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1. Identificação 
 
 

Nome completo da unidade e sigla Universidade Federal de Goiás – UFG 

Natureza jurídica Autarquia Educacional de Regime Especial 

Vinculação ministerial Ministério da Educação 

Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura organizacional e 
respectiva data de publicação no Diário Oficial da 
União 

Criada pela lei n.º 3.834 – C, de 14 de dezembro de 1960, e 
reestruturada pelo Decreto n.º 63.817, de 16 de dezembro de 1968. 
O estatuto da UFG foi aprovado pelo CNE em reunião realizada em 
08/10/96, conforme parecer CNE número 86/1996. Alterações foram 
aprovadas em 02/07/2002, conforme parecer CNE/CES 219/2002. O 
estatuto da UFG foi aprovado pelo MEC conforme Portaria número 
1.150/1996, publicada no DOU em 08/10/1.996. As alterações ao 
estatuto foram aprovadas pelo MEC, conforme Portaria número 522 
de 27/03/2003 e publicada no DOU em 28/03/2003. Conforme reza o 
Estatuto da UFG em seu artigo 7

0
, a UFG estrutura-se da seguinte 

forma: I- Assembléia Universitária (não deliberativo); II – Conselho de 
Integração Universidade-Sociedade (não deliberativo); III – 
Administração Central; IV – Unidades Acadêmicas; V – Órgãos 
Suplementares; VI – Campi do Interior (Catalão, Jataí, Goiás, 
Firminópolis e Rialma). A administração Central da UFG é constituída 
por: I – Conselho Universitário; II – Conselho de Ensino Pesquisa, 
Extensão e Cultura; III – Conselho de Curadores; e IV – Reitoria. O 
Conselho Universitário (CONSUNI) é o organismo máximo de função 
normativa, deliberativa e de planejamento da Universidade. O 
Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura é o organismo de 
supervisão, com atribuições deliberativas normativas e consultivas 
sobre atividades didáticas, científicas, culturais, artísticas e de 
interação com a sociedade. O Conselho de Curadores é o organismo 
de fiscalização econômico-financeira da Universidade. A UFG conta 
hoje com 25 unidades acadêmicas, criadas para desenvolver 
atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão.  

CNPJ 01.567.601/0001-43 

Nome e código no SIAFI Universidade Federal de Goiás – Código 26235 

Código da UJ titular do relatório 153052 

Códigos das UJ abrangidas 153051 e 153053 – Não executoras 
153054 - Hospital das Clínicas  

Endereço completo da sede Câmpus Samambaia – Prédio da Reitoria – CEP: 74690-900 – Goiânia 
– Goiás – Fone: (62) 3521-1063 

Endereço da página institucional na internet www.ufg.br 

Situação da unidade quanto ao funcionamento Em funcionamento 

Função de governo predominante Educação 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ufg.br/
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2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos 
 

 

2.1. Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas 
 
 

A Universidade Federal de Goiás, criada pela Lei Nº 3.834 C, de 14 de dezembro de 1960, registra uma história firmada 

em seu compromisso com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão que desenvolve de forma indissociável com 

as questões sociais e com o desenvolvimento regional e nacional. 

 

 Na sua missão de gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando cidadãos capazes de promover a 

transformação e o desenvolvimento da sociedade, a Universidade, que completou 48 anos em 2008, norteia-se pelos 

princípios estabelecidos no seu Estatuto e no seu Regimento. Nestes documentos está estabelecido que, na organização e 

no desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará os seguintes princípios: (a) a gratuidade do ensino, cuja 

manutenção é responsabilidade da União; (b) a diversidade e pluralismo de idéias, sem discriminação de qualquer 

natureza; (c) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; (d) a universalidade do  conhecimento e fomento à 

interdisciplinariedade; (e) o compromisso com a qualidade, com a orientação humanística e com a preparação para o 

exercício pleno da cidadania ao executar suas atividades; (f) o compromisso com a democratização da educação, no que 

concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios; (g) o compromisso 

com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e sócio-econômico do País; e (h) o 

compromisso com a paz, a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. 

 

Tendo como base estes princípios norteadores, a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio de sua administração em 

todos os níveis e dos membros da comunidade universitária, procurou, no exercício de 2008, cumprir os seus 

compromissos com a Sociedade, oferecendo cursos de graduação com qualidade, formando mestres e doutores em 

várias áreas do conhecimento, desenvolvendo pesquisas relevantes para a região Centro-Oeste e para o País em 

praticamente todos os campos do conhecimento e oferecendo um complexo de atividades que provocaram uma forte 

interação com a sociedade. O presente relatório descreve as principais  ações desenvolvidas e os resultados obtidos, 

destacando os aspectos mais relevantes da vida universitária, em consonância com as orientações emanadas da Portaria 

CGU n
0
 2.238 de 19/12/2008 e nos anexos I a V da mesma. Os objetivos e resultados alcançados são fruto de um trabalho 

intenso e sistemático, continuamente avaliado e planejado,  com estabelecimento e acompanhamento de metas fixadas 

no início do exercício, e demonstram o empenho e a criatividade da comunidade universitária na superação de desafios. 

Fazem parte ainda deste Relatório os Indicadores de Gestão do TCU, como determinado pela Decisão 408/2002, 

atualizada em janeiro/2007. 

  

A atuação da UFG assenta-se, como enunciado em seu estatuto, sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino de 

graduação e de pós-graduação mobilizam a maior parte dos recursos humanos e materiais da instituição, em função do 

fundamental papel de formadora de quadros profissionais altamente qualificados, desempenhado pela instituição. Os 

principais programas acadêmicos desenvolvidos pela UFG em 2008, constantes da Lei Orçamentária, foram: “Brasil 

Universitário”, “Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica” e “Brasil Escolarizado”. O 

Programa “Brasil Universitário (1073)”, estratégico para o desenvolvimento do País, foi o principal programa executado 

pela UFG, tendo consumido um total de R$ 300.367.213,00 (trezentos milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos 
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e treze reais), o que corresponde a 57% do orçamento global executado em 2008. Esse Programa engloba importantes 

ações, tais como: Funcionamento de Cursos de Graduação, Expansão dos Câmpus de Catalão e Jataí, Universidade Aberta 

e a Distância,  Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior, Ampliação 

da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior, Funcionamento dos Hospitais de Ensino e Serviços à 

Comunidade por meio da Extensão Universitária.  

 

Essas ações são parte integrante da política de desenvolvimento educacional, humanístico, científico e tecnológico 

nacional, e são fundamentais para propiciar ao País as condições de enfrentar os grandes desafios impostos por um 

mundo cada vez mais interligado  e exigente do ponto de vista da formação educacional dos cidadãos.  

 

Consta do Plano Nacional de Educação (PNE), como uma de suas importantes metas, ampliar o percentual de matrículas 

de graduação no ensino superior dos jovens com idade entre 18 e 24 anos, dos atuais 12% para 30%, até o final da 

década. Este é  hoje o patamar mínimo considerado satisfatório para países que almejam construir uma base adequada 

de cidadãos com formação em nível superior. A UFG ao aderir ao Plano de Apoio a Projetos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI), lançado em 2007 pelo Governo Federal, participa deste esforço ao propor um 

aumento gradativo da oferta de vagas em seu processo seletivo, passando das 3.963 vagas oferecidas em 2008 para 6.695 

vagas a serem oferecidas em 2012, com um correspondente aumento no número de cursos de graduação oferecidos, que 

passarão de 92 para 122, no mesmo período. O processo seletivo para 2009, cumprida a fase de realização dos exames 

em 2008, já prevê um total de 5.174 vagas em 118 cursos, demonstrando o compromiso da UFG com o fiel cumprimento 

desta importante meta de expansão de vagas no ensino superior público.  

 

No Programa “Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica” a UFG desenvolveu a ação 

denominada “Funcionamento de Cursos de Pós-graduação”. A UFG apresentou ao longo da última década uma grande 

evolução na sua atuação neste nível de ensino, tendo alcançado em 2008 a expressiva marca de 37 Programas de Pós-

Graduação stricto sensu, sendo 24 mestrados acadêmicos, 11 mestrados/doutorados e 02 doutorados. No tocante à pós-

graduação, a proposta da UFG no âmbito do REUNI também prevê um incremento nas novas matrículas e no número de 

programas que deverão ser criados no período de 2008 a 2012. Os cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela UFG 

são os seguintes, com os seus respectivos conceitos Capes do triênio 2004-2006: 

 

Programas de Pós-Graduação 

Programa Mestrado (M) e Doutorado (D) Conceito 

Agronegócio M 3 

Agronegócio 

Agronomia 

M 

M/D 

3 

4/4 

Agronomia (Jataí): Produção Vegetal 

Antropologia Social 

M 

M 

3 

3 

Biologia M/D 3/3 

Ciência da Computação M 3 

Ciência e Tecnologia de Alimentos M 3 

Ciências Ambientais D 5 

Ciência Animal M/D 5/5 

Ciências da Saúde M/D 4/4 

Ciências Farmacêuticas M 3 
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Comunicação M 3 

Cultura Visual 

Direito Agrário 

M 

M 

4 

3 

Ecologia e Evolução M/D 4/4 

Educação M/D 5/5 

Educação em Ciências e Matemática M 3 

Enfermagem M 4 

Engenharia Civil M 3 

Engenharia do Meio Ambiente M 3 

Engenharia Elétrica e de Computação M 3 

Filosofia M 3 

Física M/D 4 

Geografia 

Geografia (Catalão) 

M/D 

M 

4/5 

3 

Geotecnia e Construção Civil M 3 

História M/D 4/4 

Letras-Lingüística M/D 4/4 

Matemática M 4 

Medicina Tropical M/D 5/5 

Música 

Nutrição e Saúde 

Odontologia 

M 

M 

M 

3 

3 

3 

Química M 3 

Química (Conv com UFU e UFMS) D 4 

Química Profissional M 3 

Sociologia M 3 

Fonte: Capes   

 

A ação “Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados” é uma ação estratégica para o desenvolvimento do País e 

consta da Lei Orçamentária da UFG. A participação brasileira na produção científica mundial, que tem aumentado 

sistematicamente nos últimos anos, corresponde hoje a mais de 2%, situando o Brasil, neste aspecto, em um significativo 

15º lugar entre todas as nações do mundo. Enquanto no período de 1981 a 2006 o aumento global da produção científica 

mundial duplicou, no Brasil ela foi multiplicada por nove. Este resultado, medido pela publicação de artigos em periódicos 

indexados, está intimamente relacionado à expansão e consolidação da pós-graduação no Brasil, sobretudo nas 

universidades públicas federais. A tabela que segue mostra a distribuição dos programas de pós-graduação stricto-sensu 

no Brasil, excluídos os profissionais, o que ilustra o importante papel que desempenha as universidades públicas federais 

na minimização das assimetrias regionais do País. É o único sistema que possui programas de pós-graduação em todos os 

estados brasileiros. 

 

 Número de programas de pós-graduação das IES em cada Estado brasileiro* 

Estado Federal Estadual Municipal Particular Com/Conf/Filan 

Rondônia 4 - - - - 

Acre 4 - - - - 

Amazonas 26 3 - 1 - 

Roraima 3 - - - - 

Pará 39 1 - 2 - 

Amapá 3 - - - - 

Tocantins 3 - - - - 
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Maranhão 12 2 - -  

Piauí 9 - - - - 

Ceará 43 14 - 5 - 

Rio Gr. do Norte 39 - - 1 - 

Paraíba 46 1 - - - 

Pernambuco 69 5 - 1 6 

Alagoas 18 - - - - 

Sergipe 8 - - 2 - 

Bahia 43 22 - 4 4 

Minas Gerais 167 4 - 5 22 

Espírito Santo 25 - - 1 - 

Rio de Janeiro 170 50 - 9 37 

São Paulo 70 393 3 59 81 

Paraná 52 67 - 11 14 

Santa Catarina 49 8 8 - 13 

Rio Gr. do Sul 123 - - 2 73 

Mato G. do Sul 16 - - 1 4 

Mato Grosso 15 1 - - - 

Goiás 29 2 1 - 9 

Distrito Federal 52 - - 1 10 

TOTAL 1.137 573 12 105 273 

Fonte: CAPES, Avaliação Trienal 2007, DAV/CAA   
* Excluídos os Profissionais    

 

O desenvolvimento científico, conjugado ao desenvolvimento tecnológico e à geração de patentes, são  essenciais para a 

inserção brasileira, de forma sustentada, no concerto internacional das nações. No contexto das universidades brasileiras 

a UFG tem também aumentado a sua participação na produção científica, em função da maior qualificação de seus 

docentes e da ampliação de sua pós-graduação. Estatística recente do número de citações de artigos publicados em 

periódicos internacionais indexados, baseada no portal Web of Science e abrangendo o período de 2005 a 2007, coloca a 

UFG em um expressivo 14º
 
lugar entre as universidades brasileiras. 

   

No tocante à extensão a UFG tem procurado, por meio de diversos programas já implantados anteriormente e outros 

iniciados em 2007/2008, incrementar a sua interação com a sociedade, estabelecendo uma via de mão dupla, onde a 

Universidade e a Sociedade possam sofrer um enriquecimento mútuo. A extensão universitária é encarada como um 

processo educativo, cultural e científico que, articulado ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade. No seu programa de extensão, a UFG vem apoiando iniciativas 

governamentais, não-governamentais ou mesmo particulares que tenham como princípio a busca de alternativas que 

visem à melhoria da condição de vida de todos, reconhecendo a diferença entre ações paliativas - que se destinam a 

atender situações críticas e emergenciais - e ações voltadas para a solução definitiva dos problemas, não assumindo, no 

entanto, como sua, a responsabilidade única pela solução desses problemas. Procura-se incentivar a relevância social, 

econômica e política dos problemas abordados, os objetivos e resultados alcançados e a apropriação, utilização e 

reprodução do conhecimento envolvido na atividade de extensão. A extensão tem pautado suas ações por três grandes 

objetivos: (a) integrar ensino e pesquisa na busca de alternativas, visando apresentar soluções para problemas e 

aspirações da comunidade; (b) organizar, apoiar e acompanhar ações que visem à interação da universidade com a 

sociedade, gerando benefícios para ambas; e (c) incentivar a produção cultural da comunidade acadêmica e comunidades 

circunvizinhas. 
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Exemplo desta atuação é a promoção pela UFG da “Feira Agro Centro Oeste (Programa de Desenvolvimento Sustentável 

para a Agricultura Familiar)”, uma feira de produtores rurais com foco na agricultura familiar. Este evento congregou em 

2008 aproximadamente 4.000 participantes (oriundos de mais de 70 municípios goianos), com stands de produtos e 

maquinários, bem como o oferecimento de cursos diversos. Deve-se destacar também o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável para a Agricultura Familiar que envolveu cerca de vinte entidades. Por meio deste Programa a UFG realizou 

em 2008, a capacitação de 300 agricultores familiares em 6 municípios de baixo Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), qualificando-os para que pudessem participar do Programa de Aquisição de Alimentos do FNDE, onde 

as prefeituras compram a produção destas famílias, garantindo um acréscimo na renda e na qualidade dos produtos. 

Outro exemplo é a revitalização, com a concessão de bolsas a estudantes e aquisição de equipamentos, de três conjuntos 

musicais da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da UFG (Orquestra Jean Dullier, Coro da UFG e Banda Pequi), que 

desenvolveram uma intensa programação artística dentro e fora da UFG. Este programa foi iniciado em 2007 e mantido e 

ampliado em 2008, com a concessão de 31 bolsas. 

 

Um outro programa governamental que teve um grande impulso na UFG em 2008, foi o de educação a distância. Esta é 

uma modalidade de ensino que teve um expressivo crescimento no Brasil nos últimos anos, dando oportunidade de 

acesso ao ensino superior, sobretudo, a uma parcela da população que reside em localidades onde não existem 

instituições públicas de ensino superior. O Ministério da Educação, por meio da criação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) e outras ações de apoio ao ensino a distância, tem incentivado a disseminação desta modalidade de ensino nas 

universidades brasileiras. A UFG demonstrou claramente o seu envolvimento e comprometimento com este Programa ao 

criar o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), ao alocar recursos materiais e humanos para esta área de 

atuação e ao estabelecer parcerias com 28 (vinte e oito) prefeituras do interior do estado para a instalação de polos, 

oferecendo os cursos de graduação em Administração, Artes Visuais, Física, Ciências Biológicas, Artes Cênicas, Educação 

Física, Teatro e os de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e Gestão Escolar. Na modalidade de 

educação a distância a UFG ofereceu em 2008 um total de 595 vagas nos cursos de graduação, 1.360 vagas nos cursos de 

especialização e 820 vagas em curso de extensão. Vale destacar que, como parte deste esforço, a UFG iniciou no final de 

2008 a construção de um prédio próprio para abrigar o CIAR. 

 

No tocante à assistência hospitalar e ambulatorial à população,  a UFG desempenha um importante papel por meio de 

seu Hospital das Clínicas (HC). Este hospital, além de cumprir a sua primordial função na formação de médicos, demais 

profissionais da área da saúde e na pesquisa na área da saúde, oferece um amplo espectro de atendimentos à população, 

especialmente aquela mais carente, por meio do  Programa SUS. Em 2008 o Hospital das Clínicas da UFG realizou 

aproximadamente 276.842 consultas, 793.161 exames, 8.758 cirurgias, 728 partos e outros procedimentos médicos e 

hospitalares, números que por si só demonstram a importância de sua atuação no contexto do Estado de Goiás. A 

relevância acadêmica e social do HC é amplamente reconhecida e valorizada. A classe política do Estado de Goiás ciente 

deste papel, e sensibilizada pela precariedade das instalações do HC, alocou recursos, por meio de emendas 

parlamentares de bancada, para a construção do novo bloco de internações do Hospital. No orçamento de 2007 a UFG foi 

contemplada com uma emenda de bancada de R$  6.000.000,00 e no orçamento de 2008 com uma emenda de R$ 

11.238.895,00. Com estes recursos a UFG licitou a obra do novo bloco de internações do HC, com início de execução 

previsto para janeiro de 2009. Ao final desta obra a capacidade operacional do HC será bastante ampliada, inclusive com 



 
 

 8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

possibilidades de um atendimento mais humanizado, permitindo assim que esta instituição possa continuar cumprindo o 

seu fundamental papel na área de saúde junto à comunidade goiana.  

 

Os programas de expansão (fase I – interior do estado) da UFG nos Câmpus de Catalão e Jataí estão contemplados em 

duas ações no Programa Brasil Universitário. Para estas duas ações foram alocados recursos no montante de R$ 

10.628.822,00 (Dez milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais), para obras, aquisição de 

equipamentos e despesas de custeio. Estes recursos, previstos em Convênio assinado entre a UFG e a SESU/MEC em 

2005, dão sustentação ao importante programa governamental de levar a universidade para o interior do Brasil. No caso 

da UFG a alocação destes recursos, em adição àqueles já repassados em 2006 e 2007, permitiu que a UFG oferecesse 

novos cursos nestas duas cidades, com um significativo aumento no número de vagas oferecidas e a consequente 

ampliação das oportunidades de formação universitária de qualidade aos jovens do interior do estado. 

 

No caso de Catalão merecem destaque as seguintes ações: 

 Término das obras do bloco de salas de aulas e a reforma dos prédios antigos; 

 Implantação dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Minas e Engenharia de Produção; 

 Ampliação do quadro de professores para 172 (107 do quadro federal e 65 do convênio com a prefeitura municipal) 

 Ampliação do quadro de técnico-administrativos para 59 (47 do quadro federal e 12 do convênio com a prefeitura 

municipal); 

 2100 alunos matriculados; 

 Início do Mestrado em Geografia. 

 

No caso de Jataí merecem destaque as seguintes ações: 

 Construção de uma piscina semi-olímpica e o início da obra de uma pista de atletismo; 

 Conclusão do prédio de salas de aulas, com 2 pavimentos, 18 salas de aulas e 2 auditórios; 

 Conclusão de dois prédios de laboratórios para as áreas de exatas, biológicas e saúde; 

 Licitação para a construção de uma outra central de aulas com 18 salas e 2 auditórios; 

 Realização de concursos públicos para a contratação de professores e servidores técnico-administrativos. 

 

Dando continuidade ao processo de expansão das universidades públicas o Governo Federal instituiu em 2007, por meio 

do Decreto 6.096, o Plano de Apoio a Projetos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O 

REUNI é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cuja prioridade maior é a melhoria da educação 

básica brasileira. O PDE prevê, entretanto, a ampliação dos investimentos na educação básica, bem como na educação 

profissional e superior – neste último por meio do REUNI –, visando a melhoria da qualidade da toda a educação brasileira 

em todos os níveis. 

 

Após as ricas discussões no âmbito da UFG em 2007 para a elaboração e aprovação do projeto da UFG para adesão ao 

programa REUNI, iniciou-se em 2008 a implantação das ações previstas no projeto que foi homologado pela SESU/MEC 

em 27/11/2007. Paralelamente à implantação das ações e cumprimento das metas previstas no Projeto, o  Governo se 

comprometeu a ampliar gradativamente os recursos de custeio da instituição, chegando a um acréscimo, em 2012, da 

ordem de R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais). Além disto o Governo se compromete a destinar à UFG 
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recursos para investimentos (capital) num valor global de aproximadamente R$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões de 

reais), a serem alocados até o ano de 2011. Para 2008 foram previstos, de acordo com o Projeto aprovado, recursos num 

montante total de R$ 11.493.987,37 (Onze milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e 

trinta e sete centavos) para investimentos em obras e aquisição de equipamentos. Parte destes recursos (R$ 

5.622.140,00) foram repassados à UFG no final de 2007 e o restante (R$ 5.871.845.30), constaram do orçamento de 2008. 

Entre as obras que estão sendo executadas com estes recursos destacamos a construção da Casa do Estudante, um novo 

bloco de salas de aulas no Câmpus Samambaia e um novo bloco de salas de aulas no Câmpus Colemar Natal e Silva da 

UFG. Na vertente acadêmica a UFG promoveu um intenso trabalho junto às coordenações de cursos visando à 

estruturação das matrizes curriculares dos cursos a serem implantados em 2009. Estes projetos de cursos foram 

analisados e aprovados pelas instâncias colegiadas competentes da instituição.  

 

No que concerne à política de ampliação das ações afirmativas visando à inclusão social, a UFG promoveu um amplo 

debate com a comunidade acadêmica visando definir o modelo de inclusão a ser adotado pela instituição. Como 

resultado deste debate a UFG aprovou um programa de inclusão, denominado “UFG Inclui”, que, entre outras ações 

propostas, estabeleceu um novo formato para o exame de ingresso à UFG, com uma série de medidas afirmativas, 

inclusive com a adoção de uma política de cotas para egressos das escolas públicas, para negros egressos de escolas 

públicas e para comunidades indígenas e quilombolas.    

 

Uma descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas pela UFG em 2008 pode ser encontrada nos quadros, tabelas 

e gráficos relativos aos Programas e Ações constantes na Lei Orçamentária de 2008, que serão apresentados no corpo 

deste Relatório, bem como na análise dos resultados obtidos. As atividades destacadas neste Relatório e conduzidas pelas 

diversas pró-reitorias da UFG (Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Administração e Finanças, 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos e Assuntos da Comunidade Universitária), pelas unidades 

acadêmicas, pelos câmpus do interior e demais órgãos administrativos, demonstram todo o vigor da UFG e o 

comprometimento da administração superior, e de toda a comunidade universitária,  com o crescimento da instituição 

tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. 

 

Este relatório também procura demonstrar o zelo de seus gestores com a correta aplicação dos recursos públicos 

destinados à Instituição. A discussão sobre o financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) mereceu 

atenção permanente desta Administração assim como da Associação Nacional de Dirigentes das IFES (ANDIFES). Nos 

fóruns apropriados a UFG tem sempre debatido o aprimoramento do atual modelo de distribuição de recursos para o 

financiamento das atividades das IFES, visando melhorar as condições humanas e estruturais para um melhor 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão nestas instituições.  Deve-se destacar também o esforço 

e a competência dos pesquisadores da UFG na elaboração de projetos e na busca de  parcerias e convênios que 

possibilitaram o financiamento de seus projetos de pesquisa/extensão, complementando desta forma os recursos 

orçamentários destinados à instituição. Além dos recursos que são alocados diretamente para os pesquisadores e não são 

executados pela UFG, vale destacar que em 2008 a UFG aplicou um montante de R$ 77.795.282,41 (setenta e sete 

milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) advindos da 

execução dos mais diversos convênios e descentralizações do Ministério da Educação e de outros Ministérios e 
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organismos, tais como Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da 

Agricultura, SESU, Fundo Nacional de Saúde, CAPES, IPHAN e FNDE. 

 

Uma obra física, das muitas implementadas pela UFG em 2008, merece um destaque especial. Trata-se do Centro de 

Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, situado no Câmpus Samambaia, inaugurado em 12/12/2008. Esta obra, de 

aproximadamente 8.000 m
2
 de área construída, com espaço para abrigar em seu salão principal 4.000 pessoas sentadas, 

foi licitada e contratada em 2007, a um custo global (final) de R$ 8.617.000,00 (oito milhões, seiscentos e dezessete mil 

reais).  Além de sua importância em termos orçamentários, de sua dimensão e beleza plástica, esta obra tem um 

significado especial por permitir que a UFG realize em suas dependências as cerimônias de formaturas, feiras, congressos 

e apresentações artísticas para grandes audiências. A existência deste espaço resgata, no caso das cerimônias de 

formatura, o caráter acadêmico destas solenidades, dando-lhes a seriedade e sobriedade, indispensáveis a estas 

cerimônias, e que estava se perdendo em função da participação de equipes de cerimonial alheios à universidade e que 

programavam atividades que contrariavam esses princípios. Vale ressaltar que o aluguel de espaços externos à UFG, 

juntamente com a contratação de equipes de cerimonial, feitos sem o controle da UFG e com recursos arrecadados pelos 

alunos, tinha ainda o aspecto altamente negativo e impróprio de excluir destas cerimônias, aqueles alunos carentes que 

não podiam arcar com os altos custos destas contratações.  Com a inauguração deste espaço a UFG reafirma o caráter 

institucional desta cerimônia e propicia a todos os formandos, independentemente de sua condição econômica, a 

oportunidade de, junto aos seus familiares e convidados, participarem com alegria e orgulho da festa de formatura.    

 

Além disto a UFG tem dado especial atenção à melhoria de sua infra-estrutura, de uma maneira geral, para o pleno 

funcionamento de seus cursos, especialmente aqueles do período noturno. A UFG tem procurado melhorar as condições 

de iluminação, de vigilância, acessibilidade, limpeza e de atendimento administrativo aos alunos deste turno. É nosso 

compromisso, pela adesão ao REUNI, ampliar ainda mais a oferta de cursos no período noturno e elevar a nossa taxa de 

conclusão nos cursos de graduação. Este compromisso tem um relevante aspecto social por ampliar as possibilidades de 

acesso e de conclusão do curso, ao estudante carente e, em especial, do estudante carente e trabalhador.  Para dar 

suporte a esta política a UFG contou em 2008 com a alocação de recursos adicionais específicos para a assistência 

estudantil, no valor de R$ 3.865.913,67 (Três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e treze reais e 

sessenta e sete centavos) , o que permitiu que a instituição pudesse ampliar consideravelmente os seus programas de 

bolsas para os estudantes mais carentes e iniciar obras e reformas do Restaurante Universitário e do Centro de 

Convivência dos estudantes. 

 

Foram desenvolvidas ao longo do ano de 2008 várias ações internas, em continuidade àquelas desenvolvidas em 2006 e 

2007, no sentido de otimizar a aplicação dos recursos orçamentários, com a preocupação constante de preservação da 

qualidade das atividades desenvolvidas. Destaque especial deve ser dado à licitação para a aquisição do novo PABX da 

UFG, o que permitirá, a partir de 2009, uma significativa economia (da ordem de 50%) nas despesas com os serviços de 

telefonia. O acompanhamento administrativo das despesas, a manutenção preventiva da área física, dos veículos, a 

manutenção corretiva e imediata dos equipamentos e o envolvimento efetivo dos diferentes atores nas soluções 

propostas, também, possibilitou avanços no processo de desenvolvimento da Universidade. Atenção especial foi dada ao 

setor de compras, visando incrementar a utilização nos processos licitatórios da modalidade de Pregão Eletrônico. Nas 
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unidades orçamentárias da UFG (153052) e do Hospital das Clínicas (153054), 42,24% e 79,94%, respectivamente, do total 

das compras foram realizadas utilizando-se esta modalidade de licitação. 

 

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 nas ações desenvolvidas pela universidade. O Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(DDRH) ofereceu em 2008, aproximadamente, 1.250 horas de cursos, treinamentos, encontros e seminários, com a 

participação de 889 servidores. 

 

Observa-se pelas tabelas, gráficos e quadros que fazem parte deste Relatório, um pouco da grande dinâmica institucional. 

Verifica-se que há um complexo de atividades e ações que fazem da Universidade uma instituição com características 

muito especiais no contexto do setor público; o desenvolvimento de atividades na fronteira do conhecimento humano dá 

origem a necessidades diversificadas e provoca a tomada de decisões que muitas vezes não estavam previstas no 

planejamento institucional, exigindo dos gestores ações rápidas e decisivas, para que os processos acadêmicos não 

sofram descontinuidades que possam comprometer a formação das pessoas, a solução de problemas da sociedade e o 

aprimoramento do conhecimento humano e a busca de soluções de problemas sociais. 

 

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas 

 
O objetivo central e estratégico da Universidade Federal de Goiás é o de consolidar-se como uma instituição de referência 

no contexto da educação superior brasileira e continuar desempenhando o papel de referenciar as Instituições de Ensino 

Superior (IES) do Estado de Goiás, nas atividades de ensino de graduação e pós-graduação, de pesquisa e de extensão. 

Este objetivo é estratégico não só para a Instituição, mas também para o estado de Goiás e para o País, que tem ainda um 

longo caminho a percorrer para alcançar níveis de desenvolvimento educacional, científico e tecnológico, que possam 

contribuir ainda mais para diminuir as desigualdades sociais e para elevar o atual nível de desenvolvimento econômico. 

Neste sentido, não só a UFG mas todas as IFES, cada uma delas em seu espaço geográfico, possuem uma função 

estratégica e fundamental. A ampliação quantitativa e qualitativa da formação educacional dos cidadãos brasileiros, em 

todos os níveis, é um ingrediente indispensável para dar suporte ao crescimento econômico, social e político do País. 

    

A busca permanente pela melhoria da qualidade das atividades acadêmicas desenvolvidas pela UFG ao longo do ano de 

2008, respaldada pelo envolvimento de toda comunidade acadêmica, redundou no cumprimento de um importante 

elenco de metas traçadas pela Universidade. O detalhamento destas metas, bem como uma análise crítica do 

cumprimento dos objetivos estabelecidos, será apresentado nas planilhas elaboradas pelas pró-reitorias da UFG, no 

capítulo referente à discussão dos vários Programas e Ações, desenvolvidas pela UFG em 2008. 

 

Entre as várias metas estabelecidas para o ano de 2008, poderíamos destacar: 

1. ampliar a oferta de cursos e vagas no ensino de graduação; 

2. ampliar a oferta de cursos e vagas no ensino de pós-graduação; 

3. dotar a Universidade de uma melhor infra-estrutura material e de recursos humanos na área de informática; 

4. ampliar o programa de manutenção e reformas das instalações físicas da universidade; 
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5. construir instalações físicas para abrigar novas turmas e novos laboratórios; 

6. incentivar e fornecer o suporte material para a publicação de periódicos da instituição; 

7. ampliar as políticas de assistência estudantil; 

8. ampliar a oferta de cursos de capacitação para os servidores técnico-administrativos; 

9.  incentivar e apoiar a promoção de eventos de natureza científica e cultural na UFG; 

10.  incentivar e apoiar a participação de docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos em eventos de 

natureza científica e cultural em outras instituições no Brasil e no exterior; 

11.  atuar junto à bancada de parlamentares de Goiás visando à aprovação de emendas ao orçamento anual da UFG; 

12.  dar continuidade às obras de expansão nos Câmpus de Catalão e Jataí; 

13.  terminar a construção do Centro de Cultura e Eventos da UFG; 

14. criar na UFG um setor responsável pelas ações relacionadas ao Ensino a Distância; 

15.  incrementar as ações de Cooperação Internacional;  

16.  ampliar as ações de extensão e de interação com a Sociedade; 

17.  adquirir equipamentos de telefonia para a instalação de um PABX físico, visando à redução das despesas com 

telefonia; 

18.  Otimizar os gastos com as demais despesas (energia,vigilância, limpeza etc) de manutenção da UFG; 

19.  manter o Hospital das Clínicas como hospital-escola e de atendimento à população por meio do SUS; 

20. etc. 

