGEF, 
Div.  Comunicações,  Div.  De 
Telecomunicações,  Div.  De 
Transportes, Almoxarifado, etc., 
visando  atender  ao  que  for 
necessário  e  indispensável  ao 
desenvolvimento  das atividades 
fins da UFG e a racionalização 
do uso do Espaço físico.

Fazer  identificação  dos  objetos 
de  compras  para  buscar, 
sempre que possível, através do 
sistema  Pregão,  melhores 
preços  e  qualidade  nas 
aquisições a serem realizadas.

dezembro/02  em  relação  a 
janeiro/02.
Na área da Energia Elétrica, a 
ampliação da área física e do 
aumento de atividades, com o 
acréscimo  do  número  de 
alunos  na  UFG,  tanto  no 
período  diurno  quanto 
noturno,  e  a greve,  em nível 
nacional,ocorrida  em  2001, 
apesar  das  ações  de 
economicidade,  a  análise  da 
variação do consumo de 2001 
para 2002 ficou prejudicada.
Tanto  as  despesas  com 
telefone  e  energia  elétrica, 
como  as  de  água/esgoto, 
vigilância,  limpeza  e  outras 
estão sendo representados os 
seus  valores  históricos, 
atualizados,  através  dos 
gráficos anexados ao presente 
relatório. 

• Qualidade do Trabalho 
Administrativo (atendimento 
ao público, informatização, 
satisfação do usuário,...)

• Foram  realizadas 
atualizações/aquisições  de 
computadores  em  todos  os 
setores da UFG.

•  Quanto  à  satisfação  do 
usuário foram realizadas, em 
2001, pesquisas relativas aos 
serviços  de  limpeza  e 
segurança  ,  transportes, 
compras etc.

• Atualizações/aquisições  de 
equipamentos  para  tornar  o 
trabalho  mais  ágil  e  mais 
qualitativo  nos  diversos 
Setores/Unidades da UFG

• Apurar  o  nível  de  satisfação 
da  comunidade  universitária 
em  relação  aos  serviços 
desenvolvidos   ou 
terceirizados pela UFG 

• Implementação  de  novas 
modalidades  de  Licitação  , 
dando agilidade às aquisições

Estarão  sendo  mantidas  as 
estratégias  já  adotas  de 
pesquisa  de  satisfação  dos 
usuários  bem  como  todos  os 
esforços para que as condições 
de  trabalho  sejam  melhoradas 
cada vez mais.Será realizada a 
distribuição  de  formulário  a 
todos  os  servidores  da  UFG, 
para saber o grau de satisfação 
da  comunidade  relativo  aos 
serviços de limpeza e vigilância. 
Em  relação  às  compras  e 
utilização  de  veículo  a 
universidade  disporá  de  meios 
para essa avaliação.

Será realizado um Seminário de 
Administração  envolvendo  os 
Diretores dos Órgãos da PROAD 
com  os  Coordenadores 

Com a  alocação de recursos 
do  Tesouro,  a  universidade 
destinou  dotação  de  capital 
de R$400.000,00 para as 25 
Unidades  Acadêmicas, 
R$100.000,00 para Catalão e 
Jataí e R$277.000,00 para os 
demais  Campi((03)  e  os  50 
Órgãos  Administrativos  da 
UFG. Apesar da insuficiência 
orçamentário-financeira,  a 
UFG(capital  e  Campi  do 
interior)  adquiriu  novos 
equipamentos  visando  a 
melhoria  da  qualidade  do 
trabalho administrativo.

Na questão da qualidade dos
 serviços terceirizados, foram 
aplicados  formulários  de 
avaliação  de  sua  qualidade, 
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Administrativos  e  Secretários 
das Unidades e Órgãos da UFG.

Realização de um levantamento 
planejado  em  termos  de 
material  de  consumo  nas 
Unidades  e  Órgãos  visando  a 
implementação  de  novas 
modalidades de Licitação como 
o Sistema de Registro de Preços 
para, especialmente, evitar-se o 
fracionamento  de  despesas  e 
dar mais agilidade ao processo 
de compras na UFG

cujo resultado expressou um 
conceito  considerado  BOM 
pela  comunidade 
universitária  nos  diversos 
quesitos  dos  formulários. 
Esse  resultado  encontra-se 
anexado ao presente relatório.
Foram  implementados  três 
grandes processos licitatórios 
dentro  do  Sistemas  de 
Registro  de  Preços,  e  oito 
Pregões,  tipos  presenciais, 
para  aquisições  de  material 
de  expedientes  e  para 
aquisição  de  gêneros 
alimentícios  para  o 
Restaurante  Universitário-
houve  a  constatação  de  que 
em  uma  economia  de 
mercado  instável  a 
modalidade  não  supre  as 
necessidades de agilidade da 
instituição.  A  modalidade 
pregão  atendeu 
satisfatoriamente  as 
necessidades  e  os  requisitos 
de  economicidade,  com  um 
bom padrão de qualidade nas 
aquisições procedidas. 

• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos*

•  Em  2001  foram realizadas 
varias  ações  para  melhoria 
das rotinas   administrativas, 
tais  como  reuniões  com  os 
Coordenadores 
Administrativos  das 
Unidades e Órgãos.

.Realização  de  três  Seminários 
denominados Melhoria  das Ações 
Administrativas- envolvendo  toda 
equipe  administrativa  com 
Diretores  de  Unidades, 
Coordenadores da Pós-Graduação 
e  com  os  Coordenadores 
Administrativos  e  Secretários  de 
Unidades e Órgãos.
.   Realização  de  reuniões 
sistemáticas  do  pessoal  de 
compras  com  os  coordenadores 

Demonstração  das  normas  e 
legislação  pertinentes  com  os 
principais  responsáveis  pelos 
pedidos  de  compras  para  a 
conscientização  de  necessidade 
de um melhor planejamento de 
compras.

Abordar  tema  referente  ao 
financiamento  do  Ensino 
superior em Goiás e no Brasil

Realização de três Seminários 
denominados Melhoria  das 
Ações Administrativas- 
envolvendo  toda  equipe 
administrativa  com Diretores 
de  Unidades,  Coordenadores 
da  Pós-Graduação  e  com os 
Coordenadores 
Administrativos e  Secretários 
de Unidades e Órgãos.
  Realização  de  02  reuniões 
sistemáticas  do  pessoal  de 
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administrativos  e  secretários  de 
unidades e órgãos da UFG 

. Participação no Seminário  UFG 
desafiando o Futuro

.  Participar  e  auxiliar  na 
organização da reunião anual  da 
SBPC, a realizar-se em julho,  na 
UFG.

compras  com  os 
coordenadores 
administrativos  e  secretários 
de unidades e órgãos da UFG, 
para  discussões  de 
estratégias  de  compras  que 
eficientizem   as  aquisiões, 
dentro  de  padrões  de 
qualidade  buscados  pela 
instituição. 

Participação  no  Seminário 
UFG desafiando o Futuro.

 Participar  e  auxiliar  na 
organização da reunião anual 
da SBPC, realizada em julho, 
na UFG.

Coordenar  nacionalmente  o 
Fórum  de  Pró-Reitores  de 
Planejamento  e 
Administração das IFES.

• Expansão da Área Física • Em 2001 foi  construído um 
total de 5.700,73 m2

• Construção  de  um  total  de 
51.358,03 m2

Acompanhamento  próximo  de 
todas  obras,  desde  a  sua 
concepção  à  sua  execução 
inclusive nos aspectos custos e 
qualidade do material utilizado.

Tendo em vista  as  restrições 
orçamentárias,obteve-se  uma 
expansão  de  área  física  no 
montante  de  20.961,75m², 
durante o ano de 2002, como 
a  construção  do  Laboratório 
LAMES, o Prédio da Reitoria, 
o  Centro  de  Ciências 
Agrárias(CAJ)  e  Bloco  de 
Salas de Aulas da Matemática 
e  Informática  em  Catalão. 
Também houve uma melhoria 
da  área  construída  com 
diversas  reformas  como:  a 
conclusão  da  reforma  dos 
auditórios  e  anfiteatros;  a 
reforma(em  andamento)  dos 
sanitários  do  ICB, 
IME,IF,INF,IQ,IESA,FACOMB 
e FCHF; reforma  de diversos 
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outros ambientes de salas de 
aulas, laboratórios de Ensino 
e  Pesquisa  e  espaços  de 
circulação.

Fonte: PROAD/UFG
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Área: Administração e Finanças
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SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ANO

V
A

LO
R

(R
$)

A
TU

A
LI

ZA
D

O
-I

G
P-

D
I-

FG
V

-J
A

N
02

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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SERVIÇOS DE CORREIO
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ORÇAMENTO UFG – atualizado pelo IGP-DI-FGV – Janeiro/02

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

valor 
atualizado
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Fonte: Coordenação de Orçamento
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ORÇAMENTO UFG – sem (HC) - atualizado pelo IGP-DI-FGV – Janeiro/02

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

valor 
atualizado
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TOTAL EXECUTADO DO ORÇAMENTO DA UFG – 2002

DESPESAS VALOR (R$)
Aposentadorias 54.223.416,65
Pessoal Ativo 92.574.992,78
Pensões 6.528.715,31
Professor Substituto 1.781.014,94
Auxilio Funeral/Natalidade 41.625,88
Obrigações Patronais 10.228.486,30
Sentenças Judiciais 10.755.061,55
Exercício Anterior – 28,86% 5.766.747,00
Variáveis 144.386,35
Total Despesa Pessoal 182.044.446,76