 

Para atingir estes, e os demais objetivos traçados no início de 2008, a UFG adotou uma série de medidas, algumas de 

caráter administrativo e outras de caráter acadêmico, que tornassem viável a consecução das ações que foram 

estabelecidas. A questão financeira, que desempenha um papel crucial nesta discussão, mereceu uma atenção especial 

por parte da administração superior da UFG. Por um lado procurou-se ampliar o orçamento da UFG, pela participação em 

editais públicos, pelo trabalho junto à bancada de parlamentares goianos, pela apresentação de projetos junto ao MEC, 

outros Ministérios, organismos e instituições financiadoras e pela ampliação da participação da UFG na Matriz Andifes. 

Por outro lado trabalhou-se internamente, e de forma intensa, na busca da otimização dos recursos públicos destinados à 

Universidade. 

    

Do ponto de vista orçamentário, deve-se destacar que a Lei Orçamentária de 2008 destinou originalmente à UFG um 

montante de recursos, do Tesouro e da arrecadação própria, no valor de R$ 403.967.286,00 (quatrocentos e três  

milhões, novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais). Suplementações a este valor efetuadas ao 

longo do ano, incluindo-se os recursos de emendas parlamentares, possibilitaram à UFG uma execução orçamentária de 

R$ 449.754.368,34 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e 

oito reais e trinta e quatro centavos). Deve-se ressaltar que deste valor, R$ 384.759.941,92 (trezentos e oitenta e quatro 

milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), foram 

destinados ao pagamento de pessoal e ao pagamento de benefícios, o que, conjuntamente, representou 85,5%  desta 

execução orçamentária de 2008. O gráfico 1 a seguir mostra a evolução da execução orçamentária da UFG (Tesouro e 

Recursos Próprios) no período de 2000 a 2008, com valores atualizados a preços de jan/2009 pelo IGP-DI da FGV: 
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Gráfico 1 

 

 

O orçamento da UFG em 2008 foi acrescido ainda pela receita proveniente de convênios e descentralizações, que 

totalizaram um montante de R$ 77.795.282,41 (setenta e sete milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e 

oitenta e dois reais e quarenta e um centavos).  O gráfico 2 apresentado na sequência apresenta a evolução dos recursos 

de convênios e decentralizações executados no mesmo período, utilizando-se, como no caso anterior, a correção pelo 

IGP-DI a preços de jan/2009: 

 

Gráfico 2 

 

 

Agrupando-se os recursos provenientes de todas as fontes, o orçamento global executado pela UFG em 2008 foi de R$ 

527.549.650,75 (Quinhentos e vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e 

setenta e cinco centavos). Comparando-se este valor com aquele executado em 2007 (R$ 465.960.401,04) e utilizando-se 

o IGP-DI da FGV para atualizar estes valores a preços de janeiro de 2009, obtém-se R$ 542.721.349,00 em 2008 e R$ 

533.201.631,00 em 2007, observando-se um pequeno aumento da ordem de 1,8% no período. Este pequeno valor 
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percentual, que representou um aumento de R$ 9.519.718,00 no orçamento da UFG, deve ser creditado à maior 

participação da UFG na distribuição dos recursos da Matriz Andifes, aos recursos alocados no âmbito dos programas de 

expansão desenvolvidos em Catalão e Jataí, aos recursos do REUNI e aos recursos advindos da aprovação de emendas 

parlamentares, individuais e de bancada. A aprovação destas emendas foi resultado de um intenso trabalho desenvolvido 

pela Reitoria da UFG junto à bancada de parlamentares do Estado de Goiás, e resultou na destinação de R$ 16.338.895,00 

(Dezesseis milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais) adicionais ao orçamento da UFG. Vale 

ressaltar que a emenda da bancada, destinada à construção do novo Bloco de Internação do Hospital das Clínicas, 

correspondeu ao montante de R$ 11.238.895,00 ( onze milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco 

reais). Lamentavelmente esta emenda não foi empenhada em função da não liberação  de limites de empenho no final de 

2008.  

  

O discreto, porém importante, incremento no orçamento da UFG ressaltado acima, segue a mesma tendência do ano 

anterior e demonstra o esforço do Governo Federal e do Ministério da Educação, em recuperar o orçamento da UFG (e 

das demais IFES brasileiras), dando à instituição a oportunidade de atualizar e ampliar o seu parque de equipamentos e 

promover as necessárias reformas e construções de novas instalações físicas. O expressivo valor de R$ 21.763.903.93 

(Vinte e um milhões, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e três reais e noventa e três centavos), executado na 

rubrica Capital, embora inferior ao valor executado em 2007, que foi de R$ 35.909.039,68 (trinta e cinco milhões, 

novecentos e nove mil, trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), é ainda muito significativo e apreciavelmente 

superior aos valores executados em anos anteriores.  

 

Dos recursos destinados ao Custeio da Instituição, um montante de aproximadamente R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 

milhões de reais) foi comprometido com a manutenção básica da instituição, envolvendo, entre outros, o pagamento das 

despesas de energia elétrica, vigilância, limpeza, reprografia, água, correios, telefonia, manutenção de veículos, 

assistência estudantil e o pagamento de bolsas. O restante dos recursos desta rubrica foram utilizados para as despesas 

com a aquisição de materiais de consumo, a realização de reformas, entre outras. 

 

Os gráficos 3 a 7 que seguem, mostram a evolução das despesas básicas de maior vulto, pagas pela UFG no período 2000-

2008, a preços de janeiro de 2009, corrigidos pelo IGP-DI da FGV. As despesas apresentadas nestes gráficos 

correspondem aos gastos com: Fotocópias, Vigilância, Limpeza, Telefonia e Energia Elétrica. 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 

 

Gráfico 7 

 

 

A tendência de aumento do valor destas despesas, observada na maioria destes gráficos, embora explicável pelo 

crescimento físico e acadêmico da Instituição, aponta para a necessidade de atenção permanente com as mesmas e 

adoção de novas medidas visando à otimização de custos, uma vez que estas despesas em seu conjunto consumiram a 

parcela mais significativa do orçamento de outros custeios da UFG. 

 

Como destacado na introdução desse Relatório, a UFG é uma das Universidades Federais brasileiras participantes do 

Programa de Expansão das Universidades Federais, iniciado em 2005 com a inclusão dos projetos de expansão nos 

Câmpus de Catalão e Jataí, por meio do Convênio 261/2005 (MEC-SESU/UFG). Nesta fase inicial a UFG foi contemplada 

com um total de R$ 16.525.362,24 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

vinte e quatro centavos), dos quais R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) foram alocados, ainda em 2005, para a 

construção de blocos de salas de aulas e laboratórios em Catalão e Jataí.  O valor remanescente previsto no Convênio, 

atualizado para R$ 9.823.160,00 (nove milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e sessenta reais), foi alocado no 



 
 

 17 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

orçamento de 2007 da UFG, para aquisição de equipamentos e despesas de custeio. As obras constantes dos Planos de 

Trabalhos correspondentes nos Câmpus de Catalão e Jataí estão em fase final de execução e os equipamentos, licitados e 

empenhados em 2007, estão sendo adquiridos e entregues. Em função deste Convênio a UFG passou a oferecer a partir 

de 2006, 13 (treze) novos cursos em Catalão e Jataí. 

 

Na nova fase do processos de reestruturação e expansão das Universidade Federais, materializada pela implantação do 

Programa REUNI, a UFG apresentou um projeto que prevê a criação de 29 cursos novos, a ampliação de 2.882 vagas 

ofertadas no processo seletivo e a contratação de 482 docentes e 300 técnico-administrativos, no período de 2008 – 

2012. Para dar suporte à implantação deste importante e estratégico projeto, o Governo se compromete, em 

contrapartida, a alocar recursos adicionais de Custeio e Capital, em volumes bastante significativos (já explicitado 

anteriormente), no mesmo período. 

 

A expansão dos cursos no interior ocorreu também na modalidade de ensino a distância com a implantação, ainda em 

2006, de dois cursos de graduação, com oferta de 900 novas vagas. O primeiro foi o curso de Ciências Biológicas, no 

âmbito do Consórcio Setentrional, que envolve as seguintes universidades: UFG, UNB, UEG, UFPA, UEMS, UESC, UFTO, 

UFAM, UFMS. O segundo foi o curso de Administração, como Projeto Piloto para a implantação do programa do 

Ministério da Educação denominado Universidade Aberta do Brasil – UAB.  A partir de então a UFG tem ampliado de 

forma sistemática a sua atuação nesta modalidade de ensino. Em 2008 a UFG atuou em 28 cidades-polo, com oferta de 

cursos de graduação nas áreas de Artes Visuais, Biologia, Física, Administração, Educação Física e Teatro. Com a oferta de 

cursos de especialização nas áreas de Metodologia do Ensino Fundamental e de Gestão Escolar e na área de extensão 

com os cursos de Gênero e Diversidade na Escola, Educação Integral Integrada, Mídias na Educação e Auxiliar de 

Biblioteca, foram oferecidas 1.784 vagas em cursos de graduação, 728 em cursos de especialização e 516 em cursos de 

extensão. 

 

O Hospital das Clínicas (HC) da UFG, maior órgão suplementar da Universidade, merece um destaque especial pelo seu 

papel estratégico de hospital escola e como centro médico de atendimento à população em geral, especialmente aquela 

mais carente. O HC possui 256 leitos, e realizou em 2008, 276.842 consultas, 10.320 internações, 8.758 cirurgias, 728 

partos, 793.161 exames e 2.935 pequenas intervenções cirúrgicas. A execução orçamentária vinculada ao HC totalizou um 

montante de recursos de R$ 35.724.413,99. 

 

Deve ser destacado ainda que a UFG tem dado especial atenção à melhoria de sua infra-estrutura para o pleno 

funcionamento de seus cursos, especialmente aqueles do período noturno. Estrategicamente, tem-se procurado 

melhorar as condições de iluminação, de vigilância, acessibilidade, limpeza e de atendimento administrativo aos alunos 

deste turno. No tocante à acessibilidade um destaque especial deve ser dado à contratação de serviços de reformas 

(contrato 139/2008), no valor de R$ 2.005.319,84, especificamente para as intervenções físicas visando atender aos 

requisitos da plena acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nos prédios da UFG. 

 

No tocante às obras, de uma maneira geral, a UFG viveu em 2008 um ano de grandes realizações. Um extenso programa 

de reformas e adaptações dos prédios já existentes, correspondente a uma área total de aproximadamente 17.500 m
2
,  
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foi entregue/contratado em 2008. Em termos de novas construções foram contratadas/entregues várias obras 

importantes tais como, Centro de Cultura e Eventos, Bloco de internação do HC, Bloco de Salas de Aulas no Câmpus 

Colemar Natal e Silva, Bloco de Salas de Aulas no Câmpus Samambaia, Bloco de Salas de Aulas em Catalão e Jataí, prédio 

do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, Moradia Estudantil no Câmpus Samambaia, entre outras, num total de 

aproximadamente 50.000 m
2
 de área construída. Estas reformas, adaptações, ampliações e novas obras, são 

fundamentais para dar suporte à grande expansão já em curso na UFG em função do Programa REUNI. 

  

Ao longo do ano de 2008 a UFG incrementou de forma muito significativa as suas ações de cooperação internacional, por 

meio de sua Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI). Esta é uma área estratégica de atuação, essencial para que 

a UFG ascenda a um papel de maior destaque no cenário das Universidades brasileiras. A CAI encaminhou 6 professores e 

aproximadamente 40 estudantes da UFG para estágios em universidades estrangeiras, com apoio financeiro e/ou 

concessão de bolsas. A UFG acolheu em 2008 a 13 professores/autoridades estrangeiras e a um total de 

aproximadamente 40 estudantes estrangeiros. A CAI organizou em 2008, 11 eventos internacionais e promoveu a 

tramitação/assinatura de 23 convênios com instituições internacionais. 

   

Procurou-se em 2008 por meio de uma série de iniciativas, dar continuidade ao processo de aprimoramento da 

comunicação da UFG com a comunidade interna e a sociedade em geral. Para tanto mantivemos e reforçamos a 

publicação periódica do Jornal, com 10 números editados, da Revista da UFG, com dois números editados, e do Boletim 

on-line da UFG. Além disso a UFG iniciou em março/2008 a publicação da revista “UFG Afirmativa”, publicação da 

Assessoria de Comunicação da UFG, que tem por objetivo socializar as informações sobre a história institucional, 

acadêmica, científica e cultural da Universidade. O canal de comunicação com a imprensa local foi aprimorado pelo envio 

regular de “releases” e pelo atendimento de pedidos de informações dos orgãos de imprensa externos à UFG. Como 

parte desta política, foram instalados no Câmpus Samambaia da UFG alguns “out-doors” para a divulgação de campanhas 

institucionais, como por exemplo a campanha “Volta a Natureza” cujo objetivo era conscientizar a comunidade para um 

relacionamento mais adequado com os macacos que habitam as matas do Câmpus Samambaia. O programa 

“Conhecendo a UFG” teve continuidade em 2008, com o atendimento de alunos de aproximadamente 20 escolas do 

ensino médio. O Conselho de Integração Universidade e Sociedade (CIUS), instalado em 2007, reuniu-se regularmente em 

2008 dando continuidade ao diálogo privilegiado entre os membros da comunidade acadêmica e representantes de 

entidades da sociedade civil.  

   

Este Relatório demonstra, acima de tudo, o compromisso da Administração Superior da UFG, com o apoio e envolvimento 

de toda a comunidade universitária, com a correta aplicação dos recursos alocados para a Instituição, visando o seu 

crescimento e aprimoramento acadêmico, científico e cultural. O trabalho desenvolvido teve como princípios norteadores 

a economicidade, a moralidade, a eficácia, a eficiência, a publicidade, a legalidade e a impessoalidade. Este Relatório tem 

ainda o propósito de demonstrar o fundamental e estratégico papel social e econômico, desempenhado pela UFG no 

contexto regional e nacional. As informações e dados apresentados neste Relatório que estarão disponíveis para 

conhecimento e consulta da comunidade em geral, de forma impressa e por meio eletrônico, fornecem um quadro 

bastante representativo dos frutos resultantes dos recursos que foram aplicados, sobretudo pelo poder público, na 

instituição.    
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2.3. Programas 

 
Os principais programas operacionalizados na UFG em 2008 foram: 

1. 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União; 

2. 0750 - Apoio Administrativo; 

3. 1061 - Brasil Escolarizado; 

4. 1073 - Brasil Universitário; 

5. 1220 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde 

6. 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica. 

 

A Universidade é uma das mais complexas instituições estabelecidas pela sociedade, por entrelaçar três grandes 

vertentes relacionadas ao conhecimento humano: ensinar, desenvolver projetos que objetivem ampliar esses 

conhecimentos e desenvolver ações com o seu exterior que signifiquem troca de informações que devem se dirigir à 

pesquisa e ao ensino. 

 

Os programas desenvolvidos e as ações executadas deram o necessário suporte financeiro para a implementação das 

complexas atividadades relacionadas às três vertentes, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O programa “Previdência de Inativos e Pensionistas da União” paga as aposentadorias, as pensões e as sentenças judiciais 

associadas ao pessoal docente e técnico-administrativo que não se encontra mais em atividade na UFG. 

O programa “Apoio Administrativo” tem um importante papel no contexto dos trabalhadores que atuam na 

Universidade, ao proporcionar assistência médica e odontológica, assistência pré-escolar aos dependentes, auxílio-

transporte e auxílio-alimentação. 

 

O programa “Brasil Escolarizado ” financia ações relacionadas às atividades do Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à 

Educação (CEPAE) que oferece o ensino médio no âmbito da Universidade, pagando diárias, material de consumo, 

passagens, serviços de terceiros e adquirindo equipamentos e material permanente. 

 

 O programa “Brasil Universitário” é o maior programa institucional, uma vez que por meio dele são efetuados os 

pagamentos de uma série de despesas de toda a Instituição e que  dão suporte tanto ao ensino, quanto à pesquisa e à 

extensão: pagamento dos professores e técnicos-administrativos em atividade; pagamento de professores substitutos; 

diárias e sentenças judiciais dos servidores ativos; aquisição de material de consumo em geral; pagamento de passagens e 

despesas de locomoção; pagamento de água, luz, vigilância, limpeza, telefone etc.; auxílio financeiro para os estudantes 

desenvolverem atividades de extensão; aquisição de material de consumo para utilização hospitalar; material de 

consumo para atender à educação a distância; realização de obras e aquisição de equipamentos; expansão dos Câmpus 

de Catalão e Jataí no interior do Estado de Goiás; e a contribuição para o custeio do regime de previdência dos 

professores e técnicos-administrativos. 

 

O programa “Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica” propicia a implementação de 

programas de bolsas aos estudantes, aquisição de material de consumo para as unidades acadêmicas e câmpus do 

interior da UFG, além de apoio institucional para a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas. 
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2.3.1 - Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
 
 Dados Gerais  do Programa 
 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos 
aos servidores inativos da UFG e seus pensionistas e dependentes 

Gerente do programa  

Gerente executivo  

Indicadores ou parâmetros utilizados N
0
 de inativos e pensionistas atendidos 

Público-alvo (beneficiários) 
Servidores da UFG titulares de cargo efetivo, servidores inativos, 
dependentes e pensionistas 

 

2.3.1.1 - Principais Ações do Programa 
 

Como o objetivo geral do Programa era efetivar o pagamento devido aos servidores civis inativos da UFG ou a seus 

pensionistas, incluindo o pagamento de sentenças judiciais, pode-se afirmar que este objetivo foi plenamente cumprido. 

 
2.3.1.1.1 - Ação 0181.0052 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis. 
 

Dados Gerais 

Tipo Ação orçamentária 

Finalidade 
Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos da UFG 
ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas 
em regime previdenciário próprio. 

Descrição 

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário 
próprio dos servidores públicos da UFG ou dos seus pensionistas, 
incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e 
as eventuais despesas de exercícios anteriores. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças  

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Departamento de Pessoal 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

A UFG efetuou o pagamento de aposentadorias, pensões e sentenças judiciais vinculadas a seus inativos e pensionistas 

utilizando-se de recursos financeiros oriundos das fontes 100, 153, 156 e 169 e 300, totalizando R$ 137.049.838,00. 

Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de aposentadorias, pensões e sentenças judiciais. O pagamento de 

aposentadorias atingiu o total de R$ 105.528.767,00 o de pensões, um total de R$ 16.608.300,00 e o de sentenças 

judiciais totalizaram R$ 14.175.303,00, e atenderam a 2.403 pessoas. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE   ND EMPENHADO 

2 002211 26235 09272008901810052 0100000000 31900100 Aposentadorias e Reformas 2.300.000,00 

2 002211 26235 09272008901810052 0153000000 31900100 Aposentadorias e Reformas 40.106.367,33 



 
 

 21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

2 002211 26235 09272008901810052 0153000000 31900300 Pensões 16.608.299,73 

2 002211 26235 09272008901810052 0153000000 31900800 Outros Benefícios Assistenciais 94.573,44 

2 002211 26235 09272008901810052 0153000000 31909100 Sentenças Judiciais 14.175.302,57 

2 002211 26235 09272008901810052 0153000000 31909200 
Despesas de Exercicios 
Anteriores 

642.894,93 

2 002211 26235 09272008901810052 0156000000 31900100 Aposentadorias e Reformas 16.324.291,00 

2 002211 26235 09272008901810052 0169000000 31900100 Aposentadorias e Reformas 32.648.581,00 

2 002211 26235 09272008901810052 0300000000 31900100 Aposentadorias e Reformas 14.149.528,00 

TOTAL 137.049.838,00 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 137.049.838,00   137.049.838,00  100% 

Física 2.304   2.403  104% 

 

2.3.2 - Programa 0750 – Apoio Administrativo 
 
Dados Gerais 

Tipo de programa Apoio Administrativo 

Objetivo geral 

Prover a UFG dos meios administrativos para a implementação e 
gestão de seus programas finalísticos. Conceder a prestação dos 
seguintes apoios diretos aos professores e técnicos-
administrativos da UFG: assistência médica e odontológica, 
assistência pré-escolar aos dependentes, auxílio-transporte e 
auxílio-alimentação. 

Gerente do programa  

Gerente executivo  

Indicadores ou parâmetros utilizados N
0
 de pessoas atendidas nestas ações 

Público-alvo (beneficiários) Professores, servidores técnico-administrativos da UFG  

 

2.3.2.1 -  Principais Ações 
 

O programa “Apoio Administrativo” possui quatro ações que objetivam dar apoio direto aos professores e técnicos-

administrativos no que se refere à assistência médica e odontológica, assistência pré-escolar aos dependentes, auxílio-

transporte e auxílio-alimentação. Esse conjunto de ações propicia uma maior tranqüilidade ao trabalhador, por 

adicionar-lhe ganhos financeiros direcionados a aspectos essenciais da vida: saúde, educação pré-escolar, transporte e 

alimentação. 
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2.3.2.1.1 - Ação 0750.2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes. 

 
Dados Gerais 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 
pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental. 

Descrição 
Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e 
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, 
dependentes e pensionistas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Departamento de Pessoal 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

A UFG efetivou o pagamento de assistência médica e odontológica a seus servidores e dependentes em 2008. Entretanto 

a adesão à possibilidade de plano apresentado não foi elevada, pois a grande maioria dos servidores e dependentes não 

se cadastrou no plano de saúde ofertado pelo convênio habilitado. A explicação para esse fato estaria no baixo valor 

pago ao servidor e a cada um de seus dependentes. Os recursos utilizados nesta ação, em 2008, fonte 151, somaram R$ 

349.305,98. Os dispêndios ocorreram para o pagamento de indenizações e restituições e de serviços de terceiros pessoa 

jurídica. 

  

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND  EMPENHADO 

2 020943 26235 12301075020040052 0151000000 33903900 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 321.926,00 

2 020943 26235 12301075020040052 0151000000 33909300 Indenizações e Restituições 27.379,98 

TOTAL 349.305,98 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 1.615.755,00  349.305,98  21,6% 

Física 9.980   437  4% 
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2.3.2.1.2 -  Ação 0750.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados. 
 
Dados Gerais 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Oferecer aos servidores da UFG, durante a jornada de trabalho, 
condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, 
conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. 

Descrição 

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente 
no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e 
empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme 
dispõe o Decreto 977/93. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras 
Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Departamento de Pessoal 

Coordenador nacional da ação 
Não se aplica 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

A UFG efetuou o pagamento do benefício de assistência pré-escolar diretamente no contra-cheque, a partir de 

requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar, utilizando-se de recursos 

financeiros oriundos integralmente da fonte 100, totalizando R$ 395.472,16. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002217 26235 12365075020100052 0100000000 33900800 Outros Benefícios Assistenciais 395.472,16 

TOTAL 395.472,16 

 

Metas e resultados da ação no exercício 

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 509.264,00 395.472,16  78% 

Física 573   478  83% 
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2.3.2.1.3 -   Ação 0750.2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados. 
 
Dados Gerais  

Tipo Atividade 

Finalidade 

Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, 
de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores da UFG. 

Descrição 

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de 
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 
intermunicipal ou interestadual pelos servidores da UFG. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Departamento de Pessoal 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

  

A UFG efetuou o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia aos seus servidores, nos deslocamentos de suas 

residências para os locais de trabalho e vice-versa, utilizando-se de recursos financeiros oriundos integralmente da fonte 

100, totalizando R$ 1.856.710,83. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 2208 26235 12331075020110052 100000000 33904900 Auxílio-Transporte 
            

1.856.710,83  

TOTAL 
            

1.856.710,83 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 2.054.639,00 1.856.710,83  90% 

Física 1.708  2.553  149% 

 
 
2.3.2.1.4 - Ação 0750.2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados. 

 
Dados Gerais  

Tipo Atividade 

Finalidade 
Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 
proporção dos dias trabalhados aos servidores da UFG. 

Descrição 
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o 
auxílio-alimentação aos servidores e empregados  ativos, de acordo 
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com a Lei 9527/97. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Departamento de Pessoal 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

A UFG efetuou o pagamento, em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação a 3.959 servidores 

e empregados ativos, utilizando-se de recursos financeiros oriundos integralmente da fonte 100, totalizando R$ 

5.588.934,99 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e nove 

centavos). 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos servidores e Empregados 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

 1 2207 26235 12306075020120052 100000000 33904600 Auxílio-Alimentação 
            

5.588.934,99 

TOTAL 
            

5.588.934,99 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 5.670.165,00 5.588.934,99  90% 

Física 3.758  3.959  105% 

 

 

2.3.3 - Programa 1061 – Brasil Escolarizado 
 
Dados Gerais  

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Garantir o acesso e a permanência no ensino médio dos 
adolescentes e jovens, com melhoria de qualidade 

Gerente do programa  

Gerente executivo  

Indicadores ou parâmetros utilizados N
0
 de alunos matriculados 

Público-alvo (beneficiários) Alunos do ensino médio 

 

2.3.3.1 - Principais Ações 
 

A UFG desenvolve, desde 1968, com a criação do então chamado Colégio Aplicação, uma ação diferenciada, inclusiva e de 

qualidade nos níveis do ensino fundamental e médio. O hoje denominado Centro de Estudos Aplicados à Educação 

(CEPAE) constitui-se em laboratório de estudos e pesquisas educacionais, voltados para a melhoria do ensino nos diversos 
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níveis e para o desenvolvimento de ações que completam a integralização do currículo pleno dos cursos de Licenciatura e 

outros, ministrados pela Universidade.  

 

Como componente do CEPAE, o Colégio de Aplicação é um centro de ensino experimental, público e gratuito, vinculado à 

Universidade Federal de Goiás, atuando na formação dos alunos no Ensino Fundamental e Médio. O CEPAE tem por 

finalidades:  

 

a) desenvolver experiências pedagógicas inovadoras, mediante projetos de pesquisa e extensão próprios e/ou integrados 

às unidades acadêmicas da UFG; 

b) ser campo de estágio para os cursos de Licenciatura e outros; 

c) promover a educação no Ensino Fundamental e Médio, com o objetivo declarado de obter maior envolvimento, 

solidariedade e compromisso de todos os segmentos da comunidade escolar e da sociedade com a democratização e 

qualidade de ensino; 

d) ministrar cursos e/ou participar efetivamente de projetos voltados para a qualificação de docentes do Ensino 

Fundamental e Médio da rede de ensino público e particular do estado de Goiás. 

 

Na área do ensino o Colégio de Aplicação do CEPAE funciona como laboratório experimental de técnicas e processos 

didáticos, visando o aprimoramento de metodologias de ensino e, como escola experimental, atende às licenciaturas da 

UFG como campo de estágio supervisionado. Está a serviço das necessidades e características de desenvolvimento 

integral do aluno, independente de sexo, raça, cor, situação sócio-econômica, credo religioso e político e qualquer 

preconceito ou discriminação. Desenvolve trabalhos com o ensino fundamental e o ensino médio, com duas turmas por 

série, com trinta alunos cada, atendendo a uma clientela estudantil a partir de seis anos de idade. A forma de ingresso é o 

sorteio de vagas sem nenhum tipo de reserva. No ensino médio foi implantada uma reforma, a partir do ano de 2004, 

onde o aluno é partícipe na elaboração do seu currículo, uma vez que o mesmo elege parte das disciplinas a cursar, a 

partir da escolha de uma área de conhecimento. As disciplinas ofertadas e escolhidas pelos alunos são aprovadas pelas 

áreas de conhecimento e abrangem as mais variadas possibilidades, desde ciências exatas e da terra, ciências da vida, 

ciências sociais, ciências humanas, lingüística, letras, artes e esportes. Para o desenvolvimento de seus estudos os alunos 

do ensino médio freqüentam a escola no período matutino e três vezes por semana também no período vespertino.  

 

Além do ensino, são desenvolvidos no CEPAE vários projetos de pesquisa relacionados com as atividades didáticas nas 

mais diferentes áreas do conhecimento, atendendo desta forma uma das funções enquanto Colégio de Aplicação que é a 

de criar um ambiente propício para uma variedade de pesquisas que possam ser realizadas por professores do ensino 

fundamental e médio, professores universitários, estagiários e outros. As pesquisas desenvolvidas no Cepae são 

cadastradas na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade. 

 

Os projetos de extensão que são desenvolvidos no Cepae visam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino básico 

na medida em que os projetos inovadores ali desenvolvidos são repassados a outras escolas. Isso é possível já que o 

Colégio de Aplicação é um local favorável para a capacitação de docentes e de pessoal técnico-administrativo vinculado 
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ao ensino. Existem dezoito projetos de extensão que estão sendo ou foram desenvolvidos no Cepae em 2008 e todos são 

cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás.  

No CEPAE existe também uma revista especializada para a divulgação das atividades desenvolvidas neste centro de 

ensino e em outras instituições. A Revista Solta a Voz é um periódico de publicação semestral do Cepae, cujo propósito é 

promover a discussão acadêmica sobre o Ensino na Educação Básica, por meio da divulgação de ensaios, pesquisas e 

experiências pedagógicas. Sua configuração contempla artigos, relatos de experiências e resenhas que abordem, a partir 

das diversas áreas de conhecimento, os saberes e as práticas escolares, os processos de ensino-aprendizagem e a 

formação de professores.   

2.3.3.1.1  - Ação 1061.2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal 
 
Dados Gerais  

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Garantir a manutenção e custeio do Cepae/UFG responsável pela 
oferta de vagas de Ensino Médio, visando melhoria de sua qualidade 
e propiciando condições para absorver as mudanças das novas 
diretrizes para este nível de ensino. 

Descrição 

Esta ação será viabilizada através da manutenção das instituições 
por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica-
pedagógica assegurando condições de funcionamento e atingimento 
dos objetivos da atividade-fim que é o processo ensino-
aprendizagem. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-reitoria de Administração e Finanças e Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Maria José Oliveira de Faria Almeida 
 

 

a) As principais despesas vinculadas a esta ação foram: 

 

Diárias – Pessoal Civil - no total de R$11.954,61 

Os valores acima foram gastos com diárias para a participação de servidores técnicos e docentes em congressos para a 

apresentação de trabalhos desenvolvidos nas áreas de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

A participação em eventos com a apresentação de trabalhos é de fundamental importância. É durante esses referidos 

eventos que as atividades desenvolvidas no Cepae são divulgadas e discutidas pelos pesquisadores de áreas afins e 

comunidade interessada, sendo muito proveitoso tanto para a instituição como também para os demais participantes, 

pois estes têm a oportunidade de conhecer e fazer efetivamente a troca de conhecimentos. Praticamente todas as áreas 

de conhecimento foram contempladas com o financiamento pelo pagamento de diárias para que os professores e/ou 

servidores pudessem participar de eventos científico ao longo de todo o ano de 2008.  

 

Material de Consumo – no total de R$ 8.360,89  

No consumo estão incluídos os gastos com materiais que a escola necessita para ter um bom funcionamento, como 

material de limpeza, material de expediente, papel, giz, tinta para impressoras, diários de classe, reprografia, entre 
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outros. No CEPAE existem em torno de 700 alunos distribuídos em dois prédios, sendo um deles com dois pavimentos e 

que necessitam de manutenção e limpeza constantes.  

 

Passagens e Despesas com Locomoção – no total de R$ 30.989,04 

Do mesmo modo que as diárias, as passagens foram utilizadas para financiar a participação de professores e servidores 

em eventos científicos. Foi dada a prioridade na concessão das passagens e diárias aos professores e/ou servidores que 

participaram de eventos com a apresentação de trabalhos. Acreditamos que a participação de professores e servidores 

técnico-administrativos, mesmo sem a apresentação de trabalho, serve enormemente para a qualificação dos mesmos. 

Apoiamos financeiramente todos os servidores que foram apresentar os seus trabalhos em eventos científicos. Nas 

despesas com locomoção incluem-se alguns projetos desenvolvidos no CEPAE que necessitam de gastos com transporte 

de nossos alunos, como é o caso das visitas outras unidades acadêmicas dessa universidade para conhecer os vários 

cursos oferecidos por essa Instituição de Ensino. Outras despesas com locomoção se referem às saídas de nossos alunos 

em outras atividades extra-classe como visitas a museus, cidades históricas, exposições artísticas e/ou científicas, 

contemplando desta forma a ampliação dos horizontes dos alunos para além da sala de aula.  

 

Serviços Terceiros Pessoa Física – no total de R$5.142,82 

Neste gasto se inclui o pagamento de bolsistas que desempenham um papel importante no auxílio das atividades da 

escola de modo geral e em particular junto às coordenações de curso. Os bolsistas são geralmente alunos da graduação 

que desenvolvem atividades importantes para a escola, mas que também proporcionam aos mesmos, experiências e 

vivências nas atividades escolares que de outro modo, como alunos da graduação, não teriam acesso, pois tal atividade 

serve como um grande enriquecimento curricular e profissional. Outro trabalho desenvolvido na escola se refere à 

valorização da alimentação saudável, através do uso da horta escolar que visa, entre outras coisas, melhorar a qualidade 

da merenda escola. Temos um bolsista desenvolvendo as atividades referentes à horta escolar e o envolvimento dos 

alunos de todas as fases de ensino nas atividades de conhecimento e envolvimento com o plantio e cuidado com os 

alimentos. Além dos bolsistas, foram pagos serviços para auxiliar de cozinha no preparo da merenda escolar do Cepae já 

que, no ano de 2008,  tivemos vários servidores da cozinha aposentados e em virtude da não existência desse profissional 

no quadro de pessoal do serviço público foi necessário o pagamento por serviço temporário. Neste ano de 2009 o 

problema da falta de auxiliar para o preparo da merenda escolar ainda persiste.  