Auxílio Creche 462.617,35
Auxílio Transporte 758.654,56
Auxílio Alimentação 2.904.417,01
Total Benefícios Folha 4.125.688,92

OCC 12.308.504,44
Total Executado 198.478.640,12



Demonstrativo de Pessoal 2002 - 93,78% - Orçamento Total Tesouro

Variáveis; 0,08%

Auxílio Creche; 0,25%

Auxílio Alimentação; 1,56%

Auxílio Transporte; 0,41%
Exercício Anterior; 3,10%

Sentenças Judiciais; 5,78%

Obrigações Patronais; 5,49%

Professor Substituto; 0,96%

Auxílio Funeral/Natalidade; 
0,02%

Pensões; 3,51%

Aposentadorias; 29,13%

Pessoal Ativo; 49,73%



TOTAL EXECUTADO DO ORÇAMENTO DA UFG – 2002
Tesouro e Fonte 250

DESPESAS VALOR (R$)
Aposentadorias 54.223.416,65
Pessoal Ativo 92.574.992,78
Pensões 6.528.715,31
Professor Substituto 1.781.014,94
Auxilio Funeral/Natalidade 41.625,88
Obrigações Patronais 10.228.486,30
Sentenças Judiciais 10.755.061,55
Exercício Anterior – 28,86% 5.766.747,00
Variáveis 144.386,35
Total Despesa Pessoal 182.044.446,76

Auxílio Creche 462.617,35
Auxílio Transporte 758.654,56
Auxílio Alimentação 2.904.417,01
Total Benefícios Folha 4.125.688,92

OCC Tesouro 12.308.504,44
Total Executado do Tesouro 198.478.640,12

OCC Fonte 250 2.968.681,92
OCC Total 15.277.186,36
Total Executado – Tesouro e 250 201.447.322,04



Demonstrativo da Execução Orçamentária - Recurso Total 2002

Apo s entado rias ; 26,92%

P es s o a l Ativo ; 45,95%

OCC  To ta l; 7,58%

Auxílio  Alimentação ; 1,44%

Auxílio  Trans po rte ; 0,38%

Auxílio  C reche; 0,23%

Variáve is ; 0,07%

P ens õ es ; 3,24%

Auxílio  Fune ra l/Nata lidade; 0,02%

Exerc íc io  Anterio r; 2,86%

Sentenças  J udic ia is ; 5,34%

Obrigaçõ es  P a tro na is ; 5,08%

P ro fe s s o r Subs tituto ; 0,88%



Demonstrativo da Execução Orçamentária
Recurso Total Tesouro - 2002

OCC e Pessoal - R$ 198.478.640,12

Variáve is ; 0,07%

P es s o a l Ativo ; 46,64%

Apo s entado rias ; 27,32%

OCC To ta l; 6,20%
Auxílio  Creche; 0,23%

Auxílio  Trans po rte ; 0,38%

Auxílio  Alimentação ; 1,46%

Exerc íc io  Anterio r; 28,86%

Sentenças  J udic ia is ; 5,42%

Obrigaçõ es  P a tro nais ; 5,15%

P ro fes s o r Subs tituto ; 0,90% P ens õ es ; 3,29%

Auxílio  Funera l/Na ta lidade ; 0,02%
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Comparativo com Gastos de Pessoal Proporcional ao Orçamento Total Tesouro - 2002
R$ 198.478.640,12

Despesa com Pessoal; 91,72%

Benefícios; 2,08%
OCC; 6,20%

37



Serviços de Limpeza - 2002

Limpeza de banheiros e copas

Opção Qtde %
Ótimo 39 11,9
Bom 156 47,6
Regular 100 30,5
Ruim 25 7,6
Não Sabe / Não viu 0 0,0
Branco / Nulo 8 2,4
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Limpeza da(s) Secretarias

Opção Qtde %
Ótimo 51 15,5
Bom 200 61,0
Regular 51 15,5
Ruim 11 3,4
Não Sabe / Não viu 3 0,9
Branco / Nulo 12 3,7
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Limpeza de Paredes e Tetos

Opção Qtde %
Ótimo 20 6,1
Bom 151 46,0
Regular 118 36,0
Ruim 31 9,5
Não Sabe / Não viu 1 0,3
Branco / Nulo 7 2,1
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Limpeza de Gabinetes

Opção Qtde %
Ótimo 33 10,1
Bom 175 53,4
Regular 59 18,0
Ruim 20 6,1
Não Sabe / Não viu 4 1,2
Branco / Nulo 37 11,3
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo



Limpeza de Laboratórios e/ou salas de aulas

Opção Qtde %
Ótimo 25 7,6
Bom 136 41,5
Regular 76 23,2
Ruim 11 3,4
Não Sabe / Não viu 23 7,0
Branco / Nulo 57 17,4
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Limpeza de halls e pátios