 

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – no total de R$ 93.640,08 

Os gastos acima se referem ao pagamento de serviços como a impressão da Revista Solta a Voz, por exemplo, além de 

material gráfico necessário para a escola. A maior parcela se refere, no entanto, a pequenas reformas previstas em vários 

locais, entre eles a biblioteca setorial do Cepae. Quando a referida reforma da biblioteca estiver concluída o atendimento 

aos alunos poderá ser melhorado, já que a mesma será toda informatizada, além de permitir ainda um maior controle 

sobre o acervo. 

 

Despesas de Exercícios anteriores – no total de R$ 195,00 

Foram pagos nesta rubrica pequena despesa do exercício de 2007. 

 

 



 
 

 29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

Obrigações Tributáveis e Contributivas – no total de R$1.028,56 

Os recursos acima foram gastos com pagamento do INSS, conforme previsto pela legislação. 

Equipamento e Material Permanente – no total de R$ 35.982,00 

 

Foram adquiridos computadores, impressoras, data-show entre outros para equipar ou substituir os materiais antigos 

existentes no Cepae o que permite um trabalho com maior qualidade e eficiência. Além disso, foi feita a aquisição de 

televisores, vídeos e outros aparelhos eletro-eletrônicos para uso nas salas de aula o que vai possibilitar o acesso a 

programas como a TV-escola, entre outros. 

 

Com este gasto, as despesas vinculadas a esta ação totalizam R$ 187.293,00.  

  

b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela exposição de sua importância. 

Até o ano de 2006, os recursos financeiros do Cepae eram apenas os que a UFG determinava na distribuição de seu 

orçamento, não tendo o Cepae uma verba específica. 

Com a vinda de recursos da rubrica CONDICAP a partir do ano de 2007, as condições de funcionamento do Cepae se 

tornaram mais fáceis.  Foi possível ampliar, por exemplo, a participação de funcionários e professores em um maior 

número de eventos científicos e desenvolver algumas outras atividades com uma maior qualidade de atendimento às 

necessidades prementes, além da possibilidade de aquisição de maior quantidade de material de consumo como, por 

exemplo, o papel higiênico e sabonete nos banheiros puderam ser disponibilizados sem problema de falta de recursos. 

Quanto à biblioteca do CEPAE, estamos finalizando a catalogação do acervo para disponibilizar o uso de ferramentas mais 

adequadas e modernas e esperamos poder atender melhor aos usuários da biblioteca setorial do Cepae, quando as obras 

de adequação e reformas estiverem prontas. 

 

c) Adequação dos valores dos gastos 

Os valores das diárias bem como os das bolsas obedeceram às planilhas e tabelas de cálculos que são utilizadas por todas 

as unidades da UFG. 

Os gastos com as passagens foram realizados levando em conta sempre o menor preço. 

O material de consumo e material permanente é adquirido pelo departamento de material e patrimônio da UFG através 

de pregão eletrônico e, portanto adquirido sempre pelo menor preço. 

Todos os serviços tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas foram realizados levando em conta a existência de 

concorrência pública ou, quando fosse o caso, de orçamentos, optando-se sempre pelos menores preços. Já o valor do 

INSS é cobrado conforme a legislação vigente. 

 

d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos 

Para o funcionamento do Cepae contamos com um quadro de 103 servidores, sendo dezoito técnicos administrativos, 

cinqüenta e quatro professores efetivos e trinta e um professores substitutos, sendo que destes dezesseis têm carga 

horária de vinte horas semanais. Por serem professores temporários não é possível a participação dos mesmos em 

projetos de pesquisa e extensão. É necessário ampliar também o quadro de servidores técnico-administrativos nas áreas 

de: técnico de laboratório, técnico em assuntos educacionais, serviço social e psicologia, entre outros. 
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O CEPAE necessita ser redimensionado em sua estrutura física, pois as atividades estão sendo desenvolvidas de modo 

precário por falta de espaço. É urgente fazer a adequação de nossa estrutura para atender as demandas da globalização: 

acesso a intenet disponível para todos os alunos e, entre outras, a qualificação de nossos servidores técnico-

administrativos e professores para lidar com novas tecnologias. 

 

e) Metas da ação e o alcance dos resultados. 

O CEPAE funciona com duas turmas por série/ano com um número de 30 alunos por sala, com exceção dos primeiros e 

segundos anos do ensino fundamental onde o número de alunos é de 20 por turma. A quantidade de alunos no início do 

ano de 2008 era 701 e ao final do ano letivo tínhamos 679. Ao longo do ano letivo o preenchimento das vagas oriundas 

de transferências é feito por candidatos previamente sorteados e que aguardam o surgimento de vagas. Esse ingresso de 

novos alunos é permitido até o final do mês de setembro, exceto para os alunos do terceiro ano do ensino médio onde 

esse ingresso ocorre somente até o final do mês de março - conforme previsto no edital do sorteio de vagas. Portanto, ao 

final do ano letivo, no terceiro ano do ensino médio em geral o número de alunos é menor do que os trinta, devido a 

alguma transferência que ocorre durante o restante do ano. No final do ano tínhamos 57 alunos no terceiro ano do 

ensino médio.  

 

Para o funcionamento deste Centro de Ensino utilizamos os recursos oriundos da matriz CONDICAP no total de 

R$187.311,00. Os recursos oriundos de rubrica específica para atender à Educação Básica demonstram que o governo 

está preocupado com essa fase de ensino e tais recursos têm sido de extrema importância para o desenvolvimento de um 

bom trabalho no Cepae. 

 
A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 2991 – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
        11.954,61  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

           8.360,89  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

        30.989,04  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

           5.142,82  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

        93.640,08  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33909200 
Despesas de 

Exercicios 
Anteriores 

              195,00  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

           1.028,56  

1 020942 26235 12362106129910052 0112000000 44905200 
Equip.e 
Material 

Permanente 
        35.982,00  

TOTAL       187.293,00  
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Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 187.311,00 187.293,00  99% 

Física 700  701  100% 

 

 
2.3.4 - Programa 1073 – Brasil Universitário 
 

Dados Gerais 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 

Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à 
extensão, com vistas a disseminar o conhecimento. 
Implementar ações na UFG relacionadas às seguintes atividades: 
funcionamento dos cursos de graduação; expansão dos Câmpus de 
Catalão e Jataí; universidade aberta e a distância; reforma e 
modernização e recuperação da infra-estrutura física da UFG e do 
Hospital das Clínicas; serviços à comunidade por meio da extensão 
universitária e assistência hospitalar e ambulatorial à população.  

Gerente do programa  

Gerente executivo  

Indicadores ou parâmetros utilizados 

N
0
 de vagas oferecidas, n

0
 de formandos, n

0 
 de procedimentos realizados 

no Hospital das Clínicas, público atendido pelas atividades de extensão, 
área construída, área reformada entre outros, relação aluno/profesor, 
número de docentes 

Público-alvo (beneficiários) 
Alunos de graduação e pós-graduação, docentes e servidores técnico-
administrativos, população em geral.   

 

2.3.4.1 - Principais Ações 
 

Este programa é o principal programa executado pela UFG, tendo consumido um total de R$ 300.367.213,00 (trezentos 

milhões, trezentos e sessenta e sete mil e duzentos e treze reais), o que corresponde a 65% do orçamento estabelecido 

pela Lei Orçamentária de 2008, acrescido dos créditos autorizados. As ações presentes neste programa contemplam 

atividades em praticamente todas as áreas de atuação da Universidade, incluindo-se, inclusive, o pagamento dos salários 

de professores e técnicos-administrativos em atividade. No que se refere às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

ficam de fora deste programa apenas aquelas ações diretamente vinculadas ao apoio específico do ensino da pós-

graduação e da pesquisa científica e apoio ao ensino básico que é desenvolvido na Universidade. Deve-se esclarecer que 

o pagamento de passagens e diárias, a aquisição de material de consumo para laboratórios, o pagamento de água, 

telefone, energia elétrica, fotocópias, obras e aquisição de equipamentos etc., relacionadas a quase todas as atividades 

da UFG são lançados neste programa, restando apenas uma parcela muito pequena de recursos financeiros vinculados 

aos programas diretamente relacionados ao ensino de pós-graduação e pesquisa e ensino básico, cujas ações estarão 

detalhadas adiante, em Programas específicos. 

 

As ações que fazem parte deste programa são as seguintes: “Serviços à Comunidade por meio da Extensão 

Universitária”, onde foram utilizados R$ 384.749,00 que se destinaram ao pagamento de diárias, auxílio financeiro aos 

estudantes, material de consumo, passagens e despesas de locomoção, outros serviços de terceiros – pessoa física e 
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pessoa jurídica, o pagamento de obrigações tributárias e contributivas e o pagamento de indenizações e restituições; 

“Funcionamento de Cursos de Graduação”, onde utilizou-se R$ 239.735.487,38 que se destinaram, principalmente, ao 

pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos professores e técnicos-administrativos em atividade, contratações por 

tempo determinado, sentenças judiciais, material de consumo, diárias, passagens e despesas com locomoção,outros 

serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, locação de mão-de-obra, despesas de exercícios anteriores, auxílio 

financeiro a estudantes, obras e instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e material permanente etc. Na 

execução dessas atividades foram utilizados recursos das fontes 100, 112 e 250, que são  recursos diretamente 

arrecadados pela UFG, que neste caso totalizaram R$ 5.207.835,43; “Funcionamento dos Hospitais de Ensino”, com uma 

execução total de R$ 3.881.777,41, que se destinaram à aquisição de material de consumo, aquisição de equipamentos e 

material permanente, outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, auxílio financeiro a estudantes, 

passagens e despesas com locomoção, indenizações e restituições e obrigações tributárias e contributivas. Os recursos 

aplicados nesta ação são das fontes 100, 112, 151 e 250; “Universidade Aberta e a Distância”, que executou R$ 

109.199,98, que se destinaram à aquisição de material de consumo, pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica 

e pessoa jurídica, passagens e despesas com locomoção e obrigações tributárias e contributivas. Esta ação recebeu um 

valor de pequena monta em 2007 (R$ 12.528,97) e o seu grande crescimento se deve à expansão das atividades de 

graduação a distância na UFG. Foram utilizados recursos das fontes 112 e 250; “Reforma e Modernização de Infra-

Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior”, onde foram utilizados R$ 2.550.000,00, oriundos das fontes 

100 e 112 e foram utilizados em obras e instalações; “Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais”, que executou um total de R$ 40.861.760,06, em 

que foram pagas as contribuições patronais ao regime de previdência dos professores e técnicos-administrativos e 

despesas de exercícios anteriores; “Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Catalão”, no valor executado total de R$ 

5.827.176,72, que foram utilizados no pagamento de diárias, auxílio financeiro a estudantes, na aquisição de material de 

consumo, outros serviçoes de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, passagens e despesas com locomoção, locação 

de mão de obra, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, obrigações tributárias, obras e 

instalações e na aquisição de equipamentos e material permanente; “Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Jataí”, 

onde utilizou-se um total de R$ 5.357.062,00, no pagamento de diárias, auxílio financeiro a estudantes, na aquisição de 

material de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, passagens e despesas com 

locomoção, locação de mão de obra, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições, obrigações 

tributárias, obras e instalações e na aquisição de equipamentos e material permanente; “Ampliação da Infraestrutura de 

Instituições Federais de Ensino Superior”, onde utilizou-se R$ 1.500.000,00 e também a ação “REUNI – Readequação da 

Infra-estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)” onde foram utilizados R$ 10.000,00. 

 

O “Programa Brasil Universitário”  utilizou do maior volume de recursos, como já afirmamos e, por esta razão, será neste 

programa que apresentaremos as atividades desenvolvidas por diversas pró-reitorias da UFG, considerando que para 

cumprir todas as atividades foram utilizados recursos previstos em todos os programas e todas as ações orçamentárias: 

1) Atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na ação “Serviços à Comunidade por meio da Extensão 

Universitária”; 

2) Atividades das Pró-Reitorias de Graduação, Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos e Assuntos da 

Comunidade Universitária, na ação “Funcionamento de Cursos de Graduação”; 
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3) Atividades da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, na ação “Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física 

das Instituições Federais de Ensino Superior”; 

As atividades relativas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação serão apresentadas no Programa “Desenvolvimento 

do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica”. 

 

2.3.4.1.1 - Ação 1073.4004 – Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária. 
 

Dados Gerais  

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Viabilizar a relação transformadora entre a Universidade e a 
Sociedade, integrando ensino e pesquisa na busca de alternativas, 
dando oportunidade ao aluno para consolidar conhecimentos com 
a prática e participar de soluções para problemas e aspirações da 
comunidade. 

Descrição 

Apoio à promoção de congressos, seminários, e simpósios 
científicos e culturais; apoio ao desenvolvimento de programas de 
assistência social a comunidades carentes;  implementação de 
ações educativas e culturais; financiamento de bolsas para 
estudantes envolvidos nos projetos de extensão; manutenção da 
infra-estrutura da extensão universitária para garantir o seu 
funcionamento. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura e Pró-reitoria de Administração 
e Finanças 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Giselli Ottoni 

 

O compromisso da Universidade Federal de Goiás para a estruturação e efetivação das atividades de interação da 

Universidade com a sociedade se reflete nos resultados referentes à extensão, obtidos em 2008. As grande maioria das 

metas propostas para este ano foram alcançadas e em alguns pontos superadas. Houve crescimento no número de 

docentes e alunos envolvidos em atividades de extensão e cultura, número de ações cadastradas, número de pessoas 

atingidas ou beneficiadas, número de bolsas de extensão para alunos de graduação, quantidade de material gráfico para 

divulgação das atividades desenvolvidas e, também, na participação em eventos culturais. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) consolidou a implantação do Sistema de Informação de Extensão e Cultura 

– SIEC em 2008. Foram contratados os serviços de programadores e analistas para sua elaboração no CERCOMP e o 

planejamento da PROEC passou a utilizar indicadores para avaliação que são fornecidos pelo sistema e utilizados para 

avaliação. 

 

Desde março de 2007 os coordenadores de ações de extensão e cultura cadastram “on line” as propostas através do SIEC. 

O sistema oferece aos extensionistas ferramentas para gerenciamento, como controle de pessoas beneficiadas, 

inscrições, envio de resumos no caso de eventos, emissão de certificados e construção de página na internet. Em 2008, 

dezesseis eventos realizados na UFG se utilizaram do SIEC para a construção de página na internet.  Entre eles, o 

CONPEEX, que contou com quase 6.000 inscrições e cerca de 1200 resumos publicados nos anais. As inscrições, o envio 



 
 

 34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

de trabalhos e a emissão de certificados foram feitos com o auxílio do SIEC, que hoje tem um desempenho bastante 

satisfatório em suas funções. 

  

No seu segundo ano de funcionamento, o sistema contribuiu para o cadastro das ações de extensão e cultura e na 

organização dos dados para a gestão. 

  

Dos recursos destinados à extensão em 2008, grande parte foi utilizada no auxílio financeiro a estudantes na forma de 

bolsas PROBEC e na confecção de material gráfico. Para a divulgação das ações de interação com a sociedade, a 

confecção de cartazes, folders, flyers, adesivos para CDs e certificados perfizeram um total de 262 tipos de materiais 

criados na PROEC e impressos na gráfica da Universidade ou em outras gráficas. Este número, quando comparado ao 

correspondente em 2007, que contou com 112 tipos de materiais, mostra que o serviço foi mais requisitado e tem 

cumprido com seu objetivo de divulgação, incentivando o registro das atividades de extensão e cultura na UFG. 

 

A Universidade participou de editais, tendo sido contemplada com recursos do PROEXT, FNDE (MEC) e outros. O 

Programa de Direitos Humanos desenvolveu um maior número de ações em parceria com o governo federal. Foram 

estabelecidas parcerias com outras instituições governamentais e não governamentais.   

 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável para a Agricultura Familiar envolveu cerca de vinte entidades. Por meio 

deste Programa foi realizada em 2008, a capacitação de 300 agricultores familiares em 6 municípios de baixo IDEB (índice 

de desenvolvimento da educação básica) para que estes produtores participassem do Programa de Aquisição de 

Alimentos do FNDE, no qual as prefeituras compram a produção destas famílias, garantindo um acréscimo na renda e na 

qualidade dos produtos. Esta ação e outras já realizadas pela Faculdade de Nutrição e Escola de Agronomia e Engenharia 

de Alimentos contribuíram para a UFG se tornar um CECANE (Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar - 

Goiás no final de 2008). 

 

O Agro Centro Oeste, Feira de Negócios e Tecnologias Rurais, que faz parte do programa da Agricultura Familiar recebeu 

4.000 agricultores familiares provenientes de 70 municípios do Estado de Goiás, que foram trazidos para oficinas, mini-

cursos, atendimento por 16 Ligas da Saúde da UFG, aquisição de equipamentos e comercialização de seus produtos, num 

evento que recebeu 22.000 pessoas. 

 

Houve acréscimo no número de ações contempladas com bolsas para alunos de graduação, que passou de 70 (setenta) 

em 2007 para 90 (noventa) em 2008, no Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC). 

 

Os resultados em termos de número de docentes e alunos envolvidos em ações de extensão estão sendo acompanhados 

desde 2007. Tem ocorrido o crescimento gradativo destes números, assim como os de outros indicadores que avaliam 

extensão no âmbito da Universidade. Houve superação das metas com relação à participação dos docentes em atividades 

de extensão e cultura. Em 2008, 31% dos docentes coordenaram ações, superando os 27,4% de 2007. Além disto, 

observou-se que o número de participações de docentes passou a 2.342. A participação é computada toda vez que o 

docente coordena uma ação ou participa de equipe(s) executora(s). Sendo assim, este número superou o número de 
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docentes da instituição, indicando uma participação média que se equipara a uma situação onde  todos os docentes 

estariam participando da extensão.  

 

O percentual de alunos em atividades de extensão passou de 13,7% em 2007 para 25,7% em 2008, superando a meta 

estabelecida que era de 15%. Este indicador confirma a maior participação dos alunos, mas ainda insuficiente por 

considerarmos que todos os estudantes deveriam participar de atividades de extensão para a sua completa formação. 

 

Outra meta superada foi o número de ações cadastradas, que passou de 431 em 2007 para 588 em 2008. O incentivo às 

Unidades Acadêmicas como instância de aprovação das ações de extensão e cultura, o aperfeiçoamento do SIEC com a 

viabilização da criação de página na internet e gerenciamento das ações e a confecção de material gráfico para as ações 

cadastradas certamente muito contribuiram para este acréscimo. 

 

A Universidade participou como co-realizadora, junto à Prefeitura, do “Goiânia em Cena” (Festival Internacional de Teatro 

para 10.000 pessoas) e do Festcine (Festival do Cinema Brasileiro de Goiânia para 8.000 pessoas). Foi parceira do FICA 

(Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental para 15.000 pessoas), do 12º BATIK Perludia Film Festival (festival 

internacional de cinema da Itália, para 6.000 pessoas) e do Perro Loco (Festival Latino-Americano de Cinema Universitário 

para 8.000 pessoas).  

 

O Cine UFG iniciou suas atividades em 2008, apresentando 110 sessões, de 9  diferentes filmes. A montagem da sala e o 

cadastro de distribuidoras foi sendo formado, contando hoje com 19 distribuidoras. A criação da página do Cine UFG foi 

realizada com o intuito de divulgá-lo e espera-se aumentar o número de espectadores na comunidade universitária em 

2009. 

 

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

da revista traz um dossiê temático com autores convidados a oferecer análises do tema em diferentes abordagens. A 

revista publica ainda artigos sobre diversos assuntos, nas sessões tradução, memória, resenha e entrevista. A revista teve 

tiragem de 4.000 exemplares em 2008, com distribuição interna e também no ambiente acadêmico nacional. 

 

A UFG define os seguintes indicadores para acompanhar a evolução de suas atividades de extensão e cultura: Número de 

ações de extensão cadastradas no SIEC; Percentual de professores que coordenam atividades de extensão; Número de 

pessoas atingidas/ beneficiadas; Número de participações de alunos em ações de extensão; Percentual de alunos em 

atividades de extensão; Número de participações de docentes em ações de extensão; Número de participações de TAs 

em ações de extensão; Número de eventos culturais de abrangência nacional ou internacional com público superior a 

6.000 pessoas; Número de espectadores no Cine UFG; e Número de sessões dos filmes apresentados no Cine UFG. Os 

quadros 001 a 010 que seguem mostram, para cada um dos indicadores, as metas a serem atingidas em 2008, as 

estratégias utilizadas para se atingir as metas e os valores alcançados em 2008. 
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Quadro 001 - Número de ações de extensão e cultura cadastradas no SIEC 

Metas para 
2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

450 

 Aperfeiçoamento do SIEC – Sistema de Informação de Extensão e Cultura. 
 Divulgação de editais de Extensão e Cultura. 
 Confecção de material gráfico para ações cadastradas. 
 Desenvolvimento do Módulo II do SIEC que viabiliza criação de página e 

gerenciamento das ações de extensão e cultura. 
 Incentivo às Unidades como instância de aprovação das ações de extensão no 

conselho diretor. 

588 

 

Quadro 002 - Percentual de professores que coordenam atividades de extensão e cultura 

Metas para 
2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

27,4% 

 Aperfeiçoamento do SIEC Sistema de Informação de Extensão e Cultura 
 Divulgação de editais de  Extensão e Cultura 
 Confecção de material gráfico para ações cadastradas 
 Incentivo às Unidades como instância de aprovação das ações de extensão no 

conselho diretor.  

31% 

 

Quadro 003 – Número de pessoas atingidas/beneficiadas 

Metas para 
2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

180.000 

 Fomentar os meios de divulgação das atividades de extensão, como materiais 
gráficos, folders, cartazes, etc. 

 Aplicar metodologias de avaliação da eficácia das ações, segundo os resultados 
obtidos. 

 Manter atualizado o catálogo de ações de extensão e cultura na página da PROEC. 
 Divulgação de editais de Extensão e Cultura. 

273.076 

 

Quadro 004- Número de participações de alunos em ações de extensão e cultura 

Metas para 
2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

2.800  Aumentar o número de bolsas de extensão (PROBEC). 3.380 

 

Quadro 005  - Percentual de alunos em atividades de extensão e cultura 

Metas para 
2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

15%  Aumentar o número de bolsas de extensão (PROBEC). 25,7% 
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Quadro 006 - Número de participações de docentes em ações de extensão e cultura 

Metas 
para 2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

1.550 

 Aperfeiçoamento do SIEC Sistema de Informação de Extensão e Cultura 
 Divulgação de editais de  Extensão e Cultura 
 Confecção de material gráfico para ações cadastradas 
 Incentivo às Unidades como instância de aprovação das ações de extensão no 

conselho diretor. 

2.342* 

*Observe-se que o número de participações de docentes é alto pois a participação é computada toda vez que o docente 
coordena uma ação ou participa de equipe(s) executora(s). Sendo assim, este número supera o número de docentes da 
instituição. O índice de participação médio se equipara a uma situação onde  todos os docentes estariam participando da 
extensão.  
 

Quadro 007 - Número de participações de TAs em ações de extensão e cultura 

Metas 
para 2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

580 
 Garantir a participação de Técnico-Administrativos nas comissões de avaliação do 

PROBEC e de outros editais 
456 

 

Quadro 008 - Número de eventos culturais de abrangência nacional ou internacional com público superior a 6.000 

pessoas 

Metas 
para 2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

3 
 Apoiar eventos culturais reconhecidos nacional e internacionalmente na forma de 

co-realização e parcerias 
4 

 

Quadro 009 - Número de espectadores no Cine UFG 

Metas 
para 2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

500 
 Montar a sala de cinema 
 Cadastrar distribuidoras de filmes 
 Criar a página do Cine UFG na internet 

190 

 

Quadro 010 - Número de sessões dos filmes apresentados no Cine UFG 

Metas 
para 2008 

 
Estratégias Utilizadas 

Metas 
alcançadas em 

2008 

130 
 Montar a sala de cinema 
 Cadastrar distribuidoras de filmes 
 Criar a página do Cine UFG na internet 

110 

 
 
Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de auxílio financeiro a estudantes, aquisição de material de 

consumo e pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica. O pagamento de auxílio 

financeiro a estudantes atingiu o total de R$ 233.400,00, a aquisição de material de consumo totalizou R$ 48.486,61, o 

pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica totalizaram R$ 17.069,18 e R$ 59.105,90, 

respectivamente. 
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A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 4004 – Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
1.225,34 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

233.400,00 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

48.486,61 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

21.609,62 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

17.069,18 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

59.105,90 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
438,53 

1 002212 26235 12364107340040052 0112000000 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

3.413,82 

TOTAL 384.749,00 

 

As metas previstas e resultados no exercício (física e financeira) desta ação estão especificadas na tabela abaixo. Note-se 

que a imprecisão na definição desta meta é resultante da dificuldade conceitual da definição precisa do que seja público 

atingido pelas ações da extensão e o não conhecimento prévio de todas ações que serão desenvolvidas ao longo do ano.  

 
Metas e resultados no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 384.749,00 384.749,00  100% 

Física 51.521   273.072  530% 

 

2.3.4.1.2 - Ação 1073.4009 – Funcionamento de Cursos de Graduação. 

 
Dados Gerais  

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 
Fornecer o suporte adequado para o funcionamento dos cursos de 
graduação oferecidos pela UFG. 

Descrição 
Com os recursos disponibilizados por esta ação a UFG adquiriu 
materiais de consumo necessários ao funcionamento dos cursos, fez 
os pagamentos de diárias, de passagens e de bolsas a estudantes, 
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docentes e servidores técnico-administrativos, realizou os 
pagamentos de serviços de pessoa física e jurídica, entre outros. 
Foram utilizados nesta ação recursos das fontes 112 e 250.  

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras 
Pró-reitoria de Graduação e Pró-reitoria de Administração e 
Finanças.  

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-reitoria de Graduação 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível 
local (quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral  

 

Apesar de se chamar “Funcionamento de Cursos de Graduação”, esta ação abriga um conjunto de atividades que se 

relacionam às funções de ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade, 

por financiar as mais diversas atividades: pagamento de salários de professores e técnicos-administrativos em atividade 

(R$ 188.523.335,30);  pagamento de contratações por tempo determinado (professores substitutos) (R$ 5.404.601,72); 

sentenças judiciais (R$ 1.734.233,84); diárias (R$ 568.089,21); apoio financeiro a estudantes (R$ 1.039.184,94); material 

de consumo (R$ 3.709.579,22); passagens e despesas com locomoção (R$ 979.183,20); outros serviços de terceiros – 

pessoa física (R$ 3.665.841,09); outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (R$ 10.645.793,67); aquisição de imóveis 

(R$ 1.000.000,00), obras e instalações (R$ 3.277.910,13), equipamento e material permanente (R4 6.048.087,07) etc. 

Assim, esta ação contém atividades relacionadas às diversas Pró-Reitorias da UFG. Detalharemos nesta ação as 

atividades relacionadas às seguintes pró-reitorias: Graduação, Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos e 

Assuntos da Comunidade Universitária. As atividades da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, estarão relatadas na 

ação “Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior”. As atividades 

relativas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação serão apresentadas no Programa “Desenvolvimento do Ensino da 

Pós-Graduação e da Pesquisa Científica”. É bom lembrar que as atividades relativas à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

foram apresentadas, anteriormente, na ação  “Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária”. 

 

Ações relativas à graduação. 

 

Com relação especificamente à área da graduação a UFG desenvolveu as seguintes políticas, coordenadas pela Pró-

Reitoria de Graduação: Política de expansão da UFG; Política de formação docente; Política de formação discente; Política 

de Integração/apoio de alunos; Política de avaliação institucional; Política de Acesso, Inclusão e permanência; Política de 

Estágio; Política de Acompanhamento acadêmico; Política de participação/apoio às Unidades e Política de Licenciatura. 

Os quadros 011 a 020 que seguem mostram, para cada uma das políticas, as metas a serem atingidas em 2008, as 

estratégias utilizadas para se atingir as metas e o realizado em 2008. 
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Quadro 011 - Política de expansão da UFG 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Consolidar a expansão da 
Graduação nos campi de 
Catalão e Jataí da UFG. 

Subsidiar os campi para a 
elaboração dos Projetos 
Pedagógicos de Cursos (PPC’s) 
dos cursos criados. 
 
Acompanhar a re-estruturação 
do espaço físico alocado para 
ensino de graduação. 

Foram elaboradas orientações para a construção 
dos PPC’s dos cursos de graduação. Estas foram 
socializadas com Coordenadores pedagógicos, 
Presidentes de comissões de criação de cursos e 
Diretores de Unidades da UFG.  
Foram realizadas 03 visitas técnicas para discussão 
sobre a re-estruturação do espaço físico alocado 
para ensino de graduação. 

Implantar novos cursos e 
ampliar vagas na 
graduação em 
conformidade com o 
convênio MEC/UFG 
(REUNI). 

Acompanhar a implementação 
da proposta aprovada. 
 
 
 
 
 
Subsidiar as unidades 
acadêmicas para a elaboração 
dos PPC’s. 
 
 
 
 
Apoiar o redimensionamento 
do espaço físico, acervo 
bibliográfico e equipamentos 
para o funcionamento dos 
cursos de graduação. 
 
 
 

Mediar a composição do 
quadro de docentes e 
técnicos administrativos para 
o funcionamentos dos cursos 
de graduação. 

Foram realizadas 16 reuniões com  dirigentes e 
comissões envolvidas na implementação da 
proposta do REUNI. 
Foram criados no CONSUNI 22 novos cursos para 
2009 e 04 novos cursos para 2010. 
Foram oferecidas 3.963 vagas no vestibular (PS 
2008-1) e 5.174 vagas no vestibular (PS 2009-1) 
resultando um incremento de 1.211 novas vagas 
ofertadas. 
Foram realizadas 08 reuniões com Diretores e 
Coordenadores de cursos da UFG para 
encaminhamento de orientações e 
estabelecimento de prazos para elaboração de 
PPC’s do REUNI. 
Foram realizadas 06 reuniões com Diretores e 
Coordenadores de cursos da UFG para discussão e 
orientação dos PPC’s do REUNI. 
Foram analisados 18 PPC’s de novos cursos ou 
alterações dos cursos existentes. 
Foi realizada gestão com a PROAD para aquisição 
de 100 computadores e 20 projetores multimídias 
para funcionamento dos cursos de graduação. 
Foram realizadas 08 reuniões com o CEGEF para 
discussão e redimensionamento do espaço físico 
para funcionamento dos cursos de graduação. 
Foram feitas orientações para os cursos quanto à 
elaboração da bibliografia básica dos cursos de 
graduação e as listagens foram encaminhadas à BC 
para aquisição. 
Foram feitas 10 reuniões com a PRODIRH, Gabinete 
da Reitoria e Diretores de Órgãos e Unidades para 
definição do quantitativo de docentes e técnicos 
administrativos para funcionamento dos cursos de 
graduação. 
Foram alocadas 154 vagas para docentes e 91 
vagas para técnicos administrativos para as 
diversas Unidades e Órgãos da UFG. 
 

Implementar a educação a 
distância. 

Consolidar o Centro Integrado 
de Aprendizagem em Rede 
(CIAR). 
 
 
 
 
Acompanhar as ações do CIAR. 

Foi redimensionado o espaço físico para as 
atividades do CIAR. 
Foram alocadas 13 vagas para docentes e 06 vagas 
para técnicos administrativos no Sistema 
Universidade Aberta do Brasil para a UFG. 
Foram realizadas 07 reuniões do Conselho Gestor 
do CIAR. 
Foram realizadas 10 reuniões com a Diretoria e 
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Avaliar a implantação dos 
cursos de graduação a 
distância. 