Opção Qtde %
Ótimo 48 14,6
Bom 169 51,5
Regular 79 24,1
Ruim 14 4,3
Não Sabe / Não viu 1 0,3
Branco / Nulo 17 5,2
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Coleta de Lixo

Opção Qtde %
Ótimo 57 17,4
Bom 175 53,4
Regular 76 23,2
Ruim 12 3,7
Não Sabe / Não viu 1 0,3
Branco / Nulo 7 2,1
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Acompanhamentos do(s) responsável(is) pela limpeza aos serviços realizados

Opção Qtde %
Ótimo 24 7,3
Bom 124 37,8
Regular 81 24,7
Ruim 19 5,8
Não Sabe / Não viu 65 19,8
Branco / Nulo 15 4,6
Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Uso e Manutenção de material (detergentes, sabão, desinfetante, etc.)
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Opção Qtde %
Ótimo 19 5,8
Bom 126 38,4
Regular 80 24,4
Ruim 45 13,7
Não Sabe / Não viu 38 11,6
Branco / Nulo 20 6,1

Total 328 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Serviços de Vigilância - 2002

Atenção do vigilante à movimentação de Bens e Serviços
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Opção Qtde %
Ótimo 20 7,2
Bom 123 44,6
Regular 71 25,7
Ruim 27 9,8
Não Sabe / Não viu 28 10,1
Branco / Nulo 7 2,5

Total 276 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Serviços de Ronda

Opção Qtde %
Ótimo 16 5,8
Bom 91 33,0
Regular 68 24,6
Ruim 33 12,0
Não Sabe / Não viu 59 21,4
Branco / Nulo 9 3,3
Total 276 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Preparo do vigilante para a função (iniciativa, abordagem de forma adequada)

Opção Qtde %
Ótimo 24 8,7
Bom 97 35,1
Regular 81 29,3
Ruim 30 10,9
Não Sabe / Não viu 37 13,4
Branco / Nulo 7 2,5
Total 276 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo

Acompanhamento do(s) responsável(is) pela Vigilância aos serviços

Opção Qtde %
Ótimo 14 5,1
Bom 79 28,6
Regular 44 15,9
Ruim 14 5,1
Não Sabe / Não viu 112 40,6
Branco / Nulo 13 4,7

Total 276 100,0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Sabe / Não
viu
Branco / Nulo
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Serviços de Vigilância

 Ótima Boa Regular Ruim Não sabe 
/ Não viu

Branco
/ Nulo

Atenção do vigilante à movimentação de bens e serviços. 20 123 71 27 28 7
Serviços de ronda. 16 91 68 33 59 9
Preparo do vigilante para a função (iniciativa, abordagem de forma adequada). 24 97 81 30 37 7
Acompanhamento do(s) responsável(is) pela vigilância aos serviços. 14 79 44 14 112 13

Serviços de Limpeza

Ótima Boa Regular Ruim Não sabe
/ Não viu

Branco
/ Nulo

Limpeza de banheiros e copas. 39 156 100 25 0 8
Limpeza da(s) secretaria(s). 51 200 51 11 3 12
Limpeza de paredes e tetos. 20 151 118 31 1 7
Limpeza de gabinetes. 33 175 59 20 4 37
Limpeza de laboratórios e / ou salas de aulas. 25 136 76 11 23 57
Limpeza da halls e pátios. 48 169 79 14 1 17
Coleta de lixo. 57 175 76 12 1 7
Acompanhamento do(s) responsável(is) pela limpeza aos serviços. 24 124 81 19 65 15
Uso e manutenção de material (detergentes, sabão, desinfetante, etc.). 19 126 80 45 38 20

PLANILHA DE METAS PARA 2002



ÁREA: Extensão e Cultura 

Atividade/projeto Dados / 
2001

Metas 
para 
2002

Estratégias para atingir a meta META 
ALCANÇADA

Cursos de Extensão e Cultura – 
presenciais 

181 217  Organizar estrutura para apoio aos projetos de curso
 Identificar demandas e ofertar atendimento 

76*

* A redução no número de cursos pode ser justificada pela sobrecarga de atividades de um quadro de pessoal (técnico e docente) bastante reduzido e que 
tem priorizado outras atividades. Além do que as dificuldades com espaço físico para a oferta de tais cursos também tem sido um fator limitador. 
No entanto, mesmo com a redução no numero de cursos ofertados o número de pessoas beneficiadas não reduziu, mantendo uma proporção de 46 
alunos por curso.
Alunos certificados 2046 2500  Centralizar a emissão de certificados

 Padronizar e registrar emissão dos certificados
 Informatizar emissão dos certificados e registro 

3471

Cursos a distância 2 4  Equipar – tecnologia da informação e da comunicação, os laboratórios da 
UFG Virtual