Coordenadorias do CIAR para discutir a proposta 
pedagógica e administrativa deste órgão. 
Foram programadas e realizadas 08 visitas aos 
pólos da UAB para verificar as instalações e 
acompanhar o funcionamento dos cursos. 
Foram realizadas 03 reuniões com a equipe do 
CIAR para discutir e finalizar os Instrumentos de 
Avaliação Institucional a serem utilizadas nos 
cursos de graduação à distância. 
Foram realizadas 03 reuniões com a Diretoria do 
CIAR e Coordenadores de cursos à distância para 
elaboração dos PPC’s. 
Foi realizado o acompanhamento para 
consolidação/criação dos 03 cursos de 
Licenciatura: Física, Ciências Biológicas e Artes 
Visuais oferecidos pelo Programa Pró-Licenciatura 
em 12 pólos presenciais localizados nas cidades de 
Anápolis, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, 
Firminópolis, Formosa, Goiânia, Iporá, Jataí, 
Luziânia, Porangatu e Quirinópolis. 
Foi realizado o acompanhamento para 
consolidação/criação dos 04 cursos: Artes Visuais, 
Física, Ciências Biológicas e Administração divididos 
em pólos presenciais que contemplam 14 cidades 
(Alexânia, Alto Paraíso, Aparecida de Goiânia, 
Catalão, Cezarina, Formosa, Goianésia, São Simão, 
Uruana, Morrinhos, Goiânia, Jataí, Quirinópolis e 
Porangatu) no Sistema Universidade Aberta do 
Brasil. 
 

Efetivar o Funcionamento 
dos Cursos de Demanda 
Específica: Licenciatura 
Intercultural; Pedagogia da 
Terra e Direito Agrário. 

Subsidiar o desenvolvimento 
dos Cursos de Demanda 
Específica. 
 

Foram realizadas 03 orientações e 04 visitas de 
acompanhamento aos cursos Licenciatura 
Intercultural; Pedagogia da Terra e Direito Agrário, 
mediante demanda. 

 

Quadro 012 - Política de formação docente 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Desenvolver a política de 
formação de professores da 
UFG. 

 

Realizar as ações previstas no 
Programa Formação para a 
Docência no Ensino Superior. 

 

 
Avaliar os resultados do 

Programa Formação para a 

Docência no Ensino Superior. 

Foram realizados 06 Seminários como parte do V 
Projeto do Programa Formação para a Docência no 
Ensino Superior. 

Foram realizados 03 cursos de Formação para 
professores em Estágio Probatório, 01 em Goiânia, 
no primeiro semestre de 2008, atendendo 20 
professores, simultaneamente nos Campus de Jataí 
e Catalão, atendendo a 33 e 22 professores, 
respectivamente, no segundo semestre de2008 

A Comissão de Ensino da PROGRAD analisou e 
avaliou o andamento dos cursos de formação em 
2008 e planejou a oferta para 2009. 

Desenvolver política de 
avaliação dos cursos de 
graduação com base na 
análise dos Projetos 
Pedagógicos de Cursos 

Realizar seminários envolvendo 
Unidades e Cursos para 
avaliação e reflexão sobre os 
PPC’s. 

Foram realizados 02 Seminários de Formação na 
Graduação da UFG de Licenciatura, com 109 
participantes e 04 Seminários de Formação na 
Graduação da UFG de Bacharelado e Específicos da 
Profissão, com 211 participantes, como parte do 
V Projeto do Programa Formação para a Docência 
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(PPC’s). 

 

Promover discussões sobre o 
desempenho dos cursos 
avaliados no ENADE 2007. 
Criar uma coordenação para 
acompanhar o reconhecimento 
e renovação dos cursos de 
graduação e os sistemas de 
avaliação do MEC. 

no Ensino Superior.  

A ação não foi realizada por falta de estrutura de 
pessoal técnico. 

Foi designado um técnico administrativo para atuar 
nesta atividade em conjunto com a PRODIRH. 

 

Quadro 013 - Política de formação discente 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Aprimorar o funcionamento 
do Programa de Bolsa de 
Licenciatura (PROLICEN). 

Aperfeiçoar a sistemática de 
seleção e o acompanhamento 
dos bolsistas do PROLICEN. 
 
Divulgar o PROLICEN na UFG. 

Foi reelaborado o edital para seleção de projetos e 
bolsistas PROLICEN-2008. Foram sistematizados 
dados sobre 16 áreas de conhecimento, 217 
professores orientadores e 102 bolsistas 
participantes do PROLICEN no período 2007-2008. 
O programa foi divulgado durante as visitas às 
Unidades Acadêmicas e nos cursos de 
formação/estágio probatório, além estar disponível 
no sítio da PROGRAD. 
 

Consolidar e ampliar o 
Programa de Educação 
Tutorial – PET na UFG. 

Divulgar o Programa PET junto 
às Unidades Acadêmicas. 
Assessorar as Unidades 
interessadas em constituir 
novos grupos PET. 
Otimizar as ações do Comitê 
Local do PET para o 
acompanhamento e avaliação 
dos grupos PETs. 
Selecionar propostas de novos 
grupos a partir de editais 
públicos para a expansão dos 
PETs. 

O Programa PET foi divulgado às Unidades 
acadêmicas por meio de circular para o Edital n° 
05/2008 de criação de novos grupos. 
Foram realizadas três assessorias, com vistas a 
otimizar o processo de seleção Institucional, local e 
no MEC. 
Foram realizadas seis reuniões mensais, 
encaminhamento dos planejamentos e relatórios 
dos Grupos PET à SESu/MEC. Foram feitas ações de 
acordo com o planejamento de cada Grupo. 
Foram realizados eventos como INTERPET 
semestralmente, com cerca de 70 bolsistas e 07 
Professores. 
Foram encaminhados pela UFG dois projetos para 
apreciação da SESu, mas eles não foram 
contemplados na avaliação nacional. 
 

Efetivar ações 
institucionais para 
minimizar o problema da 
evasão e reprovação. 

Realizar diagnóstico da evasão 
e da reprovação nos cursos de 
graduação. 
 
 
 
 
 
 
Realizar evento sobre 
avaliação da aprendizagem no 
Ensino Superior. 

Foi realizado pelo DAA levantamento anual das 
desistências, transferências, óbitos, mudança de 
curso nos Campus da UFG, sendo disponibilizadas 
856 vagas a serem ocupadas, mediante Edital 
89/2008.  
Foram sistematizados dados referentes ao Edital 
013/2007 sobre demonstrativo de vagas, mudança 
de curso, mudança de habilitação, mudança de 
modalidade, mudança de Campus, reingresso e 
transferência de outras IES. 
Estão sendo realizados estudos sobre as causas da 
evasão e reprovação por Coordenadores de 4 
cursos, que apresentam maiores índices, com vistas 
a buscar mecanismos que minimizem a situação. 
Esta meta não foi alcançada, devido a grande 
demanda à PROGRAD em virtude da 
implementação do projeto REUNI e da elaboração 
e reelaboração dos PPCs dos cursos de graduação. 
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Implementar a atividade de 
monitoria como 
responsabilidade da 
PROGRAD. 

Estruturar a atividade de 
monitoria na PROGRAD. 
 
Reelaborar a regulamentação 
do programa de monitoria. 
 

Esta meta não foi alcançada pela falta de infra-
estrutura, de pessoal e espaço físico. 
Esta meta não foi alcançada pela falta de infra-
estrutura, de pessoal e espaço físico. 

Promover juntamente com 
as demais Pró-Reitorias a 
realização do Congresso de 
Pesquisa, Ensino e 
Extensão da UFG 
(Conpeex). 

Compor a comissão 
organizadora e participar da 
realização do Conpeex. 

A PROGRAD participou efetivamente da comissão 
organizadora do V CONPEEX, tanto na coordenação 
geral do evento (Dalva, Ivanilton, Ellen), quanto na 
coordenação dos trabalhos relacionados às 
discussões sobre ensino, como nas mesas redondas 
(Ivanilton e Marilda), PROLICEN (Ivanilton e Dalva) 
e PET (Ivanilton e Ellen). 
 

Realizar um encontro para 
a discussão da proteção da 
Propriedade Industrial e 
Intelectual 

Realizar um encontro anual 
para discutir a proteção da 
propriedade industrial e 
intelectual nos cursos de 
bacharelado e específicos da 
profissão 

Foi realizado o “I Encontro de Propriedade 
Industrial e Intelectual na Graduação da UFG” no 
dia 04 de setembro de 2008, no Auditório da 
Faculdade de Medicina pela PROGRAD E PRPPG, 
tendo como público Diretores de Unidades, 
Coordenadores de Cursos de Pós-GraduaçãO, 
Coordenadores de cursos de Graduação, 
Professores estudantes da UFG. 

 

Quadro 014 - Política de Integração/apoio de alunos 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Consolidar o Programa 
ANDIFES de mobilidade 
estudantil. 

Divulgar o Programa de 
Mobilidade Estudantil (PME) 
na UFG. 
Aperfeiçoar sistemática de 
consulta e apoio ao PME na 
UFG. 
 
 
Otimizar a tramitação dos 
processos de mobilidade 
estudantil na UFG. 
Acompanhar a nova proposta 
para mobilidade de estudantes 
e professores apresentada pelo 
governo. 
 
Implementar uma estrutura 
administrativa e um programa 
computacional para o 
funcionamento das rotinas 
dos PME na UFG. 

Foram confeccionados e impressos 8.000 panfletos 
para a divulgação do PME na UFG. 
Foram elaborados quatro formulários como forma 
de aperfeiçoar a sistemática de consulta e apoio ao 
PME na UFG. Os formulários foram 
disponibilizados no sítio da PROGRAD. 
Foram realizados 139 atendimentos presenciais ou 
por meio de telefone aos estudantes e 
coordenadores de curso.  
Foi realizada uma palestra na Câmara de 
Graduação para apresentar o funcionamento do 
PME na UFG, com o objetivo de facilitar a 
tramitação dos processos. 
A PROGRAD acompanhou a nova proposta para 
mobilidade de estudantes e professores 
apresentada pelo governo. Entretanto, como o 
MAB conta com recursos financeiros, a PROAD 
acompanhou mais de perto todo o processo. 
A infra-estrutura foi melhorada com a contratação 
de uma técnica administrativa para secretariar o 
PME na UFG. No que se refere ao programa 
computacional, o CERCOMP ainda não conseguiu 
atender a PROGRAD. 
 

Acompanhar o Programa de 
Intercâmbio Acadêmico 
Internacional – PEC-G e 
outros convênios na UFG. 

Apoiar as atividades realizadas 
pela Coordenadoria de 
Assuntos Internacionais (CAI) e 
Coordenações de Curso. 
Elaborar um banco de dados 
sobre o PEC-G e outros 
convênios na UFG. 

Foram analisados 10 convênios com instituições, 
para o intercâmbio acadêmico internacional. 
Foi designada uma Coordenação para o PEC-G no 
âmbito da PROGRAD e os dados estão sendo 
levantados. 
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Quadro 015 - Política de avaliação institucional 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Subsidiar a PRODIRH nas 
ações de Avaliação 
Institucional na UFG. 

Participar das ações 
desenvolvidas pela Comissão 
de Avaliação Institucional 
(CAVI) da UFG. 

Por meio de discussões nos Seminários de 
Graduação a PROGRAD subsidiou a Comissão de 
Avaliação Institucional (CAVI) da UFG. Em função 
da grande demanda essa meta foi cumprida em 
parte. 
 

Orientar as unidades 
acadêmicas sobre o Sistema 
Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (SINAES). 

Assessorar os cursos de 
graduação nas atividades 
referentes à avaliação de 
cursos pelo INEP. 
Promover oficinas sobre a 
avaliação de cursos. 
 
 
Acompanhar, analisar e 
divulgar as ações do INEP 
relativas ao ENADE. 

Foram realizadas 20 assessorias aos cursos de 
graduação nas atividades referentes à avaliação de 
cursos pelo INEP na UFG. 
Foi realizada a “Oficina de Avaliação dos Cursos e 
suas Repercussões no Ensino de Graduação” com o 
objetivo de promover a discussão e análise do 
processo de avaliação dos cursos de graduação da 
UFG e orientar os Diretores e Coordenadores sobre 
os procedimentos de avaliação de cursos pelo INEP 
no dia 07 de março de 2008. 
Foi realizado o “Seminário de Avaliação dos Cursos 
de Graduação” no Auditório do MEC em Brasília 
para discutir processos, critérios e instrumentos de 
avaliação dos cursos de graduação para Pró-
Reitores de Graduação das IES no dia 03 de 
outubro de 2008. 
 

Estabelecer sistemática de 
acompanhamento e apoio 
às Unidades Acadêmicas da 
UFG nos processos de 
autorização, 
reconhecimento e de 
renovação de 
reconhecimento de cursos. 

Assessorar as Unidades 
Acadêmicas nas diferentes 
etapas do processo de 
autorização, reconhecimento 
e renovação de cursos. 
 
Acompanhar a tramitação 
dos processos no E-MEC. 

Foram realizadas reuniões com a PROJUR e as 
comissões de revalidação, para orientação sobre o 
processo de revalidação. 
 
Foi designado um técnico administrativo da 
PROGRAD para acompanhar a tramitação dos 
processos, juntamente com o pesquisador 
Institucional/PRODIRH. 

 

Quadro 016 - Política de Inclusão e permanência 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Aprovar e implantar o 
Programa de Inclusão Social 
da UFG (UFGINCLUI). 

Submeter o programa 
UFGINCLUI à apreciação nas 
diferentes instâncias 
superiores da UFG. 
 
Instituir espaços de discussão 
sobre o processo seletivo da 
UFG. 
 

Foi realizado o Seminário “Políticas de Acesso ao 
Ensino Superior: Aprofundando o Debate na UFG” 
nos dias 11, 12 e 13 de março de 2008 para 
discussão do Programa UFG INCLUI. 
O Programa UFG INCLUI foi aprovado no CONSUNI 
no dia 01/08/2008. 
 

Fortalecer vínculos entre a 
UFG e a Rede de Ensino 
Médio do Estado de Goiás. 

Promover ações de interação 
com a Rede de Ensino Médio 
do Estado de Goiás. 

 
 
 
Ampliar a divulgação dos 
dados referentes ao processo 
seletivo. 
 
 
Valorizar o processo seletivo 
da UFG como agente indutor 
de mudanças no ensino 

O centro de seleção elaborou e desenvolveu o 
projeto UFG vai à escola, registrado como Prolicen, 
com o objetivo de levar informações aos 
estudantes do ensino médio visando aumentar 
número de inscritos ao processo seletivo, 
democratizar ainda mais o acesso a UFG e 
promover melhorias no ensino médio, sobretudo 
na rede pública.  
O projeto UFG vai à escola atendeu três 
municípios: Goiânia com 59 escolas e 7752 alunos; 
Jataí com 24 escolas e 1520 alunos; Catalão com 
23 escolas e 1500 alunos.  
O centro de seleção com o apoio da ASCOM e da 
ASCOMPP divulgou a realização do processo 
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médio. seletivo por meio de mídia impressa, mídia online, 
mídia televisiva, rede de rádio AM e FM, outdoor, 
folder, cartazes e palestras informativas além da 
participação na feira do vestibular - FEVEST 2008.  
Foram realizados seminários para avaliação do 
processo seletivo com a participação de 
professores de ensino médio representantes da 
rede pública e privada, equipe do centro de 
seleção, pesquisadores e bolsistas do projeto UFG 
vai à escola, e PROGRAD, perfazendo um total de 
100 participantes.  
Foi realizado pelo centro de seleção, o curso de 
Corrigindo Redações na UFG sob a coordenação de 
02 professores da FL com o apoio de professores 
do campus de Jataí e Catalão. Esse curso visa 
selecionar avaliadores que atuam no ensino 
médio, os quais, interagindo com o ensino superior 
poderão contribuir para a melhor qualidade de 
avaliação das provas e desse nível de ensino. 
Participaram do referido curso 240 professores.   
 

Sistematizar uma política de 
permanência de estudantes 
contemplando suas 
diversidades. 

Criar um núcleo de 
acessibilidade que viabilize e 
acompanhe o acesso e a 
permanência de estudantes. 
Aprovar nas instâncias 
competentes o Programa 
UFGInclui.  
 
Criar uma comissão para 
acompanhamento dos 
estudantes bolsistas assistidos 
pelos diversos programas de 
assistência estudantil. 
Apoiar a criação do curso de 
graduação de Língua Brasileira 
de Sinais. 
Ampliar a oferta da disciplina 
Língua Brasileira de Sinais 
para os cursos de graduação. 

Foi aprovado pelo MEC um projeto de auxílio 
financeiro para criação do Núcleo de 
Acessibilidade na UFG, cuja implementação 
ocorrerá em 2009. 
Foi aprovado pelo CONSUNI o Programa UFGInclui, 
que visa contribuir com a ampliação da inserção de 
estudantes oriundo de escolas públicas, negros, 
negros quilombolas e indígenas no ensino 
superior.  
Esta meta não foi alcançada, porém será 
redimensionada para 2009, quando será realizada 
uma pesquisa sobre o desempenho dos alunos 
ingressos pelo o UFGInclui.  
 
O curso iniciará suas atividades em 2009 e o PPC já 
está sendo analisado pela PROGRAD. 
Por intermédio do curso de licenciatura em Língua 
Brasileira de sinais foram geradas vagas para 
contratação de professores da área, o que 
possibilitará o alcance total da meta. 

 

Quadro 017 - Política de Estágio 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Consolidar a política de 
estágios para os cursos de 
licenciatura, de bacharelado e 
específico da profissão 
oferecidos pela UFG. 

Estabelecer trocas de 
experiências com outras IES 
para o aperfeiçoamento dos 
estágios na UFG. 
 
 
 
 
 
Firmar novos convênios e 
divulgar os existentes. 

 
 
 

Houve participação no Seminário sobre estágios, 
promovido pelo FORGRAD em Brasília, no dia 11 de 
novembro de 2008. 
Houve participação no Seminário REUNI sobre 
Formação de Professores e estágios, em Belo 
Horizonte, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2008. 
Foram realizadas 04 reuniões com Agentes de 
Integração para troca de experiências sobre 
Estágios. 
Houve participação no I Seminário de Estágios no 
CEPAE, realizado no dia 30/10/2008. 
Participação no Seminário de Estágio no SUS 
realizado pela SMS nos dias 19 e 20 de novembro 
de 2008; 
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Ampliar campos de estágios e 
manter contatos com 
empresas e redes de ensino. 
 
 
 
 
Promover a aproximação da 
UFG com os campos de 
estágios existentes. 
 
 
 
 
Acompanhar e apoiar 
sistematicamente a realização 
dos estágios. 
 
 
 
 
 
 
 
Assessorar aos coordenadores 
de estágio na realização das 
atividades inerentes às suas 
funções. 
 
 
Organizar fóruns de discussão 
para encaminhamentos e 
decisões sobre a prática de 
estágio na UFG. 
 
 
Sistematizar dados sobre as 
atividades de estágio na e da 
UFG. 
Implementar uma estrutura 
administrativa e um programa 
computacional para o 
funcionamento das rotinas dos 
estágios na UFG. 

Foram assinados 360 convênios os quais se 
encontram divulgados no sítio da PROGRAD, link 
Estágios. 
Foi elaborada uma nova minuta de convênio para o 
HC e HV, bem como as planilhas de 
acompanhamento do estágio. 
Foram produzidos e distribuídos 1500 folderes para 
divulgação do estágio da UFG junto a empresas e 
órgão públicos.  
Foram disponibilizadas na página da PROGRAD as 
informações necessárias para a realização de novos 
convênios. 
Foram realizadas três reuniões com a SES e SMS 
para planejar e encaminhar as necessidades de 
vagas para estagiários da UFG. 
Houve participação no Seminário de Estágio no SUS 
realizado pela SMS nos dias 19 e 20 de novembro 
de 2008. 
A PROGRAD participou da organização, apoio e 
financiamento do I Seminário de Estágios no 
CEPAE, realizado no dia 30 de outubro de 2008. 
Foram realizados seminários de estágios por 08 
cursos de licenciatura. Foram organizadas bancas 
de monografias tendo a presença de preceptores, 
supervisores dos campos de estágios pelos cursos 
de bacharelados.  
Foi criada uma mala direta para envio de jornal da 
UFG aos locais conveniados de estágio 
Foram realizadas 20 reuniões e visitas a diversos 
cursos de graduação, HC, HV, Fazenda Escola, 
NECASA, Creche e PROAD para atender 
especificidades e demandas.  
Foram realizadas 06 reuniões e visitas ao HC /RH 
para planejar, acompanhar os estágios dos 
acadêmicos da UFG, de outras IES e Escolas 
Técnicas. 
Foram realizadas 04 reuniões com os 
coordenadores de estágios dos campus de Goiânia, 
Jataí , Goiás e Catalão para atender as demandas e 
discutir a adequação à Nova Lei de estágio (Lei 
11.788). 
Foi realizada 01 reunião sobre estágio no Campus 
de Jataí dentro da programação do Reitorado 
Itinerante com a participação de 40 professores e 
coordenadores de curso. 
Foram elaborados formulários, impressos e 
disponibilizados no sítio da PROGRAD de 06 
regulamentos de estágios de cursos de graduação.  
Foi elaborada uma matéria Jornalística para 
divulgação da nova lei de estágio. 
Foram adquiridas Apólice de Seguro com inserção 
de 3200 vidas.  
Foram realizados 02 seminários com os cursos de 
licenciatura com a participação de 12 
coordenadores de estágio e 04 seminários com os 
cursos de bacharelados com a participação de 21 
coordenadores de estágio na programação do 
Seminário de Formação na graduação.  
A PROGRAD apoiou a realização do I Seminário de 
Estágio na Licenciatura, do Campus Jataí, realizado 
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em 27 de setembro de 2008. 
Esta meta não foi alcançada por falta de estrutura 
e pessoal técnico administrativo.  
 
Os dados para elaboração do programa 
computacional encontram-se no CERCOMP desde 
fevereiro,entretanto a atividade ainda não foi 
finalizada. 
 

Criar mecanismos de 
acompanhamento de 
estágios desenvolvidos na 
UFG. 

Alocar e distribuir vagas de 
estágios para as unidades 
acadêmicas e órgãos da UFG 
por meio do programa 
computacional. 

Após a Nova lei de estágio e da orientação 
normativa n.7 do MP foram realizadas 05 reuniões 
com a PROAD e AGU para organizar e sistematizar 
a política de alocação de vagas, até o momento a 
ação não foi concluída. 

 

Quadro 018 - Política de Acompanhamento acadêmico 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Reeditar o Sistema 
Acadêmico de Graduação 
(SAG). 

Implementar um sistema 
eficiente de matrícula e 
registros acadêmicos. 
 
 
 
 
Criar mecanismos de geração 
de relatórios a partir de 
informações registradas no 
SAG. 
Gerenciar a atualização de 
Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPP’s) no SAG. 

A implementação foi parcial. Houve a implantação 
de novo parque computacional (servidor de maior 
porte) e a construção de novas telas de matrícula 
pelo Centro de Recursos Computacionais 
(CERCOMP), com o acompanhamento da 
PROGRAD e do DAA. Esta providência solucionou 
os problemas de acesso dos alunos à tela de 
matrícula. O sistema de registro acadêmico não foi 
alterado e poucas foram às correções feitas. 
Por falta de pessoal técnico especializado, a parte 
‘report’ do SAG não foi reelaborada, 
permanecendo a mesma disponibilidade de 
relatórios existentes no inicio de 2008. 
Foi concluída a produção de um programa de 
computação para controlar o envio eletrônico dos 
PPC’s à PROGRAD. Entretanto, o CERCOMP não 
conseguiu disponibilizar a sua operação no SAG.  
 

Garantir o cumprimento da 
resolução que trata das 
orientações para colação de 
grau. 

Rever a resolução que trata da 
colação de grau. 
Orientar as comissões de 
formatura juntamente com a 
Assessoria de Relações 
Públicas sobre os 
procedimentos para colação 
de grau. 

As normas foram revistas e serão encaminhadas 
para os Conselhos competentes em 2009. 
Foram realizadas 19 reuniões com Comissões de 
Formatura sobre os procedimentos e normas de 
Colação de Grau. 

 

Quadro 019 - Política de participação/apoio às Unidades 

Metas para 2008 Estratégias Utilizadas Realizado em 2008 

Intensificar a participação 
das unidades na discussão 
de políticas de expansão da 
graduação na UFG. 

Discutir e aprovar criação de 
novos cursos, considerando o 
posicionamento das 
Unidades. 
Fortalecer a integração com 
os campi do interior. 
Aprimorar a sistemática de 
comunicação com as 
Unidades Acadêmicas, 
considerando suas demandas. 
Mediar às relações das 

Foram realizadas 10 reuniões para discussão sobre 
os cursos novos e seus respectivos PPCs. 
Foi realizada 01 visita ao campus de Jataí para 
divulgar as políticas de expansão de graduação da 
PROGRAD, no dia 09 de maio de 2008. 
Foi realizada 01 visita ao Campus de Goiás, para 
divulgar as políticas de ação da PROGRAD, no dia 
16 de junho de 2008. 

 
Foram realizados contatos e atendimento de 
solicitações quando demandado pelas Unidades 
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Unidades Acadêmicas com os 
órgãos suplementares para 
viabilizar as demandas 
referentes às atividades da 
graduação.  
 

Acadêmicas. 

Implementar políticas para a 
melhoria do funcionamento 
dos cursos de graduação no 
período noturno. 

Acompanhar e avaliar as 
atividades acadêmicas dos 
cursos no período noturno, 
por meio de visitas, reuniões 
e atendimentos. 
 
Redimensionar o espaço 
físico, propiciar o suporte 
administrativo e disponibiliza 
equipamentos para 
aperfeiçoar o funcionamento 
dos cursos de graduação no 
período noturno. 
 

Foi viabilizado o funcionamento do DAA no 
período noturno.  

 
Foram realizadas 05 visitas às Unidades 
Acadêmicas no período noturno. 

 
Foi disponibilizado o Centro de Aulas, 
equipamentos e recursos para atender parte das 
demandas do noturno. 

Fornecer apoio acadêmico e 
administrativo às Unidades 
na implantação e 
gerenciamento de seus 
cursos. 
 

Discutir as demandas dos 
cursos de graduação e 
estabelecer prioridades. 
 
Promover debates sobre 
questões pedagógicas na 
Câmara de Graduação. 
Elaborar programa de 
reestruturação dos 
laboratórios de ensino de 
graduação e implementar 
projetos. 
Elaborar um programa de 
produção de material 
didático. 
Disponibilizar os PPC’s dos 
cursos da UFG em formato 
impresso e eletrônico. 

Foram realizadas 05 reuniões com coordenadores 
e diretores de cursos para discutir as demandas e 
propor encaminhamentos. 
Esta meta não foi alcançada devido ao grande 
número de processos a serem discutidos e 
apreciados na Câmara de Graduação.  
Foi apresentado pela PROGRAD e aprovado, pela 
CAPES, um projeto do programa PRODOCÊNCIA, 
destinado a expansão e estruturação de núcleos de 
ensino nas unidades da UFG, no período de 2009 e 
2010. 
Essa meta não foi alcançada, pela priorização de 
questões mais emergentes a serem desenvolvidas 
pela equipe da PROGRAD. 
Foi concluída a produção de um programa de 
computação para controlar o envio eletrônico dos 
PPC’s à PROGRAD. Entretanto, o CERCOMP não 
conseguiu disponibilizar a sua operação no SAG. 
Assim, a disponibilização dos PPC’s dos cursos da 
UFG não foi realizada. 

 

Quadro 020 – Política de Licenciatura 

Meta física para 2008 Estratégias p/ atingir a meta Meta alcançada em 2008 

Valorizar a formação de 
professores para a 
educação básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover discussões sobre a 
formação de professores e 
valorização profissional por 
meio do Fórum Permanente 
de Graduação. 
 
 
Dinamizar as ações do Comitê 
do Programa de Bolsas de 
Licenciatura (PROLICEN). 
 
 
Analisar e avaliar os trabalhos 

Foi realizado, com o apoio da PROGRAD, o Seminário 
de Formação de Professores e Estágio na 
Licenciatura, promovido pelo FORGRAD, em Brasília, 
no dia 11de novembro 2008. 
Foi realizado o Seminário de Formação de 
Professores: políticas, realidade e perspectivas, nos 
dias 18 e 19 de novembro de 2008, em Goiânia. 
O comitê PROLICEN se reuniu 05 vezes, 01 para 
discutir e reformular o edital para seleção de 
projetos e bolsistas, 02 vezes para analisar os 70 
projetos inscritos, sendo aprovados 54 deles. E 01 
vez para definir orientações sobre a apresentação 
dos trabalhos no V CONPEEX. Foram apresentados 65 
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realizados no PROLICEN. 
 
Priorizar vagas e criar turmas 
para professores da Rede 
Publica Municipal nos cursos 
de licenciatura. 
 
 
Criar uma comissão para 
elaborar um projeto para o 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID). 
 
Apoiar eventos relacionados 
aos cursos de licenciatura. 
 
 
 
Subsidiar a consolidação de 
laboratório de pesquisa no 
ensino. 

trabalhos PROLICEN, sendo 37 pôster e 38 oral, 
durante o V CONPEEX, realizado entre 06 e 10 de 
outubro de 2008.  
Os relatórios das pesquisas foram apresentados e 
discutidos durante a Reunião do Comitê Assessor do 
PROLICEN. 
A PROGRAD participou das discussões do Arranjo 
Educativo de Goiás, realizadas em 11 reuniões com 
os envolvidos. Foi elaborado o projeto institucional 
da UFG, apresentado ao MEC no dia 30 de outubro 
de 2008, que prevê vagas para docentes em 
exercício, das redes públicas estaduais e municipais, 
em cursos de formação inicial ou continuada da UFG. 
A PROGRAD promoveu 04 reuniões para apresentar, 
discutir e elaborar o projeto PIBID. O projeto PIBID da 
UFG foi cadastrado na CAPES no dia 09 de outubro 
de 2008 e, após sugestão de alterações, recadastrado 
em 09 de dezembro 2008. O projeto foi aprovado 
pela Comissão Examinadora e deverá iniciar em 
março de 2009. 
A PROGRAD apoiou a realização do IV Fórum NEPEG 
de formação de professores em Geografia, realizado 
entre os dias 23 e 26 de agosto de 2008, com 140 
participantes. 
A PROGRAD apoiou a realização do I Seminário de 
Estágio na Licenciatura, do Campus Jataí, realizado 
em 27 de agosto de 2008. 
Foi apresentado e aprovado pela CAPES um projeto 
para criação e expansão de núcleos de ensino nas 
unidades da UFG, com valor de R$ 160.000,00, para 
os anos de 2009 e 2010. 

 

Compreende-se que o ensino de graduação é um processo de natureza multifacetada, que se realiza em situações 

dinâmicas, necessitando da previsão de um conjunto de ações, com vistas ao alcance de metas propostas, em 

consonância com as finalidades da educação superior.  Assim, a Pró-Reitoria de Graduação analisou as condições 

existentes e propôs políticas e estratégias para superar as dificuldades e alcançar os resultados desejados para o ano 

letivo de 2008.  

 

No que diz respeito à consolidação da política de expansão, em conformidade com o convênio MEC/UFG, considera-se 

que os esforços empreendidos foram eficazes, pois resultarão na criação, em 2009, de 22 novos cursos de graduação, 

com a alocação de 154 vagas de docentes e 91 vagas de técnicos-administrativos para as diversas Unidades e Órgãos da 

UFG. 

 

Com o propósito de desenvolver a política de formação de professores na UFG foram realizados 6 seminários como 

parte do V Projeto do Programa Formação para a Docência no Ensino Superior. Foram realizados 6 cursos de formação 

para professores em estágio probatório. Foram ainda realizados 2 Seminários de Formação na Graduação – Licenciatura, 

4 Seminários de Formação na Graduação – Bacharelado e Específicos da Profissão.  

 

A sistemática de avaliação contínua dos cursos de graduação ocorreu com base na análise dos Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPC's) em Seminários de Formação na Graduação da UFG. O primeiro Seminário contemplou os Cursos de 
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Licenciatura (Ciências Humanas). Em seguida, foram envolvidos os Cursos de Bacharelado e Específicos da Profissão 

(Ciências Exatas e Engenharias). Na reformulação do projeto foi agendada a realização de seminários para as 

licenciaturas (Artes e Lingüística e Letras; Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências da Saúde) e seminários para os 

bacharelados e específicos da profissão (Ciências Sociais Aplicadas; Artes; Ciências Humanas e Lingüística e Letras; 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde), de modo a abarcar todos os cursos da UFG. Ainda, com vistas 

ao alcance desta meta foi iniciada a elaboração de um software para gerenciamento dos PPC’s a serem disponibilizados 

em formato impresso e eletrônico. A carência de profissionais capacitados na elaboração de software e de apoio 

técnico-administrativo foi o entrave encontrado na realização da sistemática de avaliação e acompanhamento dos 

cursos. 

 

Com vistas a fortalecer a relação entre a Universidade e as Redes de Ensino foram realizados encontros periódicos entre 

representantes da UFG e das Redes Públicas e Privadas de ensino médio e o curso: “Corrigindo Redações na UFG“, com 

a participação de professores da UFG e das Redes Pública e Privada. Considera-se que os objetivos almejados foram 

parcialmente alcançados, pois, faz-se necessário a criação de uma cultura que articule o ensino superior à Educação 

Básica e isso demanda tempo. 