 Buscar parceiros externos e internos para a elaboração e oferta de cursos;
 Elaborar plataforma para gerenciamento dos cursos

09

Alunos certificados em Cursos a 
Distância – concluintes 

687 4140  Monitoramento e acompanhamento a distância para diminuir taxa de 
evasão

 Ofertar linha livre de atendimento
 Criar equipes de atendimento
 Ampliar espaços dos laboratórios para centrais de atendimento

2342**

** A maioria dos cursos ofertados a distância foi em parceria com Secretarias Estaduais de Educação das regiões Centro – Oeste e Nordeste. Muitos 
alunos ainda estão aguardando resultado de avaliações dos tutores regionais e locais. Após estes resultados, a UFG Virtual, tendo conhecimento da 
aprovação, emitirá os certificados.
Projetos cadastrados 338 600  Informatizar o sistema de cadastro

 Criar gerência de projetos na PROEC
 Realizar visitas a todas unidades acadêmicas e órgãos para informação 

sobre o cadastro e formulários.
 Estabelecer fluxograma para os projetos e acompanhamento
 Disponibilizar elaboração de cadastro na rede

783

Eventos acadêmicos / 
administrativos e culturais 

173 207  Criar departamento de gerência de eventos
 Estabelecer fluxo para cadastro de projetos específicos
 Apoiar promoção de eventos

244

Produção artística e gráfica 
(cartazes e folders, cartilhas)

70 140  Estabelecer espaço próprio para Oficina Artística;
 Equipar Oficina com equipamentos necessários para o desenvolvimento 

dos produtos
 Estabelecer articulação com Faculdade de Artes Visuais para produções 

conjuntas

47*

43



Este ano foi muito atípico em função da realização da reunião da SBPC, o quê comprometeu a atuação da PROEC na produção gráfica, pois recursos 
humanos e máquinas ficaram a disposição do evento. 
Atendimento a população em 
projetos de ação social 

4000 6000  Ampliar espaços de atendimento de projetos estabelecidos;
 Ampliar número de bolsas de extensão e cultura
 Identificar demandas e elaborar projetos 

26440

FONTE: PROEC/UFG
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Área: Extensão e Cultura
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PLANILHA DE METAS PARA 2002PLANILHA DE METAS PARA 2002

ÁREA:   Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2001Dados de 2001 Meta para 2002Meta para 2002 Estratégias p/atingir a meta Estratégias p/atingir a meta META ATINGIDAMETA ATINGIDA

• Contratação de Servidores 
Docentes

• Não houve contratação • 132 Novas contratações • Realização  de  Concurso 
Público

Contratação de 132 Docentes, 
embora  tenham  ocorrido  04 
pedidos de exonerações.

• Contratação de Servidores 
Técnico-administrativos

• Não houve contratação • 147 Novas Contratações • Realização  de  Concurso 
Público

Contratação de  147 Técnico-
administrativos  para  o 
Hospital das Clínicas.

• Avaliação para atribuição da 
GED

• 1.091 Docentes avaliados • Avaliar 1.200 Docentes • Preenchimento do RADOC.
• Aprovação das normas para 

avaliação  pelo CONSUNI.
• Constituição  da  Comissão 

de avaliação

Avaliação  de  1.312 Docentes 
do  quadro  efetivo  da  UFG e 
também dos contratados nos 
Campi do Interior.

• Cursos de Capacitação • 14 cursos ofertados com 25 
turmas

• Oferta de 23 Cursos com 49 
turmas

• Oferta  de  cursos  baseado 
nas  demandas  das 
unidades e órgãos

Realização de 26 Cursos com 
52 turmas.

• Servidores Capacitados • 435 servidores treinados • Treinamento  de  1.147 
servidores

• Realização de cursos Treinamento  de  1.245 
servidores  Docentes  e 
Técnico-administrativos.

• Avaliação de Servidores 
Técnico-administrativos

• 1.835 servidores avaliados • Realizar  feedbak  dos 
resultados para equipes 

• Seminários e  reuniões com 
as equipes avaliadas

Resultados das avaliações de 
todos  os  servidores  Técnico-
administrativos  divulgados 
em  todas  as  equipes  de 
avaliação.

• Avaliação Institucional • 8 Núcleos Avaliados • Agregar  mais  10  núcleos  ao 
programa de avaliação

• Realização  de  Seminário 
para  divulgação  dos 
resultados alcançados.

• Agregar  mais  pessoas  a 
CAVI

5 Novos Grupos agregados – 
IPTSP,  ICB,  CEGRAF,  DC  e 
PROCOM.  No  1º.  Semestre 
toda a  equipe  administrativa 
esteve  envolvida  com  a 
realização da SBPC.