 

No que se refere às ações institucionais para minimizar o problema da evasão e reprovação nos cursos de graduação foi 

realizado um levantamento preliminar pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA) que constatou a existência de 

vagas ociosas. Além disso, a equipe da PROGRAD participou de oficina sobre o tema no FORGRAD (região Sudeste) e na 

ANDIFES. Considera-se que esta meta não foi alcançada, pois é necessário um estudo minucioso da questão, resultando 

em ações propositivas. O limite encontrado foi a falta de especialistas em avaliação da aprendizagem no ensino superior 

nos quadros da UFG e de financiamento para realização desta atividade, que envolve pesquisa e implementação de 

políticas acadêmicas de permanência. 

 

Quanto à Política de formação discente aprimorou-se o funcionamento do Programa de Bolsa Licenciatura em vigor, 

com a vigência da bolsa por período de 12 meses e o seu valor de R$ 300,00. Além disso, consolidou-se o Programa de 

Educação Tutoria; - PET ba UFG. A PROGRAD realizou ainda um levantamento sobre evasão e reprovação com vistas a 

definir mecanismos que minimizasse a ocorrência destes eventos. 

 

Em relação à Política de Integração e apoio de alunos, as metas foram  consolidar e acompanhar o Programa ANDIFES 

de mobilidade estudantil (PME). Para isso foram confeccionados 8.000 panfletos para divulgar o PME. A sistemática de 

consulta e apoio foi agilizada com a finalidade de otimizar a tramitação dos processos de mobilidade estudantil. As 

atividades desenvolvidas apontaram para a implementação de um programa de computador, visando o 

aperfeiçoamento das rotinas e a criação de banco de dados do PME.  

 

No que concerne à Política de avaliação institucional, o propósito foi apoiar os cursos de graduação nas atividades 

referentes à avaliação de cursos pelo INEP, bem como, acompanhar as ações do INEP relativas ao ENADE, divulgando os 

procedimentos e orientações em reuniões da Câmara de Graduação. Foi disponibilizada a legislação necessária às 

Unidades Acadêmicas nas diferentes etapas do processo de autorização, reconhecimento e renovação de cursos e 

realizado o acompanhamento da tramitação dos processos no MEC, por meio de 20 visitas e reuniões. Entretanto, o 
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acompanhamento das ações desenvolvidas pela Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) foi realizado, parcialmente, 

por falta de pessoal qualificado para atender às demandas de assessoria. Além disso, foi realizada uma oficina de 

avaliação dos cursos e suas repercussões no ensino de graduação. 

 

No tocante à Política de Acesso, Inclusão e permanência foram implementadas ações que viabilizam o acesso e a 

permanência de estudantes, contemplando suas diversidades. Dentre elas destacam-se a Certificação de 294 

professores em Língua brasileira de Sinais (LIBRAS), pelo Centro de Seleção da UFG e a aprovação de 1 curso de 

Graduação em LIBRAS. Quanto às ações de inclusão social, foi aprovado o projeto UFG Inclui, que bonifica estudantes 

da rede pública de ensino, negros e não negros, além de indígenas e quilombolas. 

 

No que se refere à Política de Estágio, foram estabelecidos novos convênios, divulgados os existentes, bem como, 

ampliou-se os campos de estágios. A UFG celebrou 360 convênios com redes de ensino e com empresas para a 

realização de estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios. Com vistas a consolidar esta política foi aprovada a 

criação de 01 Programa para cadastro de estagiários. A Coordenação de estágio da PROGRAD, em conjunto com a 

PROAD, iniciou o processo de adequação das normas internas à nova legislação de estágio.  

 

Quanto à Política de Licenciatura o prósito era valorizar a formação de professores para a educação básica. Efetivaram-

se muitas reuniões e diversos seminários, além de se ter a aprocação pela Capes de projeto para a criação e expansão 

de núcleos de ensino nas Unidades da UFG. 

 

No que se refere à Política de participação e apoio às Unidades acadêmicas foi discutida e aprovada a criação de novos 

cursos, considerando o posicionamento e demandas das Unidades, aprimorando a comunicação interna e favorecendo 

a integração com os Campi do interior. Considera-se que esta meta foi plenamente alcançada pois, envolveu uma série 

de visitas, estudos regionais e assessorias que resultaram na melhoria do trabalho acadêmico. 

 

Ações relativas ao Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

  

Com relação especificamente às áreas de desenvolvimento institucional e recursos humanos, gerenciados pela Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH), que engloba os serviços computacionais 

prestados pelo Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) e a gestão de pessoas pelo Departamento de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH), os quadros 021 a 023 que seguem mostram, para cada um dos objetivos 

propostos, as metas a serem atingidas em 2008 e as metas alcançadas em 2008. 

 

Quadro 021 – Atividades desenvolvidas pela PRODIRH 

Objetivos Metas para 2008 Metas alcançadas em 2008 

Produzir anuário estatístico da UFG, 
ano base 2007. 

Produzir um volume do anuário 
estatístico da UFG, ano base 2007. 

O volume do anuário estatístico da UFG, 
ano base 2007, foi concluído. 
 

Concluir o Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

Concluir os 15% restantes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional, 
totalizando 100%. 

O Plano de Desenvolvimento 
Institucional foi concluído, totalizando 
100%. 
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Publicar os cadernos restantes  do 
Programa Gestão Estratégica (PGE). 

Publicar os 08 cadernos restantes  - 
de um total de 20 - do Programa 
Gestão Estratégica (PGE). 
 

Foram publicados os 08 Cadernos do 
Programa de Gestão Estratégica (PGE). 

Distribuir Cadernos do PGE entre as 
UAs/OAs. 

Distribuir 08 Cadernos do PGE entre 
as UAs/OAs. 

Os 08 Cadernos do PGE foram 
distribuídos entre as UAs/OAs. 
 

Visitar UAs/OAs para estimular os 
respectivos Planejamentos 
Estratégicos, visando a associação dos 
projetos às metas. 

Visitar, no minimo, 10 UAs/OAs para 
estimular o respectivos 
Planejamentos Estratégicos, visando a 
associação dos projetos às metas. 
 

Foram visitadas 08 UAs/OAs da UFG. 

Publicar Folders (UFG em Números), 
ano base 2007. 

Publicar dois Folders (UFG em 
Números), ano base 2007. 

Foi Publicado apenas 01 Folder referente 
ao ano base 2007 (UFG em números 1º 
semestre 2007). 
 

Concluir Relatório de Auto Avaliação 
da UFG. 

Concluir um volume do Relatório de 
Auto Avaliação da UFG. 

O Relatório de Auto Avaliação da UFG foi 
concluído. 
 

Lotar e integrar técnico-
administrativos à equipe da PRODIRH.  

Lotar e integrar, no mínimo, um 
técnico à equipe da PRODIRH.  
 

Foram lotados e integrados à equipe da 
PRODIRH dois Técnicos de nível superior. 

Construir uma nova versão do 
Sistema do Programa de Gestão  
Estratégica (SPGE). 

Construir a versão 2.0 do Sistema do 
Programa de Gestão  Estratégica 
(SPGE),  concluindo pelo menos 10% 
dessa nova versão. 
 

Foi atingido 25% da versão 2.0 do SPGE. 

Atender as demandas internas e 
externas sobre informações 
institucionais da UFG. 

Atender todas – 100% – as demandas 
internas e externas sobre 
informações institucionais da UFG. 
 

Foram atendidas, em média, 95% das 
solicitações sobre informações 
institucionais da UFG 

Elaborar plano de desenvolvimento 
institucional contemplando a 
melhoria de processos, a qualidade 
de atendimento, a qualidade nas 
condições de ensino, e as 
qualificações especificas de Técnico-
Administrativos. 

Elaborar um plano de 
desenvolvimento institucional 
contemplando a melhoria de 
processos, a qualidade de 
atendimento, a qualidade nas 
condições de ensino, e as 
qualificações especificas de Técnico-
Administrativos. 
 

O plano de desenvolvimento institucional 
encontra-se em fase de elaboração e foi 
concluído apenas 10%. 

Acompanhar e controlar o processo 
de distribuição e seleção de docentes. 

Acompanhar e controlar o processo 
de distribuição e seleção de 150 
docentes. 

Foram acompanhados e controlados o 
processo de distribuição e seleção dos 
150 docentes. 

 

Quadro 022 – Atividades desenvolvidas pelo CERCOMP 

Objetivos Metas para 2008 Metas alcançadas em 2008 

Construir a Etapa II do CERCOMP, 
visando atender a necessidade de 
espaço para o trabalho das Divisões 
do Centro. 

Concretizar 03 atividades referentes a 
construção da Etapa II do CERCOMP, 
a saber: (a) rediscutir o projeto da 
Etapa II com o CEGEF, diante da nova 
necessidade de pessoal para o 
Centro; (b)  conseguir recursos para a 
construção do Etapa II; (c) verificar a 

As 03 atividades relacionadas à 
construção encontram-se em 
andamento, atingindo 45% de conclusão. 
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necessidade de reforma e ampliação 
das UFGNET I e II, dada a quantidade 
de equipamentos que estão sendo 
colocados nesses prédios 

Aprovar no CONSUNI novas 
resoluções referentes ao CERCOMP. 

Aprovar duas novas resoluções no 
CONSUNI, a saber: criação do 
CERCOMP, e criação do Conselho de 
Tecnologia da Informação. 

As duas novas resoluções foram criadas e 
aprovadas no CONSUNI. 

Definir as funções do Serviço de 
Atendimento ao Usuário (SAU) e 
ativação do mesmo. 

Definir todas – 100% – as funções do 
Serviço de Atendimento ao Usuário 
(SAU) e ativação do mesmo. 

Todas as funções do SAU foram definidas 
e o mesmo foi ativado. 

Ampliar as equipes de trabalho no 
Centro visando atender a demanda. 

Ampliar mais uma  nova equipe de 
trabalho no Centro visando atender a 
demanda. 

A equipe foi parcialmente ampliada, 
através do concurso público de TAE, 
realizado em junho de 2008, uma vez que 
04 das 07 vagas do concurso foram 
preenchidos por pessoal já em exercício 
no Centro e a quantidade total de vagas 
de TI destinados à UFG foi muito menor 
do que o solicitado. 

Reorganizar o trabalho interno das 
equipes visando a  otimização e a 
melhoria na qualidade dos serviços 
prestados. 

Reorganizar todo o trabalho interno – 
100% – das equipes   visando a  
otimização e a melhoria na qualidade 
dos serviços prestados. 

A reorganização do trabalho foi 
concluída, atingindo 100%. 

Continuar a capacitação do pessoal 
lotado no CERCOMP, através dos 
treinamentos diversos. 

Continuar a capacitação, de pelo 
menos, 10 pessoas lotadas no 
CERCOMP, através de treinamentos 
na solução de Data Center e de 
treinamentos em Rede e em 
Segurança, pela ESR em Brasília. 

Foram capacitadas 09 pessoas lotadas no 
CERCOMP. 

Compor equipe para instalar e manter 
os servidores de apoio à Educação à 
Distancia na UFG, usando o Moodle. 

Compor pelo menos 01 equipe para 
instalar e manter os servidores de 
apoio à Educação à Distancia na UFG, 
usando o Moodle. 

A equipe foi constituída precariamente, 
uma vez que compõe-se atualmente de 
01 único gerente de rede por falta de 
pessoal. 

Instalar e configurar a solução de 
Data Center da UFG, adquirida em 
2007. 

Concretizar 03 atividades, a saber: (a) 
preparar espaço físico para receber 
os equipamentos; (b) planejar quais 
serviços serão migrados para o Data 
Center e quais novos serviços serão 
disponibilizados pelo mesmo; (c) 
realizar treinamentos na solução de 
Data Center. 

As 03 atividades relacionados à 
configuração do Data Center encontram-
se em andamento, atingindo 45% de 
conclusão. 

Definir a política de Segurança do 
CERCOMP. 

Definir toda – 100% – a política de 
Segurança do CERCOMP. 

A política de segurança foi definida. 

Criar oficialmente a equipe de 
segurança da Informação do 
CERCOMP. 

Criar oficialmente 01 equipe de 
segurança da Informação do 
CERCOMP, formada por pessoal das 
áreas de Sistemas, Redes e Suporte. 

A equipe de segurança da informação 
não foi criada, por falta de pessoal 
qualificado. 

Realizar treinamentos básicos de 
informática para a comunidade 
universitária, em conjunto com o 
DDRH. 

Realizar, pelo menos, 04 turmas de 
treinamento em Ubuntu e 04 turmas 
de treinamento em BrOffice. 

As turmas de treinamento em Ubuntu e 
em BrOffice foram realizadas. 



 
 

 54 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

Atualizar e ampliar os serviços 
oferecidos pelo CERCOMP à 
comunidade universitária. 

Atualizar e ampliar 04 serviços 
oferecidos pelo CERCOMP à 
comunidade universitária, a saber: (a) 
implantar o Plano Desktop Linux 300, 
o qual oferece maior segurança, 
economia de recursos e 
independência tecnológica para a 
comunidade universitária; (b) 
desenvolver novos sistemas 
acadêmicos e administrativos, bem 
como migrar alguns dos sistemas 
existentes para Web. Entre esses 
sistemas, se encontram: a 
reconstrução do SPGE, o 
desenvolvimento do sistema do DMP 
e vários outros programas que estão 
em fase de elaboração, como os 
módulos derivados do SIGFOR e o 
SIEC; (c) reativar e manter atualizado 
o FTP da UFG, desativado em 2006, 
devido à queima da máquina que 
atuava como servidora; (d) migrar os 
serviços Web e de banco de dados 
para máquinas mais novas e rápidas. 
 

Os 04 serviços oferecidos pelo CERCOMP 
encontram-se em andamento, atingindo 
40% de conclusão. 

Prestar assessoria às unidades 
acadêmicas e aos órgãos 
administrativos da UFG em atividades 
relacionadas à TI. 

Prestar assessoria em 03 campos 
relacionadas à TI: (a) auxiliar no 
processo de implantação de serviços 
de TI para a área de saúde; (b) auxiliar 
na análise e na solução de problemas 
de infra-estrutura de redes de 
algumas unidades e órgãos; (c) atuar 
para minimizar os problemas de 
velocidade de conexão dos campi de 
interior da UFG com Goiânia. 

Nos campos (a) e (b) rela_ 
cionados à TI, a assessoria encontra-se 
em andamento, atingindo 30% de 
conclusão. O campo (c) foi realizado 
100%, dentro da possibilidade de atuação 
do CERCOMP. 

 

Quadro 023 – Atividades desenvolvidas pelo DDRH 

Objetivos Metas para 2008 Metas alcançadas em 2008 

Coordenar o processo de avaliação de 
desempenho dos servidores TAES da 
UFG. 

Realizar o processo de avaliação de 
desempenho dos TAEs – 2008 – de 
setembro a dezembro/08 - com 
avaliação de desempenho de 100% 
dos servidores. 
 
Solicitar ao Departamento de Pessoal, 
100% das progressões por mérito dos 
servidores com direito, no período de 
janeiro a dezembro de 2008. 

Foi realizado o processo de avaliação de 
desempenho dos servidores TAEs – 
agosto a novembro/2008.  
 
 
 
Com base nos resultados da avaliação de 
desempenho/2007 e 2008 foram 
solicitadas ao DP as progressões por 
mérito de 1320 servidores (ano 2008). 
 

Analisar os processos referentes ao 
PCCTAE dos servidores TAES da UFG. 

Analisar e encaminhar 100% dos 
processos de Progressão por 
Capacitação e Incentivo à 
Qualificação. 

Foram analisados e encaminhados 878 
processos de Progressão por Capacitação 
e Incentivo à Qualificação, sendo: 426 
processos de progressão por capacitação 
deferidos; 362 processos de incentivo à 
qualificação deferidos e 90 processos 
indeferidos (capacitação e qualificação). 
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Coordenar o processo de avaliação do 
Estágio Probatório dos servidores 
empossados na UFG. 

Encaminhar 100% dos processos de 
avaliação de servidores em estágio 
probatório no ano de 2008.  
 

Foram encaminhados 98 processos de 
avaliação de servidores em estágio 
probatório, sendo: 28 processos de 
avaliação da 1a. Etapa e 70 processos de 
avaliação da 2a. Etapa.  
 

Participar da realização Concurso 
público para Servidores Técnico-
Administrativos da UFG. 

Planejar e definir  normas para 
concurso público de acordo com a 
legislação vigente no serviço público 
com vistas à elaboração do Edital  
adequando  à realidade da UFG. 
 
Planejar o concurso buscando 
preenchimento adequado das vagas  
autorizadas. 
 
Rever e atualizar os requisitos e 
responsabilidades dos cargos 
colocados em concurso de acordo o 
novo Plano de Carreira. 
 
Levantar o Perfil Profissional e 
Descrição de Atividades dos cargos 
em concurso junto aos Órgãos e 
Unidades contempladas com a 
lotação de novos servidores. 
 
Aplicar o Formulário "Perfil 
Profissional aos novos servidores 
empossados”, buscando a adequação 
da lotação. 

Foram planejadas e definidas normas de 
acordo com a atual legislação vigente no 
serviço público com vistas a elaborar o 
Edital de Concurso Público para 
Servidores Técnico-administrativos, 
objeto dos Editais: nº 041/2008 de 
23.03.2008 e nº 069/2009 de 26.06.2008 
adequados à realidade da UFG e perfil 
necessário aos cargos elencados para o 
concurso.  
Edital homologação/ 
Publicação em 04.07.2008 (Ref. ao Edital 
nº041/2008) 
Campus de Catalão: 
Nível de Classificação  E - 05 
Nível de Classificação  D - 13 
Campus de Jataí: 
Nível de Classificação  E - 03 
Nível de Classificação  D - 16 
Campus Goiânia: 
Nível de Classificação  E - 40 
Nível de Classificação  D - 38 
Total Geral das vagas: 115 
 
Edital nº 069/2009 de 27.06.2008 
Nível de Classificação  E - 01 
Campus de Jataí: 
Nível de Classificação  E - 01 
Campus Goiânia: 
Nível de Classificação  E - 01 
Total Geral das vagas: 03 
 
Vagas REUNI – Nomeações 
Publicação no DOU – 30.12.2008 
Campus Goiânia: 
Nível de Classificação  E - 14 
Nível de Classificação  D - 13 
Campus de Catalão: 
Nível de Classificação  E -02 
Nível de Classificação  D - 03 
Campus de Jataí: 
Nível de Classificação  D - 04 
Fac. de Direito – Extensão Goiás 
Nível de Classificação  D -01 
Total Geral das vagas: 37 
 

Realizar o controle do Quadro de 
Pessoal Técnico-Administrativo 
efetivo e à disposição da UFG. 
 

Atualizar o software Sistema de 
Pessoal (SP) de acordo com as 
informações recebidas. 

Atualização, em 100%, do Quadro de 
Lotação/Exercício dos servidores Técnico-
administrativos nas Unidades/Órgãos e 
no Programa SP de acordo com as 
informações recebidas. 
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Emissão de listagem dos servidores 
técnico-administrativos da UFG para 
consulta. 
 

Solicitar/repassar informações e 
realizar articulações para 
redistribuição de servidores técnico-
administrativos. 
 

Atender os solicitantes, contatando 
com as Instituições envolvidas, 
analisar as informações recebidas e 
acompanhar os processos de 
redistribuição. 

Foram atendidas todas as solicitações de 
redistribuição, contatando com as 
Instituições envolvidas, solicitando e 
repassando informações cadastrais e 
funcionais dos servidores interessados 
até a lotação definitiva do servidor.     
Nº de efetivações para a UFG: 
Cessão: 01 
Redistribuições efetivadas: 06 
Redistribuições em andamento: 11  
 

Analisar os processos de Concurso 
Público para Docentes/UFG.  
 

Realizar reuniões com divulgação de 
roteiro, check-list e planilha de 
cálculo de notas junto às Unidades 
Acadêmicas e Campus Avançados de 
Catalão e Jataí, com o objetivo de 
instruir os processos de Concurso 
Público para docentes quanto aos 
aspectos formais e legais que 
regulamentam o ingresso para a 
carreira de Magistério Superior na 
UFG seguindo as normas da 
Resolução Conjunta CONSUNI-CEPEC 
Nº01/2007.  
 

Foram realizadas análises nos processos 
de Concurso Público para Docentes 
repassando informações/ pareceres 
seguindo as normas da Resolução 
CONSUNI/CEPEC  Nº01/2007. 
 
 

Professor 
efetivo 

Levantamento de Concurso Público – Professor Efetivo 2008 

Campus Catalão Campus Jataí Campus Goiás Campus Goiânia Total 

nº proc. nº vagas nº proc. nº vagas nº proc. nº vagas nº proc. nº vagas nº proc. nº vagas 

Auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assistente 23 27 12 14 3 3 24 28 62 72 

Adjunto 24 25 15 15 0 0 89 105 128 145 

Titular 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 

Total 47 52 27 29 3 3 116 136 193 220 

Capacitar e qualificar servidores nas 
diversas áreas de atuação na UFG. 

Executar o programa de capacitação, 
capacitando 1495 servidores da UFG 
de acordo com as solicitações 
postadas no SPGE e planejadas no 
programa. 
 

O programa de capacitação foi 
desenvolvido com o atendimento de  889 
servidores da UFG, em 1250 horas de 
atividades. 

Atender à demanda emergencial de 
capacitação de servidores. 

De acordo com a demanda. Foram viabilizadas a participação de 3 
servidores em cursos de pós-graduação 
com um subsídio parcial para o  
pagamento  das mensalidades. 
 
Foram pagas 8 diárias para servidores 
realizarem atividades fora da UFG ou nos 
campi e 5 passagens para viagens de 
interesses institucionais. 
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Contribuir para solução das situações-
problema em saúde mental e 
recursos humanos. 
 
 
 
 

Atendimento psicológico individual a 
servidores T. A. 
 
 
Atendimento psicológico individual a 
servidores docentes. 

Foram realizados 195 atendimentos 
psicológicos individuais a servidores T.A.  
 
Foram realizados 80 atendimentos 
psicológicos individuais a servidores 
docentes . 

Contribuir para solução das situações-
problema em saúde mental e das 
situações relacionadas também à vida 
acadêmica. 
 
 

Atendimento psicológico individual a 
estudantes. 
 
 
 
Atendimento em equipe sobre 
situação de estudante. 
 
 
 
Discussão com coordenadores sobre 
situação de estudante. 
 

Foram realizados 140 atendimentos 
psicológicos individuais a estudantes  

 
 
Foi realizado 01 atendimento em equipe 
sobre situação de estudante. 
 
 
Foram realizados 25 reuniões do 
Programa Saudavelmente. 
 
Foram realizados 02 discussões com 
coordenadores sobre situação de 
estudante. 
 

Contribuir para a promoção da saúde 
mental na UFG e para a satisfação dos 
servidores no trabalho. 

Discussão com chefias sobre situação 
de servidor T.A./docente. 
 
Informação/intervenção na  
movimentação interna na UFG de 
servidores (remoção). 
 
Realização de avaliação psicológica. 
 

Discussão com chefias sobre situação de 
servidor T.A./docente – 03 
 

Informação/intervenção na  
movimentação interna na UFG de 
servidores (remoção) - 06 
 

Participar da política de saúde mental 
na UFG. 

Reuniões do Programa 
Saudavelmente - 35 
 
Participação na organização do 
Seminário do II Seminário Nacional 
dos Serviços de Atendimento ao 
Estudante Universitário - 01 

Reuniões do Programa Saudavelmente - 
35 

Participação na organização do Seminário 
do II Seminário Nacional dos Serviços de 
Atendimento ao Estudante Universitário 
– 01 

Participar da política de treinamento 
dos recursos humanos. 

Participar da política de treinamento 
dos recursos humanos. 

Oficina avaliativa para o CIAR – Curso de 
Física - 01 

Colaboração na formulação do projeto 
de Curso de Especialização em Projetos 
Sócio-Ambientais e Culturais do IESA – 
01 

Reunião no IESA para encami_ 
nhamentos da Especialização – 03  

O Programa de Gestão Estratégica (PGE), aprovado pelo Conselho Universitário da UFG e implantado pela Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (Prodirh), permite fornecer elementos essenciais para a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional, a concretização da auto-avaliação institucional e a sistematização das 

informações. 
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Articulando planejamento, avaliação e informação, o PGE possibilita atender às exigências do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e dos órgãos federais de acompanhamento e de regulamentação, como o Tribunal 

de Contas da União, Controladoria Geral da União e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

 

A PRODIRH implantou o Sistema do Programa de Gestão Estratégica (SPGE) que possibilita aos gestores da UFG 

promover, sempre que necessário, atualizações dos seus planejamentos estratégicos, além de obter informações 

institucionais que subsidiem as tomadas de decisões. 

 

O SPGE foi disponibilizado após aprovação oficial, pelo CONSUNI (Resolução 10/2006), do Programa de Gestão Estratégica 

(PGE). A decisão ocorreu depois de muitas discussões, nas várias instâncias acadêmicas, sobre a necessidade de 

sistematizar ações de planejamento e auto-avaliação das áreas de gestão pedagógica, de pesquisa, de extensão e de 

administração. 

 

Com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão da vida institucional da UFG foram lançados os Cadernos do 

Programa de Gestão Estratégica (PGE), que constituem-se em espaços públicos para socialização, debate e reflexão das 

questões que envolvem o processo de planejamento, avaliação e informação da UFG. Eles trazem para o domínio público 

informações relevantes da instituição, que podem esclarecer os rumos que a instituição vem tomando. 

  

Com o objetivo de melhorar os serviços de informática, houve reestruturação das equipes de trabalho, expansão dos 

serviços e construção do novo prédio do Centro de Recursos Computacionais da UFG (Cercomp). 

 

Novos serviços de rede também estão implantados, como o acesso (fora da rede da UFG) aos periódicos da Capes, 

telefonia sobre IP (Voip), implementação de portais web para unidades acadêmicas e órgãos administrativos, novas listas 

de discussão (Software Livre, UFG Pesquisa e UFG Notícias) e criação de uma política de segurança na área de informática 

(tanto física como de software). Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de informática dentro da UFG, o 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) e o Centro de Recursos Computacionais (Cercomp) 

têm promovido, periodicamente, cursos de capacitação e treinamento para trabalhadores da área. 

 

Na execução de suas ações, a Universidade Federal de Goiás busca envolver a comunidade universitária no planejamento, 

desenvolvimento e na avaliação da política de gestão de pessoas. Nessa nova concepção de trabalho – sintonizada com o 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) – o servidor é visto como sujeito no 

processo de trabalho e na carreira. Instituído pelo governo federal, o PCCTAE abriu, na UFG, possibilidades para o 

desenvolvimento do servidor, na perspectiva do planejamento estratégico e do desenvolvimento organizacional da 

instituição, no cumprimento de sua função social, de suas metas e de seus objetivos. 

 

Ligado à Prodirh, o DDRH, órgão executor dessa política, programa suas atividades por meio de sistemas de treinamento 

e desenvolvimento, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e do dimensionamento da força de trabalho da 

UFG. O DDRH desenvolve ainda projetos de capacitação em assuntos específicos que merecem destaque: dependência 

química, gerenciamento de resíduos, gestão de arquivos, assédio moral no trabalho, segurança patrimonial. Tem também 
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apoiado gestores e servidores em encaminhamentos de situações especiais, como conflitos nas relações de trabalho e 

realocação de pessoal. 

 

Ações de inclusão de pessoas portadoras de dificuldades emocionais graves e ou transtornos mentais, que são colocadas 

à margem do processo de produção da UFG, recebem especial atenção. Outros destaques do DDRH são para os eventos 

sociais, tais como Dia do Servidor, Feira do Servidor da UFG, Bazar Natalino. 

 

Ações relativas aos Assuntos da Comunidade Universitária 

 

A assistência estudantil sempre se constituiu num desafio para a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária 

(Procom) no que se refere à concretização do seu princípio de universalidade, de modo a contribuir para o acesso e 

permanência dos estudantes de baixa renda na universidade pública, gratuita e democrática como condição para uma 

formação acadêmica de qualidade. 

 

Um dos primeiros problemas que têm sido enfrentados pela Procom, numa ordem de prioridades, é a falta de recursos 

orçamentários públicos para todas as Políticas Sociais e, particularmente, para a Política de Assistência Social. Esta 

Política faz-se necessária para dar cobertura a todos os estudantes de baixa renda, que inclui as demandas por: 

construção, reforma e manutenção das Casas de Estudantes; por alimentação no Restaurante Universitário; por 

bibliotecas atualizadas; por bolsas etc. Também, a conjuntura atual sinaliza que além das demandas tradicionais outras 

se somam a estas, por exemplo, o sistema de cotas para estudantes egressos de escolas públicas,  para estudantes 

negros, em universidades públicas como forma de combater a exclusão por meio das políticas de ações afirmativas. 

 

 Outra dificuldade determinante na atuação da Pró-Reitoria é o número reduzido de servidores técnico-administrativos, 

especialmente profissionais da área de saúde, assistentes sociais e técnicos para os Restaurantes Universitários (RUs). 

 

Entretanto, a partir dos programas de expansão das IFES articulados pelo Ministério da Educação, novos recursos 

somam-se aos recursos próprios da universidade alocados para assistência estudantil. Em 2007, o Programa REUNI e o 

lançamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil para os Estudantes de Graduação criaram expectativas mais 

favoráveis para o desenvolvimento de programas sociais a partir de 2008. 

 

 No âmbito da UFG, a PROCOM ampliou os programas de assistência estudantil, não só nos Câmpus de Goiânia, mas 

também nos Câmpus de Catalão e Jataí. Em Goiânia, os estudantes de baixa renda do CEPAE passaram a ser beneficiados 

e ampliou-se o número de Bolsas Alimentação, comparativamente aos anos anteriores. Também foram contemplados os 

estudantes de baixa renda do Câmpus de Catalão e Jataí. Elevou-se o valor e o número de Bolsas Permanência nos 

Câmpus de Goiânia e nos Câmpus do interior, com o atendimento de uma parcela importante de estudantes em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica. 

  

No que se refere à moradia estudantil, implantou-se a resolução que dispõe sobre o programa e fixa normas para a 

ocupação das Casas de Estudantes Universitários, mantidas pela UFG. Investiu-se em manutenção, aquisição de 
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mobiliários e eletrodomésticos, proporcionando melhores condições de vida para os estudantes moradores. Promoveu-

se, ainda, o atendimento de estudantes por meio do Programa Saudavelmente (saúde mental) e Serviço Odontológico. 

 

Com relação especificamente aos assuntos relacionados à comunidade universitária a UFG desenvolve um conjunto de 

Programas/Projetos/Atividades que se encontram listados nos quadros 024 a 038 que seguem e mostram, para cada um 

dos Programas/Projetos/Atividades, as metas programadas para 2008, as estratégias a serem implementadas  e a 

avaliação do resultado alcançado. 

 

Quadro 024 – Programa de Incentivo à Participação de Estudantes em Eventos Científicos e Culturais. 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 

Atender 480 estudantes com a 
concessão de 960 passagens 
terrestres (ida e volta). 

Divulgar o Programa junto às 
unidades acadêmicas e Campus do 
interior. 

 Foram atendidos 480 estudantes, com a 
concessão de 960 passagens terrestres.  

 

Quadro 025 – Programa de Assistência às Necessidades da Idade Madura – PRANIM. 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 

Oferecer oficinas de pintura para 
35 servidores (ativos, aposentados 
e pensionistas). 

As atividades serão desenvolvidas 
juntamente com o Programa 
Saudavelmente. 

 O Programa PRANIM foi extinto, mas a  
meta foi alcançada dentro do Programa 
Saudavelmente. 

 

Quadro 026 – Programa de Melhoria da Moradia – PMM. 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Solicitar a gestão da 
Administração Superior da UFG 
junto aos órgãos municipais para 
viabilizar a construção do Centro 
Comunitário e o Parque Nossa 
Morada. 

 Agendar reuniões na Reitoria da 
UFG e nos órgãos públicos. 

 A gestão junto aos órgãos municipais 
teve sucesso e o Parque Nossa Morada foi 
construído e inaugurado em dezembro de 
2008. 

 

Quadro 027 – Programa de Bolsa Alimentação. 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender com 1.050 bolsas o 
Campus de Goiânia, com 200 
Catalão e com 150 Jataí. 
 
Atender com 40 bolsas os 
estudantes do CEPAE. 
 
Oferecer café da manhã para 95 
estudantes da UFG, moradores 
das CEU’s. 

Ampliar o atendimento para os 
Campus de Goiânia, Catalão, Jataí e 
CEPAE. 
 
 
 
Identificar os moradores da UFG. 

Foram concedidas 1.116 bolsas integrais e 
720 parciais para Goiânia. 
 
Foram concedidas 40 bolsas. 
 
 
Foram atendidos 95 estudantes. 

 

Quadro 028 – Programa de Saúde Mental – Saudável mente. 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender 200 acolhimentos, sendo 
150 estudantes e 50 servidores. 
 
 
 
 
 
Realizar 700 consultas incluindo as 
consultas supervisionadas, sendo 

Atualização científica da equipe. 
 
 Capacitação dos técnicos em áreas 
específicas. 
 
 
 
Ampliação do espaço físico com mais 
consultórios. 

Foram realizados 103 acolhimentos a 
estudantes e 37 a servidores. Houve uma 
descentralização no processo, 
transferindo 120 acolhimentos dos 
estudantes de Medicina para outro 
projeto. 
 
Foram atendidos 493 estudantes e 408 
servidores. 
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400 para estudantes e 300 para 
servidores. 
 
Realizar 500 sessões de terapia, 
modalidade individual. 
 

 
 
 Meta Alcançada- sendo 383 para 
estudantes e 231 para servidores.  
 
 
  

Realizar 80 sessões de terapia,  
modalidade em grupo. 
 
Realizar 12 visitas domiciliares. 
 
Realizar 20 sessões de terapia 
familiar. 
 
Propiciar a participação de dois 
servidores no III Congresso 
Internacional de Saúde Mental no 
Trabalho, em Goiânia. 
 
Propiciar a participação de uma 
servidora no I Congresso sobre 
Drogas e Dependências, em São 
Paulo. 
 
Participar do V Conpeex. 
 
Participar da organização do II 
Seminário Nacional de 
Atendimento Estudantil 
Universitário. 
 
Oferecer oficina de pintura para 
usuários do Programa e para 
aposentandos e aposentados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As atividades programadas se efetivaram 
em suas totalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Quadro 029 – Espaço de Educação Infantil – Creche 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender 90 crianças, sendo 40 
filhos de estudantes, 30 filhos de 
docentes e 20 filhos de técnico-
administrativos em educação. 

Ampliação da Creche enquanto 
espaço de estágio curricular 
obrigatório. 
 
Realização do planejamento 
semestral. 
 
Realização, junto com a 
Coordenação do Serviço Social da 
Procom, do processo de seleção de 
filhos de servidores e estudantes. 
 
Realização, junto com os Serviços 
Médico, Odontológico e de Nutrição 
da Procom, das avaliações 
pediátrica, odontológica e 
nutricional das crianças 
contempladas no processo de 
seleção. 

Foram preenchidas 99 vagas, 
considerando que 30 crianças ficaram em 
período integral.  
 
 
O planejamento foi realizado. 
 
 
O processo de seleção se efetivou. 
 
 
 
 
Foram Realizados dois processos de 
seleção: um no 1º semestre e outro no 2º 
semestre 
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 Realização, juntamente com os pais, 
de três reuniões pedagógicas, nos 
meses de março, junho e novembro. 
 
Incentivo a participação da equipe 
em eventos relacionados à educação 
infantil. 
 
Realização de avaliação semestral. 

As atividades foram realizadas e as 
participações previstas se efetivaram.  
 
 

 

Quadro 030 – Programa de Bolsa Permanência 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender com 300 bolsas para 
Goiânia, 40 para Catalão e 40 para 
Jataí. 

Ampliação do número de bolsas para 
os Campus de Goiânia, Catalão, Jataí 
e Extensão de Goiás. 

As metas foram alcançadas. 

 

Quadro 031 – Serviço de Nutrição 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender 90 crianças da Creche. 
 
Acompanhar oito acadêmicos do 
Curso de Nutrição /UFG.  
 
Supervisionar os restaurantes 
universitários, quanto à qualidade 
do atendimento e da refeição 
produzida. 
 
 

 
 
 
 
 
Desenvolver duas pesquisas 
periódicas do índice de satisfação 
dos usuários dos Restaurantes 
Universitários. 

As metas foram alcançadas e, além disso, 
as seguintes atividades foram 
desenvolvidas: atendimento de usuários 
do Programa Saudavelmente, com 
orientação nutricional; participação em 
dois projetos, em parceria com a FANUT, 
inseridos no Programa Universidade 
Saudável.’; Participação do Projeto Café 
na UFG em parceria com a Curso de 
Engenharia de Alimentos; participação na 
elaboração dos projetos de reforma do 
RU II e Creche; e Assessoramento  na 
Feira de Alimentação do V Conpeex. 

 

Quadro 032 – Serviço Médico/Junta Médica 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Realizar 450 exames admissionais 
para professores e TAE’s. 
 
Conceder 1.300 licenças para 
tratamento de saúde. 
 
Realizar 1.500 procedimentos de 
Enfermagem. 
 
Realizar 30 perícias médicas. 
 
Realizar 1.615 procedimentos 
médicos. 
 
Concluir o mapeamento de 
Insalubridade. 
 

Adequação das normas de 
procedimentos do Manual de 
Serviços de Saúde para os Servidores 
Públicos Civis Federais. 
 
 
Contribuição para a implantação do 
Sistema de Atenção à Saúde do 
Servidor - SIASS no Estado de Goiás. 
 
 
 
Articular com as Unidades e Órgãos 
buscando agilizar os trabalhos da 
Comissão de Insalubridade e 
Periculosidade.  

Foram realizados 537 exames 
admissionais. 
 
Foram concedidas 1.424 licenças para 
tratamento de saúde. 
 
Foram realizadas 1.676 procedimentos de 
Enfermagem. 
 
Foram realizadas 48 perícias, sendo: 22 
perídias internas , 23 externas e 3 
jurídicas. 
 
Foram totalizados 711 procedimentos, 
sendo analisados 665 processos de 
insalubridade, encaminhados 39 ofícios, 2 
pareceres e 5 visitas técnicas. 
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Quadro 033 – Serviço Odontológico 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender 750 pacientes entre 
estudantes, servidores e 
dependentes. 
 
 
Dar continuidade ao Projeto de 
Saúde Bucal dos estudantes da 
UFG, moradores das CEU’s. 

Ampliação do espaço físico. 
Aquisição de novos equipamentos. 
 
 
Adequar o Serviço Odontológico às 
normas de biossegurança da 
Vigilância Sanitária. 
 
 
 

 Foram atendidos 862 pacientes . 
 
 
O Projeto de Saúde Bucal dos estudantes 
da UFG, moradores das Ceu's encontra-se 
no Comitê de Ética da UFG para 
apreciação. 

 

Quadro 034 – Projeto Esporte na UFG 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender seis atletas em 
competições esportivas 

Divulgar o Programa de Incentivo à 
Participação de Servidores Atletas 
em Eventos Esportivos. 

A meta foi atingida. 

 

Quadro 035 – Programa de Bolsa Alimentação 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender 1.440 estudantes do 
Programa. 

Divulgar o programa. 
Selecionar os alunos estagiários para 
recebimento da bolsa. 

Foram cadastrados 1.971 estudantes 

 

Quadro 036 – Programa de Moradia Estudantil 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Atender 167 estudantes, sendo 95 
da CEU I, 62 da CEU III e 10 da 
CEU IV, sendo 95 da Universidade 
Federal de Goiás. 
 
Atender com cinqüenta Bolsas 
Moradia o Campus de Catalão e 
com sessenta bolsas o Campus de 
Jataí. 
 
Equipar e mobiliar as moradias 
estudantis I, III e IV. 
 
Solicitar a construção de uma 
moradia estudantil, com 
capacidade para atender 150 
estudantes, no Campus 
Samambaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de projetos, orçamento, 
licitação e execução por meio do 
CEGEF. 

As metas foram atingidas, sendo que as 
moradias foram equipadas e mobiliadas 
apenas parcialmente. A construção no 
Câmpus Samambaia foi licitada e o início 
das construções ocorrerá nos dois 
primeiros meses de 2009. 
 
 

 

Quadro 037 – Isenção de Taxas Acadêmicas 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Conceder 1.270 isenções de 
matrícula, sendo 710 para 
Goiânia, 270 para Catalão, 215 
para Jataí e 70 para Goiás. 

Receber solicitações de isenção. A cobrança de matrículas foi suspensa em 
07/03/2009. 
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Quadro 038 – Promoção de eventos 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Realizar três eventos: 
 - II Seminário Nacional dos 
Serviços de Atendimento ao 
Estudante Universitário, nos dias 
19 e 20 de junho de 2008; 
- Seminário de Atenção à Saúde 
do Servidor Público Federal no 
Estado de Goiás, no dia 19 de 
setembro de 2008; 
- II Encontro Universidade 
Saudável na UFG, no dia 09 de 
outubro de 2008. 

Organização e divulgação. Os eventos foram realizados 

 

Sobre os recursos vinculados à ação “Funcionamento de Cursos de Graduação” 

 

Os principais dispêndios na ação “Funcionamento de Cursos de Graduação” ocorreram com o pagamento de vencimentos 

e vantagens fixas – pessoal ativo, contratação por tempo determinado, material de consumo, outros serviços de terceiros 

– pessoa física e pessoa jurídica e locação de mão-de-obra. O pagamento de vencimentos e vantagens fixas atingiu o total 

de R$ 187.575.063,50, o de contratação por tempo determinado (professores substitutos), um total de R$ 5.404.601,72, 

outros serviços de terceitos – pessoa física, R$ 3.665.841,09, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, R$ 

10.645.793,67, aquisição de material de consumo, R$ 3.709.579,22 e locação de mão-de-obra, R$ 9.441.412,42. Na 

totalização dos R$ 239.735.487,38 pagos nesta ação, estão presentes recursos das fontes 100, 112 e 250, sendo que nesta 

última – recursos diretamente arrecadados - , foram alocados R$ 5.207.835,43. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002209 26235 12364107340090052 0100000000 31901100 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

3.874.064,07 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31900400 
contratacao por 

tempo determinado  
5.404.601,72 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31900800 
Outros Benefícios 

Assistenciais 
81.237,00 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31901100 
Vencimentos e 

Vantagens Fixas - 
Pessoal Civil 

183.700.999,48 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31901300 Obrigações Patronais 2.295,02 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31901600 
Outras Despesas 

Variáveis - Pessoal 
Civil 

948.271,79 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31909100 Sentenças Judiciais 1.734.233,84 

1 002209 26235 12364107340090052 0112000000 31909200 
Despesas de 

Exercícios Anteriores 
2.912.216,98 

1 002213 26235 12364107340090052 0100000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

494.346,00 

1 002213 26235 12364107340090052 0100000000 44905100 Obras e Instalações 100.000,00 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33901400 Diárias - Pessoal Civil 552.845,53 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33901800 
Auxílio Financeiro a 

Estudantes 
627.603,19 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33903000 Material de Consumo 3.462.547,84 
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1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33903300 
Passagens e Despesas 

com Locomoção 
966.955,79 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

3.135.247,50 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33903700 
Locação de Mão de 

Obra 
9.441.412,42 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

8.447.922,44 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33904700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

1.019,31 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33909200 
Despesas de 

Exercícios Anteriores 
153.481,32 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
132.150,85 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33913900 
Serviços de Terceiros 

– Pessoa Jurídica 
321.632,84 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

126.310,73 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 33919200 
Despesas de 

Exercícios Anteriores 
14.956,64 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 44905100 Obras e Instalações 2.733.918,98 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 44905200 
Equip.e Material 

Permanente 
4.075.099,36 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 44909200 
Despesas de 

Exercícios Anteriores 
82.281,31 

1 002213 26235 12364107340090052 0112000000 45906100 Aquisição de Imóveis 1.000.000,00 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 44913900 
outros servicos de 

terceiros pj - 
op.int.orc. 

55,00 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33901400 Diárias - Pessoal Civil 15.243,68 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33901800 
Auxílio Financeiro a 

Estudantes 
411.581,75 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33903000 Material de Consumo 247.031,38 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33903300 
Passagens e Despesas 

com Locomoção 
12.227,41 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

530.593,59 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

1.381.837,39 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33909200 
Despesas de 

Exercícios Anteriores 
37.174,10 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
18.897,44 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

130.026,13 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 33919200 
Despesas de 

Exercícios Anteriores 
6.188,70 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 44905100 Obras e Instalações 443.991,15 

1 002213 26235 12364107340090052 0250159999 44905200 
Equip.e Material 

Permanente 
1.972.987,71 

TOTAL 239.735.487,38 

 

Metas e resultados da ação no exercício   

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 240.675.156,00 239.735.487,38  99% 

Física 16.001  14.267   89% 
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2.3.4.1.3 -  Ação 1073.6328 – Universidade Aberta e a Distância. 

 
 Dados Gerais  

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos superiores a 
distância, oportunizando o acesso à Educação Superior inicial e 
continuada. Oferecer e promover programas de educação a 
distância, desenvolvidos em articulação ou diretamente pelas 
instituições públicas de ensino superior do País; difundir padrões 
de qualidade, promovendo a eqüidade e incentivando o 
aperfeiçoamento  

Descrição 

Definição de proposta básica e de referenciais de qualidade dos 
cursos, com implantação de pólos regionais ou desenvolvimento 
autônomo. Proposição e definição de: cursos de graduação e pós-
graduação. Aquisição e instalação de equipamentos e de redes; 
capacitação de docentes e pessoal envolvidos com os cursos; 
criação de currículos específicos e respectivos conteúdos. 
Desenvolvimento de cursos, material instrucional, metodologias, 
que subsidie a graduação e a pós-graduação em geral, 
compreendendo desde a formação de recursos humanos para 
produção de material de multimídia educacional até a contratação 
de serviços e realização de eventos. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Centro Integrado de Aprendizado em Rede (CIAR) 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

A Universidade Federal de Goiás no intuito de sistematizar e implementar ações de integração de redes de aprendizagem 

apropriadas a modalidade de ensino presencial e não presencial, criou em 2007 o Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede (CIAR). Sendo órgão suplementar vinculado a Reitoria, o CIAR tem como competência a implementação e apoio de 

atividades acadêmicas – graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, integradas pelas tecnologias da informação e 

comunicação desenvolvidas na UFG. 

 

A proposta pedagógica do CIAR tem como princípio a autonomia, a articulação entre ensino-pesquisa em processos de 

aprendizagens formais e não formais em projetos de ensino e extensão. 

 

Constituído por um Conselho Gestor, Diretoria e Coordenadorias o CIAR tem como objetivos norteadores: 

 acompanhar projetos interinstitucionais e intrainstitucionais que envolvem aprendizagem em redes com apropriação 

de tecnologias da informação e comunicação; 

 promover atividades de formação continuada para profissionais envolvidos nos projetos de aprendizagem em rede 

desenvolvidos pela UFG. 

 

As seguintes ações estavam previstas na área de EAD, a serem realizadas pelo CIAR, incluíndo-se aquelas relacionadas à 

Universidade Aberta do Brasil (UAB): 
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 redimensionar os projetos de curso – os projeto de cursos aprovados no edital do MEC não atendiam a dinâmica de 

EAD proposta na UAB; 

 visitar e avaliar os polos indicados pelo MEC para verificar as condições de implantação dos cursos solicitados pelo 

município; 

 elaborar material didático para curso de formação de orientadores acadêmicos e tutores de polo;  

 executar o curso de orientadores acadêmicos e tutores de polo a capacitação dos orientadores; 

 Criar o site www.ciar.ufg.br; 

 selecionar orientadores acadêmicos e tutores de polo; 

 selecionar cursista de Artes Visuais, Física e Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental;Elaborar e 

realizar curso de gestão de polos para coordenadores de polo; 

 realizar Seminário de Educação em Rede; 

 produzir material didático para os cursos de  Artes Visuais, Física e Especialização em Metodologia do Ensino 

Fundamental; 

 selecionar professores formadores; 

 capacitar  professores formadores; 

 expor projetos do CIAR no Conpeex 2008.  

 

As seguintes ações se efetivaram em 2008: 

1. Foi dado apoio logístico para os cursos de capacitação e eventos da EAD; 

2. Formar equipe técnica para suporte do ambiente virtual moodle; 

3. Estabelecer um cronograma de ações juntamente com as coordenações dos cursos e dos polos de apoio presencial; 

4. Elaborar e executar cursos de capacitação: Autores, Tutores/Orientadores, Gestores de polo, Auxiliar de biblioteca; 

5. Garantir a eficácia das prestações de contas através do acompanhamento dos fluxos e dos gastos dos Projetos de 

EAD 

6. Formar equipe de produção; 

7. Acompanhar junto ao  Centro de Seleção e Coordenações a realização dos processos seletivos dos cursos de EAD; 

8. Acompanhar junto as Coordenações e os polos de apoio presencial a execução dos cursos de EAD; 

9. Fazer a manutenção do site do CIAR; 

10. Acompanhar a elaboração de instrumentos de avaliação institucional dos cursos de EAD; 

11. Criar e gerenciar as salas virtuais; 

12. Criar e atualizar o tutorial aluno e professor; 

13. Avaliar as condições de infra-estrutura física, material e de apoio de cada polo de EAD. 

 

Por ser uma área nova de atuação, a implementação das atividades de educação a distância na UFG enfrenta enormes 

dificuldades no seu dia a dia: falta de espaço físico para treinamento; problemas técnicos com o servidor (invasão, quedas 

e paralisação do ambiente) falta de equipe técnica efetiva e permanente;  falta de pessoal técnico especializado para 

acompanhamento, manutenção e controle dos equipamentos de informática; falta de pessoal técnico especializado para 

realização de eventos; falta de um modelo padronizado de atendimento aos usuários; pouca comunicação entre as 

equipes, coordenações e o CIAR; rotatividade da equipe de produção; falta de repasse de informações dos 

http://www.ciar.ufg.br/
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Coordenadores para o CIAR em tempo hábil; falta de técnico efetivo  para manutenção do site; falta de transporte para 

visita de avaliação dos pólos de apoio presencial; número reduzido de pessoal de apoio no trabalho com EAD. 

 

Apesar destas dificuldades esta é uma modalidade de ensino que teve um expressivo crescimento no Brasil nos últimos 

anos, dando oportunidade de acesso ao ensino superior, sobretudo, a uma parcela da população que reside em 

localidades onde não existem instituições públicas de ensino superior. A UFG demonstrou claramente o seu envolvimento 

e comprometimento com este Programa ao criar o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), ao alocar recursos 

materiais e humanos para esta área de atuação e ao estabelecer parcerias com 28 (vinte e oito) prefeituras do interior do 

estado para a instalação de polos, oferecendo os cursos de graduação em Administração, Artes Visuais, Física, Ciências 

Biológicas, Artes Cênicas, Educação Física, Teatro e os de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental e 

Gestão Escolar. Na modalidade de educação a distância a UFG ofereceu em 2008 um total de 595 vagas nos cursos de 

graduação, 1.360 vagas nos cursos de especialização e 820 vagas em cursso de extensão. Vale destacar que, como parte 

deste esforço, a UFG iniciou no final de 2008 a construção de um prédio próprio para abrigar o CIAR. 

 

Nesta ação a UFG efetuou o pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção, outros serviços de terceiros – 

pessoa jujrídica, obrigações tributárias e contributivas e adquiriu material de consumo, utilizando-se de recursos 

financeiros oriundos das fontes 112 e 250, totalizando R$ 109.199,98. 

 

Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, que 

atingiu o total de R$ 60.067,49 e a aquisição de material de consumo, quie totalizou R$ 40.229,18. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 6328 – Universidade Aberta e a Distância 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002214 26235 12364107363280052 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
2.284,93 

1 002214 26235 12364107363280052 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

31.029,18 

1 002214 26235 12364107363280052 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

448,38 

1 002214 26235 12364107363280052 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

31.214,00 

1 002214 26235 12364107363280052 0112000000 33903900 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
28.853,49 

1 002214 26235 12364107363280052 0112000000 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

6.170,00 

1 002214 26235 12364107363280052 0250159999 33903000 
Material de 
Consumo 

9.200,00 

TOTAL 109.199,98 
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As metas e resultados no exercício (física e financeira) desta ação estão especificadas na tabela abaixo. A discrepância 

entre a meta física prevista e a realizada, deve-se ao ao fato de que alguns cursos tiveram o início de suas atividades 

adiadas . 

 

 Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 110.000,00 109.199,98  99% 

Física 2.000  1.270  64% 

 
 
2.3.4.1.4 - Ação 1073.2E14 – Reforma e Modernização da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino. 
 

Dados Gerais  

Tipo Ação orçamentária 

Finalidade 

Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física das 
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino, 
para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de 
graduação, com qualidade. 

Descrição 

Restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a 
um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto 
que envolvam ampliação/reforma/adaptação, bem como aquisição 
e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às 
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Centro de Gestão do Espaço Físico 

Coordenador nacional da ação Ronaldo Mota 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 
 

Esta ação é de grande importância no âmbito do Programa Brasil Universitário, pela perspectiva de sua importância 

estratégica para o funcionamento da instituição. As atividades desenvolvidas nesta ação são de responsabilidade da  Pró-

Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), órgão da UFG que tem como principal responsabilidade o planejamento e 

execução orçamentária e financeira da instituição. Além desta missão a atuação da PROAD abarca outras áreas essenciais 

ao funcionamento da instituição  tais como: serviços de transportes, de telecomunicações, de arquivo, de manutenção de 

equipamentos, de aquisição de materiais e equipamentos, de elaboração de projetos e acompanhamento de obras 

físicas, da contratação e acompanhamento dos serviços de vigilância, limpeza entre outros, visando fornecer o necessário 

suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. A PROAD compreende o Departamento de 

Contabilidade e Finanças (DCF), o Departamento de Material e Patrimônio (DMP), o Centro de Gestão do Espaço Físico 

(CEGEF), a Divisão de Transportes (DT), o Centro de Manutenção de Equipamentos (CEMEQ), a Divisão de 

Telecomunicações (DTEL) e a Divisão de Comunicações (DC). 
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Ficarão descritas aqui, como mencionado anteriormente, as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Administração 

e Finanças com recursos financeiros presentes em quase todos os programas e ações presentes no orçamento da UFG. 

 

A utilização racional do espaço físico da UFG, o atendimento às normas de segurança e vigilância, a atualização dos planos 

diretores, a melhoria dos ambientes de estudo e trabalho e dos serviços de conservação e limpeza são metas prioritárias 

do CEGEF. Este órgão é também responsável pela elaboração dos projetos arquitetônicos e acompanhamento das obras e 

reformas realizada nos Câmpus da UFG. Observa-se no quadro 039 de metas apresentado a seguir que este órgão teve 

uma intensa atuação em 2008, entregando à UFG um conjunto de novos edifícios, com especial destaque para o Centro 

de Eventos da UFG com uma área aproximada de 8.000 m
2
. Um grande número de novas construções foi licitado e 

empenhado em 2008. Várias reformas foram realizada ou estão em andamento, conforme descrição constante deste 

quadro.  

 

No DMP são efetivados processos de compras da UFG e realizados leilões públicos de bens inservíveis. É este órgão que 

elabora os editais de licitação e realiza os pregões para compras de materiais e contratação de serviços. O DMP é ainda 

responsável pela coordenação do Almoxarifado Geral da UFG, pelo tombamento dos bens permanentes, pela distribuição 

de materiais e pelo controle e acompanhamento do patrimônio da UFG. 

 

A Divisão de Transportes da UFG desenvolve suas atividades utilizando-se de uma frota de veículos constituída de carros, 

vans, microônibus, caminhões, ônibus e tratores. Contando com um quadro pequeno de motoristas este órgão é 

responsável pelo transporte de estudantes e professores em viagens para congressos e aulas práticas, viagens a Brasília e 

aos Câmpus do interior, para serviços de entrega de materiais em Goiânia e no interior, entre outros. Em 2008 foram 

atendidas 6.744 requisições urbanas e 1.954 requisições para viagens. Com a aposentadoria de motoristas do quadro, 

hoje constituído de apenas 24 motoristas, e a impossibilidade de contratação de motoristas no serviço público, a UFG 

teve que recorrer a uma terceirização de veículos com motoristas (vans e ônibus) como atendimento de um total de 186 

viagens. 

   

O CEMEQ é o órgão no qual são feitos os reparos nos equipamentos da UFG, incluindo-se entre eles microcomputadores, 

aparelhos de refrigeração e microscópios e onde são confeccionadas peças para alguns equipamentos. Este órgão 

atendeu em 2008 a 4.273 ordens de serviços nas áreas de óptica (153), eletro-eletrônica (377), informática (1.197), 

impressoras (368), reciclagem de cartuchos (1.192), mecânica (195) e refrigeração (387).  

 

A Divisão de Comunicações da UFG é o setor no qual é processada toda correspondência da UFG, onde os processos são 

autuados e acompanhados e onde são mantidos os arquivos da UFG. 

 

A Divisão de Telecomunicações (DTEL) cuida dos serviços de telefonia e do uso racional do telefone bem como da 

manutenção da rede ótica da UFG. Este órgão teve em 2008 um importante papel na definição dos novos equipamentos 

de telefonia da UFG (PABX físico) e na preparação da infra-estrutura necessária para a instalação dos novos serviços.  

 

O quadro 039 aponta um resumo das atividades de administração e finanças da UFG. 
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Quadro 039 – Atividades de administração e finanças 

Atividade a desenvolver Metas para 2008 Estratégias Utilizadas 
Realizado em 2008 
(Avaliação) 

Executar integralmente o 
orçamento/2008 da UFG 
cumprindo todas as metas 
previstas na Lei orçamentária 

Executar 100% do 
orçamento/2008 da UFG no 
valor de R$ 403.967.286,00 
- Cumprir as metas traçadas 
nas ações previstas, nos 
convênios e nas 
descentralizações 
 
Atender as demandas 
acadêmicas e administrativas  
dos diversos setores da UFG 

Acompanhar rigorosamente 
a execução orçamentária 
 
Fornecer as condições 
materiais e de pessoal para 
a equipe orçamentária e 
financeira 
 
Promover a qualificação 
permanente da equipe 
técnica 
 

Execução 
orçamentária no 
montante de R$ 
527.549.650,75 
 

Implantação do SIGFOR 
(sistema de acompanhamento 
eletrônico de planos de 
trabalho e da execução 
orçamentária das unidades 
acadêmicas/centros de custo)  

Elaboração e implantação de 
novos módulos no SIGFOR 
para o acesso e 
acompanhamento on-line de 
planos de trabalho e de 
pedidos, saldos e 
movimentação financeira das 
unidades orçamentárias 

Suporte e ampliação  de 
equipe especializada 
 
Reuniões com os setores 
envolvidos 
 
Contratação de estagiários 
e aquisição de novos 
equipamentos 

Implantação e 
operacionalização do 
sistema de diárias; 
Elaboração do 
módulo de 
pagamento (previsão 
p/implantação em 
fev/2009); 
Elaboração do 
módulo de Planos de 
Trabalho (previsão 
p/implantação em 
fev/2009); 
 

Agilização, maior controle e 
disponibilização de informações 
relativas aos processos de 
compra e distribuição de 
materiais do DMP 

Diminuição do tempo entre o 
encaminhamento de um 
pedido de compra e a 
chegada do material 
 
Diminuição de erros 
 
Melhor atendimento aos 
usuários  

Informatização  
 
Visita a outras instituições 
 
Contratação de Assessoria 
Técnica 
 
Contratação de estagiários 

Maior agilidade na 
aquisição de bens 
pela escolha da 
modalidade de 
licitação de Pregão 
Eletrônico com 
Registro de Preços, 
reforço da equipe  
contratação de novos 
servidores e alocação 
de estagiários) e 
aquisição de novos 
equipamentos; 
Pequeno avanço na 
informatização dos 
processos de 
compras. 
 

Formalização de processos e 
realização das licitações para 
aquisições dos bens/serviços 
demandadas pelos órgãos da 
UFG e unidades acadêmicas. 

Realização de todas as 
aquisições demandadas pela 
UFG; 
 
Tombamento e distribuição 
de todos os bens adquiridos. 

 

Fortalecimento da equipe 
de pregoeiros da UFG; 

 
Fortalecimento da equipe 
de tombamento e entrega 
dos materiais; 
 
Agilização na tramitação 
dos processos; 
 
Informatização da 
tramitação dos processos.  

Realização de 231 
Pregões Eletrônicos; 
 
Realização de 364 
cotações eletrônicas; 
 
Realização de 995 
dispensas de licitação 
(pessoa jurídica); 
 
Realização de 05 
pregões presenciais, 
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03 tomadas de 
preços e duas 
concorrências; 
 
Autuação de 4.309 
processos. 
 

Realização de leilão para 
materiais inservíveis da UFG 

Realização de um leilão para 
venda dos materiais 
inservíveis da UFG 

Recolhimento dos materiais 
inservíveis 
 
Catalogação dos materiais e 
baixa patrimonial 
 
Separação dos lotes 
 
Contratação de leiloeiro e 
divulgação 
 

Realização de 03 
leilões, um para 
materiais inservíveis 
e dois para cabeças 
de gado, que 
resultaram numa 
arrecadação de R$ 
190.731,00  

Continuidade da implantação 
do Sistema de Identificação e 
Controle de Acesso na UFG 

Continuidade dos serviços de 
confecção de crachás, 
instalação dos equipamentos 
de controle de acesso dos 
seguintes equipamentos de 
controle: 
11 catracas 
06 coletores biométricos 
14 cancelas 
20.000  “smart-cards” 
5.000 selos de identificação.  

Reuniões com pessoal 
especializado da UFG e da 
empresa privada vencedora 
da licitação 
 
Destinação de recursos 
específicos para esta 
finalidade 
 

Foram tiradas as 
fotos para os crachás 
em todas as 
Unidades de 
Ensino(trabalho não 
concluído devido à 
falta de alunos nas 
datas previstas); 
Instalação das 
catracas e cancelas; 
O software para 
acesso está em 
finalização. 
 

Licitações para aquisição de 
equipamentos de Telefonia, 
Serviços e Infra-estrutura de 
interligação entre os pontos da 
rede  

Aquisição de equipamentos 
de PABX físico 
 
Contratação de minutagem a 
preços menores 
 
Expansão do número de 
linhas de 1.400 para 2.000 
 
Controle pela UFG de todas as 
funcionalidades do sistema 
 
Incorporação de avanços 
tecnológicos  

Reuniões e discussões  com 
equipe técnica da UFG  
 
Contratação de Assessoria 
técnica especializada em 
telefonia 
 
Intercâmbio com 
profissionais de outras 
instituições 
 
Contratação de assessoria 
técnica para elaboração de 
editais específicos. 
 

O novo PABX foi 
instalado; 
Migração das linhas 
telefônicas para o 
novo PABX em 
processo; 
 

Destinação de recursos para 
atualização e ampliação dos 
programas de bolsas de 
licenciatura, extensão, “artes”, 
alimentação, permanência, 
mestrado e doutorado e outras. 

 60 bolsas Prolicen 
 70 bolsas Proec 
 32 bolsas de mestrado 
 08 bolsas de doutorado 
 100 bolsas de IC 
 17 bolsas banda pequi 
 15 bolsas coral 
 15 bolsas orquestra 
 780 bolsas alimentação 
 130 bolsas permanência 
 320 bolsas monitoria 
 150 bolsas estágio 

Priorização de uma política 
de assistência estudantil 
 
Busca permanente de 
recursos adicionais  
 
Lançamento de editais 
 

Alocação de recursos 
especiais para a 
assistência estudantil 
por meio do 
Programa Nacional 
de Assistência 
Estudantil (PNAES); 
 
Foram implantadas: 
60 bolsas Prolicen; 90 
bolsas Proec; 32 
bolsas de mestrado; 
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 08 bolsas de 
doutorado; 112 
bolsas de Iniciação 
Científica; 17 bolsas 
Banda Pequi; 10 
bolsas Coral; 10 
bolsas Orquestra; 
1.097 bolsas 
alimentação; 171 
bolsas permanência; 
320 bolsas monitoria; 
200 bolsas estágio. 

Renovação do parque gráfico 
do CEGRAF via aluguel e 
aquisição de novos 
equipamentos 

Ampliação da capacidade 
operacional do CEGRAF 
 
Melhoria da qualidade técnica 
da impressão 
 
Agilização dos serviços 

Licitação p/ aluguel de uma 
máquina 
 
Licitação p/ aquisição de 
uma guilhotina profissional 
 
Licitação p/ aquisição de 
equipam. comput.  
apropriados 
 
Treinamento do pessoal  

Aluguel de uma 
máquina off-set; 
 
Aumento do material 
gráfico produzido 
pela UFG; 
 
Aquisição de 
guilhotina especial; 
 
Aquisição de 
equipamentos de 
informática 
especializados. 
 