• Elaboração de programas 
gerencias

• Desenvolvimento  e 
implantação de 2 programas

• Desenvolvimento  e 
implantação  de  5  programas 
gerenciais

• Mudança de plataformas de 
2 programas.

• Desenvolvimento  e 
implantação  de  3 
programas.

• Agregar  mais  servidores ao 
grupo de trabalho 

Implantação  de  5  novos 
programas:  1)  sistema  de 
Controle  da  Pós-Graduação; 
2)  Sistema  de  Cadastro  de 
Projetos  de  Pesquisa;  3) 
sistema  de  Cadastros  de 
projetos  de  Extensão;  4) 
Sistemas  de  Cadastro  de 
Portarias;  5)   Sistema  de 
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Cadastro  Disciplina-Docente 
da Graduação.

• Portal UFG • Não se aplica • Transformar a  home-page  da 
UFG em  portal UFG

• Criação de um grupo para 
assessoria  e 
desenvolvimento  de  portais 
para  a  administração 
superior da UFG. 

Disponibilizado o novo Portal 
da  UFG  em  Dezembro  de 
2002

• Projetos Estratégicos • Um  projeto  apresentado  e 
aprovado no Fundo de Infra 
Estrutura

• Apresentar  e ter aprovados 2 
projetos para o fundo de Infra-
estrutura

• Criação da Coordenação de 
Projetos Estratégicos.

• Realização  de  parcerias 
internas  com  as  unidades 
acadêmicas.

Apresentação e aprovação de 
2 projeto no Fundo de Infra-
estrutura  dos  fundos 
Setoriais    no    valor    de 
R$ 1.007..034,00

Fonte: PRODIRH/UFG
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ÁREA: Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
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PLANILHA DE METAS PARA 2002

Área: Editorial e Gráfica

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2001Dados de 2001 Meta para 2002Meta para 2002 Estratégias p/atingir a metaEstratégias p/atingir a meta META  ATINGIDA

· Gestão de 
Pessoal/administração

· Foi implementada uma rotina de 
trabalho mais ágil e coerente com as 
etapas de produção gráfica;
· Cursos de treinamento e de 
capacitação para vários servidores;
· Avaliação interna das atividades 
desenvolvidas no Cegraf, com 
assessoramento de equipe do DDRH;

·Dar continuidade ao processo 
de consolidação de um novo 
modelo de gerenciamento 
administrativo;

· Continuar investindo na 
capacitação dos servidores;

· Gerar ações que visam à 
melhoria da qualidade de vida 
dos servidores.

· Através da participação e da 
colaboração dos servidores 
junto à Direção-Geral;

· Possibilitar a participação dos 
servidores em cursos de 
atualização profissional, 
através do DDRH e dos órgãos 
de classe aos quais o Cegraf é 
associado;

· Racionalizar as atividades dos 
setores da Gráfica e da 
Editora, bem como promover 
atividades de integração 
pessoal com o apoio dos 
servidores.

· controle e agilidade do processo 
produtivo da Editora e da 
Gráfica;

· participação de três servidores 
em Seminário na área de 
editoração eletrônica, realizado 
em São Paulo;

· realização de reuniões de 
planejamento e de integração, 
que resultaram numa maior 
motivação pessoal dos 
servidores para o desempenho 
de suas atividades 

·Instalações/equipamen
tos

· Reequipamento mobiliário, com 
aquisição de 26 unidades (cadeiras, 
mesas, armários de copa, geladeira, 
forno microondas), com recursos 
próprios;
· Aquisição de 7 microcomputadores
· Construção do prédio da livraria do 
Campus de Catalão (rec.próprios);
· Recebimento, via Proad, de 1 mesa de 
copa, 1 mesa para reuniões e 1 armário 
para o setor de editoração;
 Pintura externa dos prédios do Cegaf;
· Redefinição do espaço físico do Cegraf, 
criando 1 sala de recepção, 1 para o 
setor de fotomecânica e 2 outras como 
espaço de convivência, com nova 
pintura;
· Pintura do vestiário do setor gráfico.

· aquisição de uma máquina 
capeadora;

· aquisição de mobiliário 
(mesas p/ escritório, cadeiras, 
racks para computadores, 
gaveteiros e armários) para os 
setores mais necessitados, 
incluindo um expositor para 
as obras da Editora;

· Comprar um roupeiro para o 
vestiário da Gráfica;

· Disponibilização de recursos 
próprios e capacitação junto a 
outras instâncias;

· aquisição de 2 impressoras, 
sendo 1 a laser,  três 
microcomputadores, além de 
mobiliário (cadeiras, racks, 
armários etc), permitindo a 
criação do setor de editoração 
eletrônica da Editora e a 
reestruturação do setor de 
editoração eletrônica da Gráfica.