Ampliação do atendimento de 
ordens de  serviços envolvendo 
a manutenção de 
equipamentos por meio da a 
ampliação e adequação do 
espaço físico, aquisição de 
novos equipamentos  e a 
contratação de pessoal nas 
áreas de informática e 
refrigeração 

Recarga de 1.000 cartuchos; 
 
Recarga de 300 cartuchos 
toonner; 
 
Ampliação do atendimento de 
OS’s de refrigeração para 
30/mês 
 
Ampliação do atendimento de 
serviços de informática para 
100/mês  

Ampliação e adequação do 
espaço físico 
 
Instalação de ar 
condicionado no prédio do 
CEMEQ 
 
Contratação de empresa 
para desenvolver sistema 
eletrônico de controle de 
OS’s 
 
Contratação de pessoal 

Reciclagem de 1.321 
cartuchos; 
 
Reciclagem de 348 
cartuchos de tonner; 
 
Atendimento de 387 
OS's de refrigeração; 
 
Atendimento de um 
total de 1.565 OS's 
na área de 
informática. 
 
Atendimento de um 
total de 4.273 OS's. 
 
Aumento de 41%, em 
relação a 2007,  no 
número de OS's 
atendidas 
 

Retirada do passivo de resíduos 
perigosos em laboratórios da 
UFG 

Incineração de 4,5 ton de 
resíduos perigosos estocados 
na UFG 
 

Contratação de firma 
especializada 

Incineração de 4,5 
ton de resíduos 
perigosos. 

Digitalização/Microfilmagem 
dos documentos (DAA, DOPS...) 

Reduzir o volume de arquivo 
em papel 
 
Agilizar o acesso às 
informações  
 

Licitação para contratação 
de empresa especializada. 

Visita de servidores 
da UFG a outras IFES; 
 
Participação de 
servidores em cursos 
especializados. 
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Preservação da memória 
documental 
 

Projeto de otimização de 
recursos e redução de custos na 
UFG 

Redução de custos diversos 
(energia, telefonia, 
transporte, informática etc) 

Preparação de documentos 
para uma campanha de 
esclarecimento e 
convencimento da 
comunidade 
 
Levantamento de dados 
 
Contratação de equipe 
técnica 

Realização de um 
seminário Nacional 
em Goiânia 
(abril/2008), para 
discutir o tema com 
especialistas no 
assunto;  
 
Formação de uma 
Comissão especial, 
designada pelo Reitor 
para tratar do tema; 
 
Reuniões com o 
pessoal técnico da 
CELG para discutir as 
possibilidades de 
otimização dos 
gastos com energia 
elétirca; 
Implantação do novo 
sistema para os 
serviços de telefonia 
na UFG.  
 

Organização de Seminário 
Nacional em Goiânia, em 
parceria com o MEC, para 
discutir as obras dentro do 
Programa REUNI.  

Reunir o pessoal técnico do 
MEC com 150 representantes 
das diversas IFES, 
representantes da CEF e dos 
órgãos de controle externo, 
para discutir e viabilizar 
soluções para os desafios da 
execução das obras do REUNI 

Busca de apoio financeiro 
do MEC para a realização do 
evento; 
 
Divulgação; 
 
Preparação de material 
 
Licitação para locação de 
espaço.  
 

Realização do 
Seminário sobre as 
obras do REUNI no 
período de 20 a 
22/08/08 com a 
participação do 
Secretário de 
Educação Superior do 
MEC, Dr. Ronaldo 
Mota, do Secretário 
Executivo do MEC, 
Dr. Henrique Paim, 
representantes dos 
órgãos de controle 
externo, demais 
autoridades, vários 
reitores além de 
outros 180 
representantes  das 
IFES. 
 

Gerenciamento financeiro dos 
cursos de ensino à distância 
(EAD) 

Gerenciamento financeiro e 
orientação técnica a todos dos 
cursos a distância  

Designação de um servidor  
para atender 
especificamente aos cursos 
de EAD. 

Organização e 
controle 
implantados. 
Pequeno avanço no 
processo de 
informatização 
 

Construção do Centro de 
Cultura e Eventos da UFG. 

Projeto em 03 etapas – 
construção da 1ª.  Etapa  
 

Destinação de recursos do 
orçamento/2007  
 

Obra concluída e 
inaugurada em 
Dez/2008 a um custo 
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 7.500 m
2
 de área construída Captação de emendas 

parlamentares 
 
Parceria com a CEF 
 

global de R$ 
8.617.000,00 

Acessibilidade dos Edifícios da 
UFG em Goiânia. 

Tornar a UFG acessível a 
portadores de necessidades 
especiais e idosos  

Reformas de sanitários, 
construção de rampas, 
instalação de elevadores, 
sinalização – atendimento 
norma ABNT 9050 
 

Licitação realizada 
(R$ 2.056.000,00) e 
obras iniciadas no 
final de 2008. 

Término das obras novas: 
Centro de Aulas Campus 
Samambaia, CERCOMP, Bloco 
de 
Administração/Contábeis/Econ
omia. 
 

Atender as necessidades das 
Unidades de Ensino e Órgão 
administrativo 
 
2.000m

2
 de área construída 

 

Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras 

Obras concluídas, 
inauguradas e em 
pleno 
funcionamento. 
Valor global das duas 
obras R$ 
2.470.451,00  

Término das obras Campus de 
Catalão e Jataí: salas de aulas, 
laboratórios, piscinas e quadra 
coberta 

Projeto de Expansão REUNI 
(SESU/MEC): construções para 
atender aos novos cursos  
 
Aproximadamente 8.000 m

2
 

de área construída 

As obras de Catalão e Jataí 
sofreram atrasos em sua 
execução em função do 
rompimento do contrato 
com a empresa GRAU,por 
inexecução do mesmo; 
 
Realização de nova licitação 
e reinício das obras; 
 
Fiscalização rigorosa e 
sistemática das obras. 
 

As obras foram 
reiniciadas, estão em 
fase final de 
execução e já estão 
parcialmente em uso. 
Inauguração prevista 
para março 2009.   

Início das obras da primeira 
etapa da construção do Centro 
de Aulas no Campus I 

Construção de dois  
pavimentos  de 
estacionamento e andar 
térreo do prédio. 
 
1.500 m

2
 de área construída. 

Elaboração dos projetos 
 
Licitação da obra 

Primeira etapa da 
obra licitada (no 
valor de R$ 
2.755.421,56), e em 
execução. A entrega 
das obras desta 
primeira etapa, 
prevista inicialmente 
p/ dezembro/2008, 
está atrasada em 
função do período 
chuvoso e 
intercorrências não 
previstas no 
cronograma original.  
  

Construção de prédio para 
abrigar o Centro Integrado de 
Ensino à distância. 

Construção de edifício com 
área de 600m

2
 

Levantamento de 
necessidades 
 
Elaboração de projetos; 
 
Licitação da obra 
 

Obra licitada (valor 
R$ 597.651,24) e 
execução iniciada. 

Licitação da segunda etapa da 
obra de construção do  Centro 
de Aulas no Campus I 

Construção de 06 pavimentos 
para abrigar salas de aulas e 
outras instalações; 
 
Área construída de 8.414 m

2
 

Elaboração de projetos; 
 
Licitação da obra 

Obra licitada no valor 
global de R$ 
5.556.604,10. Início 
da execução previsto 
para fevereiro/2009. 
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Licitação e execução das obras 
de construção de passarelas 
cobertas para pedestres no 
Campus II 

Ligação externa entre edifícios  
- abrigo contra sol e chuvas e 
retirar circulação interna dos 
Institutos 
 
Construção de 1.000 m 
lineares de passarela coberta 
e iluminada 
 

Projeto em andamento; 
Licitação e contratação de 
empreiteira 

Obra em fase final de 
execução no valor 
global de R$ 
783.204,82 

Construção de 
Cantinas/Restaurantes na EA, 
EV e nos Institutos Básicos 

03 Cantinas/Restaurantes nos 
locais de atendimento 
precário – 3 módulos de 140 
m

2
. 

Elaboração dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Construção em duas etapas: 
1ª. etapa: 280 m

2
 ; 2ª etapa: 

convivência: 140 m
2
. 

Construção da 
cantina dos Institutos 
básicos concluída ( 
valor global de R$ 
306.253,07) ; 
 
Licitação das outras 
duas cantinas (valor 
global de R$ 
717.000,00) 
concluída e obra 
contratada. 
 

Reformas diversas Catalão e 
Jataí  

Atender as necessidades dos 
Campus na melhoria da infra-
estrutura existente 

Levantamento de 
necessidades; licitação e 
contratação de 
empreiteiras 

Licitação para as 
reformas em Catalão 
e Jataí realizadas com 
sucesso e empenho 
no valor de R$ 
1.160.485,35 
(Catalão) e R$ 
728.644,90 (Jataí). 
Obras em fase final 
de execução. 

Reforma do Espaço Cultural 
Praça Universitária 

Reforma de 1.500 m
2
 de área 

do espaço cultural. 
 
Primeira etapa: reforma da 
galeria de arte 
 
Segunda etapa: reforma e 
adaptação do teatro 
 

Elaboração dos projetos 
 
Licitação da obra 
 
Execução da obra 

Primeira etapa: obra 
licitada e  concluída 
no valor de R$ 
394.561,81; 
 
Segunda etapa: obra 
licitada (R$ 
786.917,80,00) e em 
execução 

Construção do Laboratório de 
Ressonância Magnética - IQ 

Instalação de equipamento de 
ressonância magnética; 
 
87 m

2
 de área construída. 

 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Licitação realizada 
(R$ 150.000,00) e 
construção 
concluída. 

Reforma e ampliação dos 
prédios do Centro Gráfico 
(CEGRAF) e do Departamento 
de Material de Patrimônio 
(DMP). 

Reformar as instalações 
destes dois prédios, visando 
oferecer melhores condições 
de trabalho nestas duas áreas 
de atuação; 
 
Reformar e ampliar uma área 
de aproximadamente 2.702 
m

2
. 

 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Licitações realizadas 
e obras em execução 
no valor global de R$ 
1.572.209.10  

Reforma e adequação das salas 
técnicas de várias unidades 

Reforma das salas técnicas de 
várias unidades acadêmicas 

Elaboração de projetos 
 

Licitação realizada e 
obra execução no 



 
 

 77 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

acadêmicas visando melhorar o 
acesso à rede internet 
 

Licitação das obras 
 
Execução 
 

valor de R$ 
387.168,00  

Troca da Cobertura do Edifício 
das Fac. de Farmácia e 
Odontologia 

substituição da cobertura do 
edifício com adequação da 
fachada de entrada 
 
1800m

2
 de área a ser 

reformada 
 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Obra concluída (valor 
de R$ 516.000,00) 

Reforma do Campus de 
Firminópolis 

Adequar os espaços para 
estagiários e Ensino à 
Distância 
 
200 m

2
 de área reformada 

 

Execução em duas etapas: 
1ª. – alojamentos; 2ª. EAD 

Obra licitada e 
concluída (valor R$ 
133.287,26). 

Ampliação do Hospital 
Veterinário 

Continuação ampliação do HV 
– recursos MEC 
 
200m

2
 de área ampliada 

 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Obra licitada (valor 
R$ 263.975,17) e 
concluída. 

Reformas em diversas unidades 
da UFG: CEPAE, Biblioteca, Fac. 
Direito, Esc. Agronomia, I. 
Química, Fac. Educ. Física, Esc. 
de Engenharia, Fac. de 
Medicina. 
 

Adequar espaços para o 
melhor funcionamento das 
atividades de ensino e 
pesquisa nas unidades 
acadêmicas. 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Reformas licitadas e 
executadas no valor 
global aproximado de 
R$ 2.407.693,73  

Construção de Casa de 
Estudante Campus Samambaia 

Atender as demandas de 
estudantes do Campus 
Samambaia 
 
600 m

2
 de área construída 

 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Obra licitada no valor 
de R$ 1.937.000,00) 
e início da execução 
para janeiro de 2009. 

Reformas da Creche  
 
 

 Adequar as instalações e área 
física p da creche 
 
Reforma em 400 m

2
 de área 

 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Licitação concluída e 
obra em andamento 
(valor de R$ 
717.274,61). 

Reforma das casas dos 
estudantes. 

Melhorar as instalações físicas 
das 03 casas de estudantes 
(CEU I, III e IV). 

Elaboração de projetos 
 
Licitação das obras 
 
Execução 
 

Licitação concluída e 
obra em andamento 
(valor de R$ 
389.746,03). 
 

 
O quadro apresentado anteriormente mostra o grande número de importantes intervencôes desenvolvidas nesta ação e 

um balanço geral bastante positivo em relação ao cumprimento das metas estabelecidas. Em termos de obras e reformas, 

a UFG viveu um ano muito bom em 2008, com o cumprimento de praticamente todas as metas e a realização de outras 

não previstas originalmente, sobretudo na área de construção e reformas. Um problema que afetou o cumprimento 

integral de algumas metas foi a carência de pessoal em algumas áreas estratégicas da instituição. Este problema é 

especialmente grave nas áreas de arquitetura e engenharia e de informática, para as quais o quadro de servidores da UFG 

é extremamente reduzido, para uma demanda que além de grande é crescente.  No caso específico da área de tecnologia 
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da informação, vários sistemas informatizados em fase de elaboração tiveram o seu cronograma afetado por absoluta 

falta de pessoal especializado nos quadros da UFG. Problema semelhante afetou também o atendimento de ordens de 

serviço da Divisão de Transportes, pela falta de motoristas, e no atendimento às ordens de serviço do CEMEQ na área de 

refrigeração pela ausência de profissionais qualificados nos quadros da UFG. 

 

A UFG efetuou nesta ação o pagamento de obras e instalações utilizando-se de recursos financeiros oriundos das fontes 

100 e 112, totalizando R$ 2.550.000.00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). Deve-se destacar que várias 

ações relacionadas no quadro anterior foram financiadas com recursos de outras ações, particularmente com aqueles de 

outras ações, tais como “Funcionamento dos Cursos de Graduação” e das ações de expansão de Catalão e Jataí. 

 
A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 2E14 - Reforma e Modernização da Infra-Estrutura das Instituições Federais de Ensino 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 520717 26235 1236410732E140088 0100000000 44905100 
Obras e 

Instalações 
1.500.000,00 

1 520717 26235 1236410732E140088 0112000000 44905100 
Obras e 

Instalações 
1.050.000,00 

TOTAL 2.550.000,00 

 
Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 2.550.000,00 2.550.000,00  100% 

Física 5 1 20% 

 

Deve-se chamar atenção para os dados da meta física lançados neste quadro. A meta física prevista de “5” (cinco) foi 

lançada pela gerência do Sistema SIMEC/MEC e não pela Coordenação de Orçamento da PROAD. Não foi repassado à 

unidade o significado deste número. Ao lançar que a meta executada de “1” (um), a UFG teve o entendimento que a 

unidade, a UFG, foi reformada e modernizada. Portanto o percentual de 20% de execução constante neste quadro 

expressa na realidade a falta de compreensão do sentido da meta física lançada pela gerência do sistema.  

 

 2.3.4.1.5 - Ação 1073.09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais. 

 
Dados Gerais  

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 
Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência 
dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004. 

Descrição 

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores 
públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004. 
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Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

A UFG efetuou o pagamento da contribuição patronal referente ao custeio do regime de previdência dos seus 

professores e técnico-administrativos, utilizando-se de recursos financeiros oriundos das fontes 100, 112 e 300, 

totalizando R$ 40.861.760,06. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores 
Públicos Federais 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002206 26235 12122107309HB0001 0100000000 31911300 
Contribuições 

Patronais 
672.317,06 

1 002206 26235 12122107309HB0001 0112000000 31911300 
Contribuições 

Patronais 
32.306.072,81 

1 002206 26235 12122107309HB0001 0112000000 31919200 

Despesas de 
Exercício 

Anteriores - Op. 
Intra-

Orçamentarias 

470.844,19 

1 002206 26235 12122107309HB0001 0300000000 31911300 
Contribuições 

Patronais 
7.412.526,00 

TOTAL 40.861.760,06 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 40.878.207,00 40.861.760,06  99% 

Física - - - - - - 

 

 
2.3.4.1.6 - Ação 1073.1H63 – Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Catalão. 
 

Dados Gerais  

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Viabilizar a ampliação da infra-estrutura no Campus Catalão da 
Universidade Federal de Goiás objetivando aumentar a oferta de 
vagas na graduação, realizar atividades de extensão, desenvolver a 
Pós-Graduação e as  pesquisas. 

Descrição 
Realizar reformas de edifícios, construção de Centro e aulas e 
prédios de laboratório. Aquisição de equipamentos e materiais de 
laboratórios básicos, manutenção e serviços de terceirização, por 
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meio de licitações de acordo com a legislação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG  

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Administração do Câmpus de Catalão, Centro de Gestão do Espaço 
Físico e Departamento de Material e Patrimônio 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

O Câmpus de Catalão da Universidade Federal de Goiás iniciou suas atividades regulares de ensino de graduação no ano 

de 1986, quando foram implantados os cursos de Geografia e Letras, através de convênio celebrado entre a Universidade 

e Prefeitura Municipal de Catalão. A partir do ano de 1988, e nos três anos subseqüentes o Campus  experimentou um 

processo de crescimento na oferta de cursos de licenciatura plena e no ano de 1991 já contava com mais quatro cursos 

de graduação: Pedagogia, Matemática, História e Educação Física. No ano de 1996, a partir de um amplo processo de 

mobilização da comunidade, foi implantado o curso de Ciências da Computação.  

 

A continuidade do processo de expansão e consolidação do CAC/UFG esbarrava em dificuldades de um modelo oneroso ao 

município, que assumia a totalidade da folha de pagamento dos professores, e em uma característica acadêmica de 

Campus de Extensão dos cursos da UFG/Goiânia. Somente a partir de 2001 é que as primeiras vagas de concursos públicos 

federais foram direcionadas para Catalão, chegando a um total de 36 vagas até o ano de 2003. 

 

A partir do final do ano de 2005 o CAC/UFG  é inserido no Programa de Expansão das Universidades Federais - cujo 

objetivo principal é expandir o sistema federal de ensino superior, com vistas a ampliar o acesso à universidade, 

promover a inclusão social e reduzir as desigualdades regionais, tendo como meta prioritária do programa a implantação 

de 10 universidades e de 49 campi universitários.  

 

O Campus Catalão foi inserido na categoria de Novos Campi,  credenciando-o a receber investimentos para infraestrutura, 

de custeio e vagas federais, se comprometendo a ampliar quinhentas vagas nos processos seletivos de 2006/2007. O 

projeto inicial já havia contemplado esse diferencial – unidade que já oferecia cursos regulares-e sugere a destinação de 

parte das vagas docentes para os cursos que já ofertavam vagas anteriormente para que, paulatinamente, o número de 

professores com vínculo municipal pudesse diminuir, como realmente vem ocorrendo. 

 

Através de Resolução do CONSUNI nº 19, de 11 de novembro de 2005, o Campus Catalão é transformado em Unidade da 

UFG. O Regimento foi aprovado no CONSUNI em reunião realizada no dia 23 de novembro de 2007 e instituído pela 

Resolução nº 023 de 2007, que lhe confere o status de Campus fora de sede. 

 
METAS E RESULTADOS DA AÇÃO – EXERCÍCIO 2008 

 
1.  Meta física 
 

Previstas realizadas 

800 720 
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Um comentário inicial deve ser feito em realão à meta física de 800 matrículas em 2008. Deve-se destacar que o  Conselho 

Diretor do Campus Catalão decidiu, com respaldo da Reitoria da UFG, adequar o processo de expansão do CAC levando em 

consideração o problema da infraestrutura, a diminuição e o atraso na disponibilização de vagas para concursos em 2007. 

Foram estes fatores que pesaram sobre o cumprimento de forma parcial da meta física prevista inicialmente.  

 

As reformas dos prédios antigos foram empenhadas no final de 2007 e tiveram inicio no mês de janeiro de 2008, sendo 

que a parte estrutural já foi concluída. Está em fase final (fevereiro de 2009) as ligações das instalações elétricas e de 

instrumental que tiveram que ser todas substituídas. O Centro de Aulas foi concluído apenas em outubro o que fez com 

que dois cursos noturnos (História e Geografia) funcionassem durante todo o ano de 2008 em um escola da rede estadual 

mais próxima do CAC.  

 

Durante o segundo semestre, até a entrega do Centro de Aulas, todos os cursos tiveram que sair do Câmpus e foram 

alocados em seis escolas da cidade. Para o ano de 2009 há a previsão de saída de mais dois cursos do CAC, até que o 

segundo bloco de salas de aulas, que teve sua construção iniciada em novembro de 2008, seja concluído.  

 

O cumprimento integral da meta se dará no ano de 2009 quando terá início o curso de Enfermagem que ofertará 40 vagas.  

Os cursos de Psicologia, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção e Engenharia Civil passarão da oferta de 40 para 50 

vagas no processo seletivo para ingresso em 2009. Dessa forma não se faz mais necessário, conforme indicado nos 

relatórios anteriores, a abertura do décimo curso para  atingimento da meta estipulada de 500 vagas.   

 

 O quadro atual da Unidade Campus Catalão, três anos após o início do Programa de expansão, apresenta-se com cursos já 

consolidados em duas décadas de atuação, com as áreas básicas já implantadas, implantação das áreas de engenharias no 

inicio de 2008 e ainda o curso de Enfermagem implantado em 2009. 

   

Cursos implantados antes do Programa de Expansão  

Curso Implantação Vagas Anuais 
Total de Matrículas 

Projetadas 

Geografia 1986 50 200 

Letras  1986 85 340 

Pedagogia 1988 50 200 

Matemática 1988 45 180 

Educação Física 1990 45 180 

História 1991 45 180 

Ciências da Computação 1996 30 120 

TOTAL 350 1.400 
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Ampliação com o Programa de Expansão (2008) 

Curso Implantação Vagas anuais 
Total de matrículas projetadas ao 

final de implantação 

Química 2º sem. 2006 50 200 

Física 2º sem. 2006 50 200 

Ciências Biológicas 2º sem. 2006 50 200 

Administração 2º sem. 2006 50 200 

Psicologia 1º sem. 2007 50 200 

Engenharia de Minas 1º sem. 2008 40 200 

Engenharia Civil 1º sem. 2008 40 200 

Engenharia de Produção 1º sem. 2008 40 200 

 TOTAL 370 1800 

TOTAL GERAL 720 3.200 

 

Quadro Anterior ao Processo de Expansão 

Efetivo Federal Efetivo Municipal Total 

33 76 109 

 

Quadro de Pessoal Docente em 2008 

Efetivo Federal Efetivo Municipal Professores Substitutos Total 

107 37 28 172 

 

Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em 2008 

Cedidos pela Prefeitura Técnicos Federais Total 

12 47 59 

 

Alunos Matriculados na Graduação 

Ano de 2007 Ano de 2008 

1.480 2.100 

 

A graduação no Câmpus de Catalão 

  

O Programa de Expansão consolidou o Campus Catalão como Unidade diferenciada da UFG, conforme indica as linhas 

gerais de seu Regimento Geral. Essa autonomia relativa propiciou a implantação de um processo de gestão 

acadêmica/administrativa que fortaleceu as coordenadorias e as instâncias deliberativas. Não funcionando mais como 

Extensão da UFG os cursos recém implantados e os cursos que já  desenvolviam suas atividades passaram a desenvolver  

seus respectivos Projetos Políticos Pedagógicos, o que favoreceu um amplo e importante debate interno. 

A ampliação da oferta de vagas nos cursos de graduação das diversas áreas do conhecimento dinamizou as ações e 

fortaleceu politicamente a Universidade Federal de Goiás em toda a região Sul e Sudeste do Estado de Goiás. Além disso, 

estendeu seu raio de influência pelas regiões do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro e Entorno do Distrito Federal. 

 

Em nível local o comércio e principalmente o setor imobiliário sofreu um aquecimento importante em função do afluxo de 

estudantes de outros municípios e regiões, bem como a chegada de professores empossados pelos concursos públicos. A 
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ampliação dos cursos de graduação está contribuindo e contribuirá muito para agregar uma vantagem comparativa na 

qualidade da mão-de-obra nos diversos níveis de ensino e nos setores de serviços e indústria e com isso firmar Catalão e 

todo o Sudeste Goiano como regiões importantes para o crescimento econômico com melhor qualidade de vida. 

 

A Pós-Graduação e a Pesquisa no Câmpus de Catalão 

  

O Campus Catalão apresentava até o final da década de 1990 um quadro com baixo nível de qualificação docente, 

principalmente em nível de doutores, o que não permitia avanços no ensino de Pós-Graduação, captação de bolsas e 

projetos de pesquisas. Mesmo com o esforço interno dos departamentos, possibilidades de bolsas pelo sistema PICDT e 

licenças por parte da Prefeitura de Catalão, como órgão empregador, havia uma dificuldade em fixar o quadro qualificado, 

em face de ainda não ser disponibilizadas as vagas federais. 

 

A chegada das primeiras vagas federais em 2001 começa a modificar esse quadro que avança substancialmente com o 

Programa de Expansão, a partir de 2005. As vagas de concursos são abertas, prioritariamente para o cargo de professor 

adjunto. Atualmente, o Campus apresenta um quadro de qualificação importante e com boas perspectivas em médio 

prazo, devendo chegar a 70% do corpo docente em nível de doutorado, conforme demonstra os dados abaixo: 

 

Qualificação do Quadro – 2008 

Doutores 79 

Mestres 68 

Especialistas 13 

Graduados 12 

Total 172* 

 

Esse quadro permitiu o avanço da Pós-Graduação Lato Sensu, com a abertura de cursos em várias áreas do 

conhecimento, e possibilitou que nos dois últimos anos também se desenvolvesse programas Stricto Sensu, em nível de 

mestrado. A CAPES aprovou o Programa de Mestrado em Geografia para início em 2008 e está em diligência o programa 

vinculado ao curso de História. Estão em fase de preparação os programas de mestrado na área da Educação e outro, com 

enfoque interdisciplinar, na área das Ciências Exatas. 

 

Bolsas Acadêmicas e de Iniciação Científica – 2008 

PIBIC 22 

PIVIC 13 

PROLICEN 16 

PROBEC 15 

Total 66 

 

 Enquanto funcionava como Câmpus de Extensão a política de assistência estudantil no CAC se limitava a ofertar, 

conforme as normas da UFG, passagens terrestres para que alunos participassem de eventos científicos. A partir de 2007 

efetiva-se o Programa de Assistência ao Estudante, pela criação de um setor especifico vinculado à Diretoria Geral, com 
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pessoal qualificado e capacitado pela Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária.  Pelo fato do câmpus de 

Catalão não possuir infra-estrutura nem recursos imediatos para construção de uma moradia estudantil, optou-se, em 

reunião conjunta entre a PROCOM, PROAD e a diretoria do CAC, por atender aos alunos que se enquadrassem nos critérios 

socioeconômicos, criando uma bolsa para auxílio moradia, no valor de R$ 120,00, creditados em conta do aluno mediante 

apresentação de recibo de locação. 

 

O mesmo critério foi utilizado para o auxilio alimentação, já que também não há um restaurante universitário na Unidade. 

O entendimento foi de que o aluno receberia o valor equivalente a um ou dois tickets (R$ 3,00 cada ticket), conforme as 

condições econômicas atendidas pelo Edital. Assim se estipulou um valor mensal de R$ 75,00 caso o aluno precisasse de 

uma refeição por dia e R$ 150,00 para os alunos de moradia. 

 

Investimento em Assistência Estudantil - 2008 

Modalidade Quantidade Valor Unitário (R$) 

Permanência 40 300,00 

Moradia 50 120,00 

Alimentação 
167* (parcial) 75,00 

50** (integral) 150,00 

* bolsas pagas apenas nove meses no ano no valor de um ticket diário (R$ 3,00)  
** valor correspondente a dois tickets diários e pagos os doze meses para os alunos que recebem auxílio moradia. 
 

Para as bolsas permanência houve uma pactuação de que a Unidade arcaria de seu próprio custeio, com a outra parte 

ofertada pela UFG. Assim, como a Universidade ofertou 10 bolsas, o CAC ampliou para 20 os bolsistas atendidos nessa 

modalidade. O quadro acima sintetiza os dados da Assistência Estudantil no Câmpus Catalão em 2007. Para 2008 

planejava-se dobrar o quantitativo das bolsas permanência, o que ocorreu, passando para 40 bolsas. 

 

O presente relatório atesta a relevância acadêmica e a importância política para a região com a implantação do Programa 

de Expansão no Câmpus Catalão/UFG. Demonstra que as adequações ao projeto inicial, tanto na ampliação na oferta de 

mais um curso de graduação quanto no escalonamento da implantação dos cursos foram decisões acertadas do Conselho 

da Unidade referendadas pela Reitoria da UFG. O atendimento das metas físicas para 2009 ainda depende do 

cumprimento do que foi pactuado em termos orçamentários e de vagas docentes e técnico administrativos entre a UFG e 

MEC. 

 

A UFG efetuou a expansão do Câmpus de Catalão utilizando-se de recursos financeiros oriundos integralmente da fonte 

112, totalizando R$ 5.827.176,72 (cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e seis reais e setenta e 

dois centavos). 

 

Os principais dispêndios ocorreram com o pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, a aquisição de 

equipamentos e material permanente, aquisição de material de consumo, locação de mão-de-obra e obras e instalações. 

O pagamento de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica atingiu o total de R$ 486.500,70 (quatrocentos e oitenta e 

seis mil, quinhentos reais e setenta centavos), a aquisição de equipamentos e material permanente um total de R$ 
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855.537,75 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), a aquisição 

de material de consumo, R$ 216.716,55 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco 

centavos), a locação de mão-de-obra, um total de R$ 536.303,06 (quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e três reais e 

seis centavos) e a execução de obras de obras e instalações, R$ 3.086.501,67 (três milhões, oitenta e seis mil, quinhentos 

e um reais e sessenta e sete centavos). 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 1H63 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão - no Município de Catalão-Go 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
91.480,91 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

299.415,00 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

216.716,55 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

45.585,53 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

127.622,36 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33903700 
Locação de 

Mao de Obra 
536.303,06 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

486.500,70 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33909200 
Despesas de 

Exercicios 
Anteriores 

9,35 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
1.991,24 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 33914700 
Obrigações 
Tributárias 

21.625,60 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 44905100 
Obras e 

Instalações 
3.086.501,67 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 44905200 
Equip.e 
Material 

Permanente 
855.537,75 

1 013887 26235 1236410731H630101 0112000000 44909200 
Despesas de 

Exercicios 
Anteriores 

57.887,00 

TOTAL 5.827.176,72 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

 Meta Previsão Execução Execução/previsão 

Financeira 5.827.500,00 5.827.176,72 99% 

Física 2.320 710 31% 

 

A execução de apenas 31% da meta física prevista é explicavél por uma falha no lançamento dos dados no SIMEC. O 

quantitativo de 2.320 refere-se à meta do número total de alunos matriculados, enquanto que o quantitativo de 710 

refere-se ao número de vagas oferecidas no processo seletivo. O número total de matrículas em 2008 foi de 2.100 e 

portanto a execução foi de 90% (2.100/2.320).  
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2.3.4.1.7 - Ação 1073.1H64 – Expansão do Ensino Superior – Câmpus de Jataí. 

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 

Viabilizar a ampliação da infra-estrutura no Campus Jataí da 
Universidade Federal de Goiás objetivando aumentar a oferta de 
vagas na graduação, realizar atividades de extensão, desenvolver a 
Pós-Graduação e as  pesquisas. 

Descrição 

Realizar reformas de edifícios, construção de Centro e aulas e 
prédios de laboratório. Aquisição de equipamentos e materiais de 
laboratórios básicos, manutenção e serviços de terceirização, por 
meio de licitações de acordo com a legislação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Administração do Câmpus de Catalão, Centro de Gestão do Espaço 
Físico e Departamento de Material e Patrimônio 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

O Campus Jataí, no final do ano de 2008, oferecia dezesseis cursos de graduação: Agronomia, Medicina Veterinária, 

Ciências Biológicas, Geografia, Educação Física, Letras, Matemática, Pedagogia, Física, Química, História, Biomedicina, 

Enfermagem, Psicologia, Ciências da Computação, e Zootecnia. No vestibular 2008/09  foram abertas vagas para os cursos 

de Direito e Engenharia Florestal que fazem parte do projeto REUNI. 

 

Fazendo uma retrospectiva da expansão que está em curso, deve-se ressaltar que com a entrada do Câmpus de Jataí no 

projeto de Expansão das IFES, fase I, no ano de 2006, objetivou-se: 

 

I – Implantar novos cursos e turmas, atendendo a demanda da região, inclusive com a criação de cursos de alta demanda; 

 

II - Viabilizar a reestruturação do Campus, objetivando realizar educação superior de graduação e pós-graduação, 

atividades de extensão, desenvolvimento de pesquisas, e aumentar a oferta de vagas da educação superior no Sudoeste 

Goiano. 

Nesta primeira fase da expansão foram criados oito novos cursos entre licenciaturas e bacharelados: Física, Química, 

História, Biomedicina Psicologia, Enfermagem, Ciência da Computação, e Zootecnia. O total de alunos matriculados no 

segundo semestre de 2008  foi de 1746.  