· aquisição de um roupeiro para 
o vestiário/Gráfica, seis 
aparelhos telefônicos, aparelho 
de fax, gaveteiro em madeira e 
armário em aço para o setor de 
fotolitos.
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· Área Editorial

 livros

 projetos:

 Dar seqüência à 
elaboração de projetos, 
nos termos da Lei de 
Incentivo Fiscal, para 
obtenção do apoio de 
entidades e empresas a 
publicações;

 Redefinição do 
Regimento Interno do 
Cegraf;

 Elaboração do Manual 
de Revisão da Editora.

· Lançamento de 14 títulos novos 
(12.100 exemplares);

· Reimpressão/reedição de 28 títulos 
(20.580 exemplares);

· Avaliação permanente do modelo de 
produção editorial, com vistas à 
racionalização de suas etapas, segundo 
critérios de eficiência e economia.

· Lançamento de 20 novos 
títulos (18.000 exemplares, 
aproximadamente);

· Reedição e reimpressão de 
20 títulos de obras esgotadas;

· Reduzir os custos de 
produção das publicações 
visando ao barateamento do 
preço de capa;

· Buscar a autonomia da 
Editora em relação à Gráfica, 
para possibilitar maior 
dinamismo às suas funções e 
afirmar a sua identidade;

· Oferecer subsídios para o 
processo de revisão, através 
da definição de critérios mais 
precisos  para este processo.

· Através de recursos gerados 
pela Gráfica e pela Editora;

· Apresentação de Projetos 
dentro da Lei de Incentivo 
Fiscal;

· Discussão envolvendo a 
direção e os funcionários do 
Cegaf, bem como o Conselho 
Editorial;

· Discussão e elaboração do 
Manual com a participação dos 
revisores do Cegraf.

· Lançamento de 20 novos 
títulos;

· Reimpressão/reedição de 10 
obras esgotadas (a meta de 20 
títulos não foi atingida, devido à 
queda no volume de vendas 
aliada à capacidade física da 
gráfica, sobrecarregada com o 
aumento do volume de serviços 
prestadas para a UFG e para a 
comunidade em geral;

· A observância de rigorosos 
crité-
rios orçamentares permitiram 
um preço de capa mais em conta 
para o leitor;

· A separação de Gráfica e 
Editora, foi consolidada, do 
ponto de vista administrativo, 
com a criação da coordenação 
da Editora e coordenação da 
Gráfica, ambas vinculadas à 
direção-geral do Cegraf;

· Concluída a elaboração do 
Manual de Revisão da Editora.
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· Área de divulgação e 
comercialização:

 livrarias:
- Informatização e 
revitalização das 
livrarias, dotando-
lhes de melhores 
condições de 
trabalho;

 Distribuição:
- negociar a 
concessão de espaços 
exclusivos para a 
Editora nas grandes 
livrarias de Goiânia;

 Marketing:
- Divulgação interna 
e externa das 
publicações;
- Ampliação da rede 
de distribuição das 
publicações;
- Redefinição da 
home-page da 
Editora;
- Manter os 
investimentos e 
material de 
divulgação da Gráfica 
e da Editora (slogans, 
cartazes, folders, 
catálogos, listas de 
preços, etc)

· Criação do Informativo da Editora 
UFG, com a publicação de 2 
números;

· Instituição de uma coluna 
semanal no Jornal Diário da 
Manhã;

· Edição de material de divulgação 
especial das obras expostas e 
comercializadas em cada evento que 
a Editora participou;

· Elaboração do Sistema de 
Controle de Livros e 
instalação de terminais 
nas 5 livrarias da Editora;

· Fortalecimento da 
identidade da Editora e da 
Gráfica;

· Através de recursos 
próprios e de outros 
captados;

· Ampliar os descontos 
oferecidos para revenda nas 
livrarias de Goiânia;

· Parceria com a Rádio 
Universitária, através de 
doações de publicações a 
serem divulgadas e 
sorteadas aos ouvintes.

· Implantado um novo 
sistema de controle de 
estoque para o almoxarifado 
e livrarias da Editora;

· A instalação de terminais 
nas livrarias ainda não foi 
efetivada por falta de 
recursos financeiros;

· Os rigorosos critérios de 
avaliação dos originais, a 
competência da equipe de 
produção editorial, 
associadas ao zelo na 
impressão gráfica vêm 
assegurando a boa qualidade 
das obras lançadas pela 
Editora UFG.

· Prestação de 
Serviços

· Atendidos aproximadamente 490 
pedidos de serviços (fichas, blocos, 

· Revisar, imprimir e 
reimprimir 

· Ampliação das atividades 
de prestação de serviços 

· Revisão, impressão e 
reimpressão de 
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cartões postais, formulários de 
órgãos e unidades da UFG), muitos 
deles implicando em trabalhos de 
composição e revisão;
· Revisão e impressão de nove 
números da revista Documenta, 
totalizando 7.200 exemplares;

· Composição e impressão de nove 
obras para a Agepel, totalizando 
9.000 exemplares;
· Impressão de dois outros livros, 
um para a Editora UnB, com 2.000 
exemplares e outro para a R&F 
Editora, com 3.000 exemplares.

aproximadamente 10 
números da revista 
Documenta, num total 
aproximado de 7.300 
exemplares;

· Compor e imprimir 
aproximadamente 3 obras 
para Agepel, gerando 
3.000 exemplares;

· Atender em torno de 450 
pedidos de serviços 
diversos (blocos, convites, 
cartões, diários de classe 
etc) 

gráficos/editoriais a 
terceiros;

· Divulgando o Cegraf como 
uma alternativa em serviços 
gráficos para a comunidade 
externa.

aproximadamente 94 livros 
(para Editora UFG, 
CODESF/DF, Edições 
Germinais/GO, AGEPEL/GO 
etc);

· Atendidos cerca de 390 
pedidos de serviços diversos 
(blocos, apostilas, livretos, 
convites, cartões, diários de 
classe etc):

· Eventos
Acadêmicos/
Administrativos

· Participação da Editora com stand 
de vendas em 10 eventos nas 
Unidades de Ensino da UFG e em 7 
feiras de livros realizadas em 
âmbito nacional;

· Participação e presença na 24a. 
Reunião da ANPED, na 24a. 
Reunião da ABEU e na 53a. 
Reunião da SBPC

· Encontro da Rede Arte;
· Encontro do SINPRO;
· Livraria Intinerante na 
Faculdade de Direito e no 
ICB;
· Encontro Regional de 
Psicopedagogia;
·XI Encontro Nacional de 
Didático e Pesquisa em 
Educação-ENDIPE;
· Encontro de Avaliação 
Institucional-FESURV;
· Feira de Construção-
FECAM;·. Agrocento-Oeste-
UFG e outros;
· 54a. Reunião da SBPC;
· Bienal do Livro de 
Brasília;
· Bienal Internacional do 
Livro-SP
· Reunião Anual da 

· Através dos recursos 
disponibilizados pela UFG 
(espaço físico dentro da 
Instituição, manutenção da 
infraestrutura básica, 
motorista, veículo para o 
transporte das publicações, 
etc) e de recursos próprios

· A Editora cumpriu todas as 
suas metas quanto à 
participação nos eventos 
programados, firmando-se, 
mais ainda, como órgão 
difusor da produção 
acadêmica realizada, em sua 
maioria, pelos docentes desta 
universidade. 
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Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação - ANPED-MG

Fonte: CEGRAF/UFG

Área: Editorial e Gráfica
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PLANILHA DE METAS PARA 2002PLANILHA DE METAS PARA 2002

ÁREA: Assuntos da Comunidade Universitária

Atividade/ProjetoAtividade/Projeto Dados de 2001Dados de 2001 Meta para 2002Meta para 2002 Estratégias  p/atingir  aEstratégias  p/atingir  a  
meta meta 

META  ATINGIDA

• Número de Projetos Sociais • 16 • 15 Gestão  junto  aos  Órgãos 
competentes  para alocação 
de  recursos  para  os 
Programas Sociais.

Foram  priorizados   e  executados  12  projetos  face   ao 
envolvimento  da  equipe   e  comunidade  universitária  para  a 
realização da SBPC

• Servidores Atendidos nos 
Diversos Programas Sociais

• 5.075 • 8.219 Idem Foram  atendidos  7.510  servidores  que  necessitaram  do 
apoio estabelecido pelos programas, dentro da disponibilidade 
orçamentário-financeira e de recursos humanos 

• Estudantes Atendidos nos 
Diversos Programas Sociais

• 7.758 • 8.218 Idem         Foram atendidos 7.243 estudantes que necessitaram do 
apoio estabelecido pelos programas, dentro da disponibilidade 
orçamentário-financeira e de recursos humanos da UFG

• Eventos 
Acadêmicos/Administrativos

• Não houve • 03 Idem Foram realizados 05 eventos: 
• Seminário de Saúde mental com a participação de 154 

pessoas da Comunidade Universitária, em 
12/09/2002.

• 1ª Gincana da Comunidade Universitária com a 
participação de 120 pessoas da comunidade interna e 
externa, no período de 19 de setembro a  24 de 
outubro.

• 1ª Gincana da comunidade estudantil de Firminópolis 
– Go, no período de 22 a 29 de novembro, em parceria 
com o Campus Avançado de Firminópolis, com uma 
média de 500 participantes da Comunidade interna e 
externa.

• Seminário de Assistência Universitária na UFG.
• 2ª Maratoninha de Natal, no Residencial Nossa 

Morada, com a participação de crianças de 05 a 15 
anos.

Fonte: PROCOM/UFG

Área: Assuntos da Comunidade Universitária
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