 

Expansão do Ensino Superior – Campus de Jataí 

 
O Campus Jataí, antes do início da expansão, contava com oito cursos de graduação até o ano de2005. A implantação do 

programa de expansão em Jataí proporcionou o aumento de vagas, com a criação de oito novos cursos de gradução, e 

ampliação de uma turma do curso de agronomia, que anteriormente contava com trinta vagas, passando para sessenta 

vagas. Por decisão do Conselho Diretor do Câmpus, o curso de Nutrição não foi criado, e as 30 vagas destinadas a este 

curso foram repassadas para expansão dos cursos de Pedagogia (70 para 80 vagas – 2 períodos), Matemática (+ 5 vagas), 

Química (+ 5 vagas), e Ciências Biológicas (+ 10 vagas). Com os atuais 16 cursos de graduação, a expansão ocorrida em 

Jataí, proporcionou também a ampliação do número de cursos oferecidos no perído noturno que passou de quatro para 
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oito. A mesma ampliação ocorreu nos cursos diurnos, cuja oferta passou de quatro para oito. Com expansão estão sendo 

oferecidos cursos nas três grandes áreas (biológicas, humanas e exatas), nos dois períodos, ofertando maiores 

possibilidades de escolha aos candidatos inscritos no processo seletivo. A expansão melhorou a visibilidade do Câmpus no 

município e entorno, e nos Estados que fazem divisa com Goiás. A expansão em curso no Câmpus de Jataí favoreceu o 

aumento das atividades de pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento, bem como um aumento no número de 

projetos de extensão. Colaboraram para isso a expansão da área física, a aquisição de equipamentos e de materiais de 

consumo, além das oportunidades agora oferecida a docentes, técnico-administrativos e discentes, com a concessão de 

passagens, diárias, e locomoção para atividades de qualificação. Neste período foram criados os Mestrados Stricto Sensu 

em Agronomia e Geografia, e quatro cursos de especialização nos cursos de Pedagogia, Letras, Educação Física e 

Geografia. O corpo docente de Jataí conseguiu a aprovação de vários projetos em programas de âmbito nacional, como 

Prodoc, Procad, Casadinho e edital Universal (CNPq). Além disto, ampliamos a assistência estudantil, com 40 bolsas 

permanência, 120 bolsas moradia, e 236 bolsas alimentação. 

 

Construções no Câmpus de Jataí  

 
Construções: com as novas construções a infra-estrutura do Câmpus foi melhorada. Foram setorizadas duas Unidades, a 

Riachuelo, onde funcionam os cursos da área de Humanas, e Jatobá, onde funcionam os cursos das áreas de Exatas, 

Biológicas e Agrárias. Em relação à infra-estrutura para o funcionamento do curso de Educação Física foi construída uma 

piscina semi-olímpica e está em obras a pista de atletismo. Quanto a construção das salas para dança e lutas e a quadra 

poliesportiva, os projetos já foram elaborados e será realizada licitação no primeiro semestre de 2009. Para atender aos 

cursos existentes e  novos foi finalizada a construção de um  Centro de Aulas, com dois pavimentos, 18 salas de aulas e 2 

auditórios. Dois prédios de laboratórios da área de exatas, biológicas e saúde foram construídos, com previsão de 

ampliação de um segundo pavimento nos dois prédios. A licitação para esta ampliação ocorrerá no primeiro semestre de 

2009. A urbanização está prevista neste ítem, e compreende estacionamento, iluminção externa e arborização, 

identificação dos locais e pavimentação de acesso aos prédios. Tais ações foram possibilitadas com o recurso 

disponibilizado em 2006 no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). No final do ano de 2008 foi licitado um 

segundo Centro de Aulas, réplica do primeiro, com a mesma capacidade de alunos, num total de R$ 2.147.143,07 (capital 

– aplicações diretas/344900000). Esta ação justifica-se, pois no início de 2010, teremos dificuldades de alocação de alunos 

por falta de salas de aulas para os cursos integrais e matutinos. 

 

Reformas no Câmpus de Jataí 

 
Reformas: Foi executado a reforma do Laboratório de Anatomia, que compreende a separação das anatomias animal e 

humana, com criação de um museu e salas para atendimentos dos alunos e gabinetes para professores. Na Unidade 

Riachuelo foi concluída a reforma, que compreende as coordenações de curso da área de humanas, protocolo, salas de 

aula dos cursos noturnos, banheiros, secretaria acadêmica, e reforma estrutural da parte elétrica. Trata-se de uma 

reforma estrutural para adequação da nova realidade do Campus. Além das reformas, todo o sistema de telefonia e 

comunicação (internet) foi remodelado em função do crescimento e aumento do número de alunos, docentes e técnico-

administrativos. 
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Novos Equipamentos para o Câmpus de Jataí 

 
Equipamentos:  Foram adquiridos equipamentos para adequação das aulas práticas, bem como o fortalecimento das 

áreas básicas de todos os cursos do Campus. Foram adquiridos também: mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos 

para diferentes laboratórios em função da demanda. Cada coordenação de curso fez sua solicitação para suprir as 

necessidades de cada disciplina da matriz curricular, bem como das necessidades de pesquisas. Foram adicionados a frota 

do transporte mais um carro para uso na Unidade Jatobá e um micro-ônibus com 27 lugares. O recurso total 

disponibilizado foi de R$ 1.352.856,91. 

 

Principais recursos materiais e humanos envolvidos:  

 
Os principais investimentos foram: Aquisição de materiais, tais como: material para área de anatomia (material de 

consumo e confecção de tanques para preparação de cadáveres), material para laboratórios, material para impressão, 

informática (computadores, peças e manutenção de computadores), combustível, livros para biblioteca, material de 

consumo para laboratório e fazenda, medicamentos e ferramentas; Contratação de mão-de-obra: contratação de serviços 

de empresas especializadas para elaboração de projetos e manutenção; terceirização dos serviços essenciais de vigilância 

e limpeza das unidades do Campus Jataí; Auxílio financeiro aos estudantes através de bolsas de alimentação, moradia e 

permanência (bolsa trabalho) – Valor destinado em 2008: R$ 280.070,00 

 

As despesas com diárias totalizaram R$ 57.277,97. Este montante foi gasto com deslocamento de docentes convidados 

para participarem como membros de banca dos concursos realizados para vagas de docentes e técnico-administrativos; 

deslocamento de docentes, pessoal adminitrativo, e motoristas para UFG em Goiânia com a finalidade de elaboração dos 

projetos e estruturação dos novos cursos; acompanhamento de compras de materiais e equipamentos, cursos de 

atualização e participação em reuniões dos diferentes segmentos.  

 

Para os gastos com passagens foram atendidos pedidos para deslocamento de docentes, técnicos e discentes para 

participação de reuniões, concursos, cursos, congressos e eventos, desde que comprovados, com um valor gasto de R$ 

51.181,93. 

 

Previstas Realizadas 

Física Financeira (em R$) Física Financeira (em R$) 

Equipamentos 1.200.000,00 

Aquisição de equipamentos dos 
laboratórios para atender  as áreas 
básicas de todos os cursos, e 
atendimento a pesquisa e a extensão 
dos cursos implantados.  

1.352.856,91 

Obras e instalações  Segunda Central de Aulas  2.147.143,07 

Material de Consumo   362.621,29 
Materiais básicos de laboratório e 
material de consumo  

362.621,29 

Auxílio Financeiro a Estudantes 280.070,00 
Bolsas Alimentação, Moradia e 
Permanência 

280.070,00 

Outros serviços de terceiros de 
pessoa física e jurídica  

500.000,00 
Pagamentos de prestação de 
serviços, pró-labore, serviços 
terceirizados de pessoal da Vigilância 

465.269,06 
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e Limpeza, gastos com projetos 
arquitetônicos e complementares, 
energia, combustível. 

Locação de mão-de-obra   540.350,40 

Obrigações tributárias e 
contributivas, e indenizações e 
restituição. Obrigações 
tributárias e infra-estrutura/ 
orçamentária e INSS 

 

Obrigações tributárias e 
contributivas, e indenizações e 
restituição. Obrigações tributárias e 
infra-estrutura/ orçamentária 

7.986,87 

Diárias  60.000,00 

Despesa com deslocamento de 
docentes convidados para 
participarem como membro de 
banca para concurso; com 
motoristas , docentes e Tec. 
Administrativo para UFG Goiânia e 
outras localidades 

57.277,97 

Passagens 40.000,00 

Despesas com locomoção de 
docentes, discentes e Tec. 
Administrativos, para participação de 
reunião, concursos, congressos, 
eventos e cursos de capacitação. 

51.181,93 

Total  5.357.062,00  5.280.819,50 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

 Ação 1H64 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí - no Município de Jataí-Go 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
57.277,97 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

280.070,00 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

380.535,72 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

50.583,65 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

85.992,77 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33903700 
Locação de 

Mao de Obra 
540.350,40 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

442.247,96 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33909200 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

7.064,53 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33904700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

3.922,13 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
1.030,00 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 33914700 
Obrigações 
Tributárias 

7.986,87 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 44905100 
Obras e 

Instalações 
2.147.143,07 

1 013888 26235 1236410731H640101 0112000000 44905200 
Equip.e 
Material 

Permanente 
1.352.856,93 

TOTAL 5.357.062,00 
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Metas e resultados da ação no exercício: 

Meta Previsão Execução Execução/previsão 

Financeira 5.357.062,00 5.357.062,00 100% 

Física 2.281 705 31% 

 
 
A execução de apenas 31% da meta física prevista é explicavél por uma falha no lançamento dos dados no SIMEC. O 

quantitativo de 2.281 refere-se à meta do número total de alunos matriculados, enquanto que o quantitativo de 705 

refere-se ao número de vagas oferecidas no processo seletivo. O número total de matrículas em 2008 foi de 1.746 e 

portanto a execução foi de 77% (1.746/2.281).  

 
2.3.4.1.8 - Ação 1073.4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino 

Tipo Atividade 

Finalidade Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino. 

Descrição 

Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da 
qualidade dos serviços hospitalares prestados  à comunidade, bem 
como restauração/modernização das edificações/instalações, com 
vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno 
vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou 
reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas 
obras, observados os limites da legislação vigente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração superior da UFG 

Unidades executoras Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças e Hospital das Clínicas de  

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Competências institucionais requeridas para a 
execução da ação 

 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

 

Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

2 002219 26235 12302107340860052 0100000000 44905200 
Equip.e Material 

Permanente 
599.717,00 

2 002219 26235 12302107340860052 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

6.883,00 

2 002219 26235 12302107340860052 0112000000 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

993.117,00 

2 002219 26235 12302107340860052 0151000000 33903000 
Material de 
Consumo 

1.500.000,00 

2 002219 26235 12302107340860052 0151000000 44905200 
Equip.e Material 

Permanente  
10.000,00 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

7.414,00 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33903000 
Material de 
Consumo 

149.816,50 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
17.722,93 
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Locomoção 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

212.975,60 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33903900 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

347.520,40 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
711,38 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33913900 
Serviços de 
Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
25.905,61 

2 002219 26235 12302107340860052 0250159999 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

9.993,99 

TOTAL 3.881.777,41 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 4.170.236,00 3.881.777,41  93% 

Física 1  1  100% 

 

 

2.3.5 -  Programa 1220 – Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de Saúde 

 

Dados Gerais 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Ampliar o acesso da população ao serviços ambulatoriais e 
hospitalares do SUS, na busca da eqüidade, da redução da 
desigualdades regionais e da humanização de sua prestação 

Gerente do programa José Garcia Neto 

Gerente executivo  

Indicadores ou parâmetros utilizados Taxa de cobertua de internação hospitalar 

Público-alvo (beneficiários) Comunidade em geral 

 

2.3.5.1.1 - Ação 8585  – Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade 
 

Tipo Ação Orçamentária 

Finalidade 
Atenção à saúde da população nos municípios habilitados em 
Gestão Plena do Sistema e nos Estados habilitados em Gestão 
Plena/Avançada 

Descrição 

Realização de procedimentos de média e alta complexidade, 
contando com: Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF), 
Núcleo de Neurociência, composto pelos Centros de Referência no 
Tratamento de Epilepsia (CERTEPE), de Tratamento da Coluna 
(CETACO) e de Tratamento da Esclerose Múltipla (CATEM), e 
núcleos de Neurocirurgia, Neuropediatria, Neuropsiquiatria e 
Neuroendocrinologia. 
Atua como campo de desenvolvimento das atividades curriculares 
e extracurriculares dos cursos de graduação e pós-graduação da 
área de saúde da UFG e de outras instituições 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-Reitoria de Administração e Finanças e Hospítal das Clínicas 
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Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças e Hospítal das Clínicas 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

José Garcia Neto 
 

 

O Hospital das Clínicas da UFG é um dos maiores hospitais gerais do estado de Goiás e também o maior centro de 

extensão da UFG. Diariamente, são desenvolvidas no local variadas atividades de assistência à saúde da população, de 

ensino e de pesquisa. 

 

Voltado para a realização de procedimentos de média e alta complexidade (cirurgias, transplante de córnea e tratamento 

de hemodiálise), o HC presta atendimento em 27 especialidades, sendo considerado hospital de referência em várias 

delas. Possui o Centro de Referência em Oftalmologia (Cerof), que oferece tratamento de combate a tracomas 

(conjuntivite granulosa), retinopatia diabética, doença macular, glaucoma, pterígio e catarata; o Núcleo de Neurociência, 

composto pelos Centros de Referência no Tratamento de Epilepsia (CERTEPE), de Tratamento da Coluna (CETACO) e de 

Tratamento da Esclerose Múltipla (CATEM), e núcleos de Neurocirurgia, Neuropediatria, Neuropsiquiatria e 

Neuroendocrinologia, além de ser um hospital de renome internacional no tratamento da Doença de Chagas. 

 

Uma equipe multiprofissional, formada por professores da UFG, médicos contratados, médicos residentes, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, biomédicos e farmacêuticos, atua no HC para oferecer uma assistência 

integral aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Certificado como Hospital de Ensino pelo Ministério da Educação (MEC), o HC atua como campo de desenvolvimento das 

atividades curriculares e extracurriculares dos cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde da UFG e de outras 

instituições. O Programa de Residência Médica disponibiliza, anualmente, cerca de 60 vagas, distribuídas entre as 27 

especialidades oferecidas. Atualmente, conta com 141 médicos residentes.  

 

O HC recebeu recursos em função da contratualização com o SUS no valor total de R$ 35.749.674,97. Estes recursos 

foram aplicados nas atividades desenvolvidas pelo Hospital, sobretudo para a aquisição de material de consumo e para o 

pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica. Na aquisição de material de consumo o montante utilizado foi de 

R$ 11.132.368,90 e no pagamento de serviços de terceiros – pessoa jurídica, R$ 14.776.350,39. A tabela 035 que segue 

detalha a aplicação dos recursos do HC. O valor de R$ 25.260,98 não foi executado. 

 

Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta complexidade 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339018 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

136.000,00 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339030 
Material de 
Consumo 

1.043.241,91 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339036 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

10.158,09 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339037 
Locação de Mao 

de Obra 
363.458,80 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339039 Serv. Terceiros 1.214.541,20 



 
 

 93 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

Pessoa Jurídica 

2 5294 26235 10302122085850052 0100000000 339147 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

4.000,00 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339014 
Diárias - Pessoal 

Civil 
7.842,73 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339018 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

1.385.298,28 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339030 
Material de 
Consumo 

10.089.126,99 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339033 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

25.670,38 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339036 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

230.906,93 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339037 
Locação de Mao 

de Obra 
3.417.065,60 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339039 
Serv. Terceiros 
Pessoa Jurídica 

13.485.056,51 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339092 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

4.126.940,19 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339093 
Indenizações e 

Restituições 
30.820,32 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339139 
Serviços de 
Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
76.752,68 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339147 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

64.849,06 

2 5294 26235 10302122085850052 0151000000 339192 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

12.684,32 

TOTAL 35.724.413,99 

 

Os gráficos 8 a 15 apresentados a seguir mostram, mês a mês, a evolução dos atendimentos, consultas, exames e 

cirurgias realizadas pelo Hospital das Clínicas em 2008. 

 
 

Gráfico 8 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 
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Gráfico 9 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
Gráfico 10 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
 

Gráfico 11 

 

Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 
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Gráfico 12 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
Gráfico 13 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
Gráfico 14 

  
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 
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Gráfico 15 

 
Fonte: Seção Planejamento  e Custos/HC 

 
 

Os quadros 040 a 043, apresentados na sequência, dão uma visão da evolução histórica dos procedimentos realizados 
pelo Hospital das Clínicas em 2008 

 
Quadro 040 – Consultas 

CONSULTAS: 2005 2006 2007 2008 

Ambulatório HC 216.028 203.553 196.520 180.918 

Ambulatório CEROF 52.724 60.070 44.995 41.755 

SEUA 30.489 27.746 26.099 23.957 

SERUPE 15.925 12.741 9.326 10.697 

Obstetrícia 12.097 12.692 11.243 10.045 

CEROF Urgência 8.061 8.783 9.017 9.470 

TOTAL 335.324 325.585 297.200 276.842 

 
 
Quadro 041 – Exames 

EXAMES 2005 2006 2007 2008 

Banco de Sangue 111.662 123.306 106.484 105.347 

Laboratório 415.738 518.445 573.952 571.272 

Radiologia 72.597 60.664 65.969 59.253 

Outros 45.228 36.933 48.019 57.289 

TOTAL 645.225 739.348 794.424 793.161 
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Quadro 042 – Admissões 

  
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ADMISSÕES:                           

Clínicas 557 647 711 777 668 697 625 656 703 646 626 548 7.861 

Urgência e Emergência 118 176 203 206 266 207 216 207 266 214 183 197 2.459 

TOTAL INTERNAÇÃO 675 823 914 983 934 904 841 863 969 860 809 745 10.320 

               

ÍNDICE INTERNAÇÃO TOTAL:              

Número de leitos 264 291 291 301 301 301 301 300 301 293 293 293 293 

Saída 524 714 860 995 985 913 870 847 923 771 730 726 9.858 

Óbitos  26 30 36 47 44 47 39 39 50 42 34 30 464 

Taxa de mortalidade bruta (%) 4,96% 4,20% 4,19% 4,72% 4,47% 5,15% 4,48% 4,60% 5,42% 5,45% 4,66% 4,13% 4,71% 

Média de paciente/dia 129,32 187,83 213,16 240,33 182,87 170,13 141,74 160,29 162,67 144,19 144,17 140,68 167,89 

Média diária de internação 21,77 28,38 29,48 32,77 30,13 30,13 27,13 27,84 32,30 27,74 26,97 24,03 28,20 

Percentual de ocupação 48,99% 64,55% 73,25% 79,84% 60,75% 56,52% 47,09% 53,43% 54,04% 49,21% 49,20% 48,01% 57,30
% 

Média de permanência (d) 7,65 7,63 7,68 7,25 5,76 5,59 5,05 5,87 5,29 5,80 5,92 6,01 6,23 

Taxa de ociosidade (%) 51,01% 35,45% 26,75% 20,16% 39,25% 43,48% 52,91% 46,57% 45,96% 50,79% 50,80% 51,99% 42,70
% 

Índice de rotatividade 1,98 2,45 2,96 3,31 3,27 3,03 2,89 2,82 3,07 2,63 2,49 2,48 2,79 

Taxa de internação/consulta (%) 4,62% 3,83% 3,53% 3,50% 4,05% 3,62% 4,43% 3,47% 3,72% 3,38% 3,41% 3,79% 3,73% 
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Quadro 043 – Cirurgias 

  
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL MÉDIA 

CIRURGIAS:               

ELETIVAS 334 399 542 585 584 684 659 624 697 640 542 376 6.666 556 

CIR. EMERGÊNCIAS 127 154 187 226 197 192 172 187 183 172 144 151 2.092 174 

TOTAL GERAL 461 553 729 811 781 876 831 811 880 812 686 527 8.758 730 

SUSPENSÃO 78 108 137 171 153 223 144 177 193 226 133 77 1.820 152 

% SUSPENSÃO 18,93% 21,30% 20,18% 22,62% 20,76% 24,59% 17,93% 22,10% 21,69% 26,10% 19,70% 17,00% 21,45% 21,45% 

               

PARTOS:               

CESÁRIA 36 31 35 36 40 33 45 42 27 36 22 29 412 34 

NORMAL/FORCEPS/EPÍSIO 21 29 42 32 37 26 27 19 28 14 19 22 316 26 

TOTAL  57 60 77 68 77 59 72 61 55 50 41 51 728 61 

                

PEQUENA CIRURGIA 260 272 273 289 247 234 201 264 251 216 251 177 2.935 245 

 
 

Integradas à assistência, as atividades de ensino são desenvolvidas pelos professores nas salas de aula, ambulatórios, unidades de internação, laboratórios, salas cirúrgicas e setores de 

diagnóstico e procedimentos, contribuindo para a formação de profissionais altamente qualificados. Os resultados apresentados pelo HC mostram o quanto a instituição é comprometida 

com a comunidade, prestando serviços de qualidade a um número cada vez maior de pessoas. Apesar das carências, tanto de pessoal como de infra-estrutura de instalações e 

equipamentos, com base nos dados apresentados, é possível afirmar que o Hospital das Clínicas da UFG, cumpriu as metas traçadas no início do exercício, tanto na sua missão de Hospital 

Escola como de hospital de atendimento à população 
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2.3.6 -  Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da pesquisa Científica 
 

Dados Gerais 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Formar pessoal de alto nível no País e no exterior, com vistas à 
produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes 
desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil 

Gerente do programa Jorge de Almeida Guimarães  

Gerente executivo  

Indicadores ou parâmetros utilizados 
N

0 
 de alunos matriculados na pós-graduação, n

0 
de teses e 

dissertações defendidas, n
0
 de artigos publicados, n

0  
de projetos de 

pesquisa cadastrados. 

Público-alvo (beneficiários) Alunos de pós-graduação e docentes envolvidos em pesquisa. 

 
 
2.3.6.1 - Principais Ações 
 

O conceito “muito bom” – o que equivale a nota cinco – foi atribuído a cinco cursos de pós-graduação da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). A avaliação é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os 

destaques na UFG foram para os cursos de mestrado e doutorado em Ciência Animal, Medicina Tropical, Educação e 

Geografia, e doutorado em Ciências Ambientais. 

 

O resultado representou crescimento e fortalecimento para os nossos programas de pós-graduação stricto sensu da UFG, 

pois em avaliação anterior da Capes quatro cursos obtiveram nota 5 

. 

Onze cursos de pós-graduação da UFG foram avaliados com bom padrão de qualidade, recebendo nota 4: Agronomia, 

Ciências da Saúde, Cultura Visual, Ecologia e Evolução, Enfermagem, Física, Geografia, História, Letras e Lingüística (níveis 

de mestrado e doutorado); Matemática e Química. 

 

Outros 23 cursos de pós-graduação da UFG obtiveram nota 3; os cursos que obtiveram nota 3 são, em sua maioria, 

recentes, e estão em fase de consolidação.  

 

2.3.6.1.1 - Ação 1375.4006 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação. 
 

Dados Gerais  

Tipo Ação orçamentária 

Finalidade 

Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes 
setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de 
desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento 
pautada em regras curriculares. 

Descrição 

Desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o 
funcionamento dos cursos de pós-graduação nas Instituições 
Federais de Ensino Superior, correspondendo a dispêndios com a 
coordenação dos programas de pós-graduação, abrangendo 
organização das atividades de ensino, pesquisa e extesão.  
Manutenção de infra-estrutura física, manutenção de serviços 
terceirizados,  

Unidade responsável pelas decisões estratégicas Administração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
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execução 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Divina das Dores de Paula Cardoso 

 

O quadro 044 explica as principais ações realizadas pela PRPPG relacionadas à Pós-Graduação na UFG. 

 

Quadro 044 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Alcançar a formação de 45 novos 
doutores 

Gestão junto a CAPES para a 
obtenção de mais bolsas para 
docentes da instituição (Programa 
Doutoral). 

46 docentes se doutoraram 

Alcançar a formação de 03 (três) 
técnico- admistrativos (TAs) em 
programas de pós-graduação 

Incentivo aos TA’s para se 
qualificarem 
 

03 TA’s concluiram a formação no nível 
de mestrado. 

Envolver 650 doutores em 
programas de pós-graduação 
stricto sensu 

Incentivo às publicações em 
periódicos de nível  Qualis/CAPES. 
 
Credenciamento de doutores nos 
programas. 

796 docentes se envolveram nos vários 
programas de pós-graduação da UFG. 

Atingir 1800 matrículas no 
mestrado e 550 matrículas no 
doutorado. 
 

Abertura de novos cursos de 
mestrado e doutorado. 
 

A meta não foi totalmente alcançada. 
Em 2008 foram matriculados 1.388 
alunos nos programas de  mestrado e 
475 nos de doutorado. 
 

Elevar o número de concluintes 
para 350 no mestrado e 100 no 
doutorado. 
 

Incentivo à conclusão nos prazos 
previstos. 
 
Defesas de mestrado e doutorado 
de cursos implantados em 2005. 
 
Incentivo à abertura de novas vagas 
nos cursos existentes. 
 

355 foram titulados no nível de 
mestrado e 74 no nível de Doutorado 
Total = 429 

Alcançar o número de 1.500 
alunos matriculados na pós-
graduação lato sensu 

Abertura de novos cursos de 
especialização. 
Maior divulgação dos cursos lato 
sensu 
 

2.146 alunos matriculados na Pós-
Graduação (Lato Sensu) 

Elevar para 800 o número de 
concluintes na Especialização 

Incentivo à conclusão nos prazos  
previstos 

Meta parcialmente alcançada. Em 2008 
443 alunos concluíram seus cursos. 
 

Criar 04 programas de mestrado, 
01 mestrado profissionalizante e 
01 doutorado. 

APCN 2008 
Solicitação para criação de 4 novos 
cursos de mestrado, 1 de mestrado 
profissional e 1 de doutorado. 
 

Criação dos mestrados de Antropologia, 
Nutrição e Geografia (Jataí). 

Contar com 60 cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu em 
atividade, 

Apoio à criação de cursos novos de 
especialização nas diversas áreas. 

Meta praticamente alcançada, pois a UFG 
contou com 56 cursos de especialização 
em funcionamento. 
 

Manter os conceitos CAPES dos 
programas, uma vez que a 
avaliação é trienal e a próxima 
será referente ao período 2007-
2009. 

 Visitas semestrais aos Colegiados 
dos programas de Pós-Graduação. 
 
Apoio às publicações 
 

A nova avaliação trienal está em curso; 
portanto, não houve alterações nos 
conceitos de 2007, isto é: 
- Conceito 05 em cinco programas de 
mestrado/doutorado; 
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Realização de Seminário de 
Avaliação Interna. 
 
Fomento à aquisição de 
equipamentos e insumos para 
projetos de pesquisa nos programas. 
 
Avaliação prévia pela CPCG da coleta 
CAPES/2007 de todos os programas 
da UFG 
 

- Conceito 4 em seis programas de 
mestrado/doutorado e em três 
programas exclusivamente de mestrado; 
- Conceito 3 nos demais programas. 
 
 

Elevar o número de projetos de 
pesquisa vinculados aos 
programas de pós-graduação 
stricto sensu para o patamar de 
160. 

Estímulo à criação de novas linhas 
de pesquisa, conforme 
recomendações.  

A meta foi alcançada. A UFG contou em 
2008 com 162 linhas de pesquisa. 
 
 

 

Uma das metas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG – PRPPG/UFG- é o aumento do número de 

servidores titulados – Mestres e Doutores, com ações de incentivo.  O resultado, em 2008, foi a titulação de 46 docentes 

efetivos doutores mais três técnico-administrativos (TA’s) mestres. Dos 46 novos doutores, 07 foram bolsistas 

PICDT/CAPES, cumprindo ainda relatar que hoje do total de docentes afastados para doutoramento, dez são bolsistas do 

novo programa CAPES- Pró-Doutoral, o qual é destinado às regiões norte, nordeste e centro-oeste. Ressaltamos que 

numericamente houve um acréscimo de 151 doutores, em relação ao ano de 2007. Este número resulta não apenas de 

novas titulações como também da inclusão de novos doutores, via concurso, no quadro da UFG. 

 

Consideramos importante ressaltar que no ano de 2008, 86 docentes se afastaram para doutoramento sendo três no 

exterior, além de quatro que se encontram afastados para cursarem mestrado. Em relação aos TA’s, seis se encontram 

cursando doutorado e cinco, o mestrado. Adicionalmente, em 2008, 26 docentes se afastaram para pós-doutorado, sendo 

20 deles no exterior. 

 

Desta forma, a ação continuada da PRPPG é no sentido de incentivar e promover condições para a qualificação da sua 

comunidade, dentro da visão de que o aumento do número de pós-doutores, doutores e mestres resulta 

indubitavelmente na qualidade do ensino - graduação e pós-graduação-, da pesquisa e da inovação tecnológica na 

Instituição, no Estado e no País. 

 

Em termos da participação de doutores em cursos de pós-graduação Stricto Sensu, o número em 2008 foi de 796 

docentes, sendo que destes, 379 atuaram em dois Programas, número similar ao de 2007 e superior ao previsto o que 

pode ser compreendido pela criação de novos programas de pós-graduação na instituição, que já iniciaram suas 

atividades em 2008: doutorado em física, mestrado em Direito Agrário e em Geografia/CAC além da inclusão de novos 

doutores na UFG, via concurso. 

 

Em relação ao numero de alunos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado da UFG a meta não foi atingida. 

Embora o número de doutores atuantes nos Programas tenha aumentado, muito destes doutores, por normativas 

internas, não estavam ainda aptos a orientar no ano de 2008. Além disto, alguns dos cursos autorizados pela CAPES em 

2008, como os de Nutrição e Saúde, Geografia/CAJ e Antropologia, só iniciarão suas atividades em 2009. 



  
 

102 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

 

No ano de 2008, 429 alunos titularam-se nos diferentes programas da UFG, sendo 355 nos cursos de mestrado e 74 nos 

de doutorado. Não houve, portanto, alcance total da meta e a nossa constatação é a de que o número previsto 

inicialmente foi superestimado. Deve-se ressaltar no entanto que muitos dos cursos ainda são novos e vários deles só 

formarão os primeiros alunos até março de 2009, como os de mestrados em Educação,  em Ciências e Matemática, 

Geotecnia e Construção Civil e os de doutorados em Química e Ecologia e Evolução. Por outro lado, deve ser mencionado 

que o não atingimento da meta também pode ser explicado pelo grande número de pedidos de prorrogação de prazo de 

conclusão de curso. 

  

Em termos da pós-graduação lato sensu, em 2008, 2.146 alunos matricularam-se nos diferentes cursos de especialização 

da UFG, número esse superior ao de 2007 e acima da meta prevista em 2008. Consideramos que o fato possa ser 

explicado em função de que vários cursos iniciaram suas atividades, em 2008, prorrogaram seu início para 2009, com 

vários deles a distância.  No ano de 2008, 443 alunos concluíram seus cursos de especialização, número inferior ao 

previsto em 2008 e daquele alcançado no ano de 2007. Admitimos, que tenha havido super- estimativa na previsão não 

obstante o fato de muitos cursos estarão finalizando suas atividades no início de 2009. 

 

Em relação à criação de novos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, consideramos que a meta foi parcialmente atingida. 

Houve a criação dos mestrados Antropologia, Nutrição e Geografia/CAJ, este último não previsto inicialmente. Por outro 

lado não foram enviadas as propostas para os cursos de Mestrado em Teatro e Saúde Coletiva. Adicionalmente, o 

Doutorado em Sociologia não foi aprovado.   

 

Apesar disto é importante ressaltar que em 2008, a UFG contava com 38 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

incluindo-se neste número o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, convênio UFG-UnB-UFMS. Desse total, 

conforme já referido, três só iniciarão suas atividades em 2009. Excetuando o convênio referido, os Programas 

credenciados, em 2008, foram compostos por 24 mestrados acadêmicos, 11 mestrados/doutorados e dois doutorados. A 

UFG ainda ofertou dois DINTERs ambos para a UFT sendo um em Ciência Animal e o outro em Educação. Adicionalmente 

ofertou ainda dois MINTERs, um em Biologia e o outro em Educação, ambos para a FESURV (GO). Com a oferta destes 

quatro cursos a UFG participa de forma ativa do esforço de qualificação do pessoal em instituições de menor porte. 

 

No que tange à consolidação dos Programas com vistas ao aumento de conceito CAPES, triênio 2007-2009, a PRPPG tem 

investido sistematicamente em termos de: 1-incentivo à interação dos Programas com outros do País e mesmo do 

exterior, 2- auxilio a publicação, 3- estímulo à aplicação de editais de fomento, 4- auxilio à participação e realização de 

eventos, 5- promoção de seminários internos de auto-avaliação, 6- fomento para equipamentos e consumo, 7- visitas 

periódicas a todos eles, visando não só estímulo como também uma proximidade que permita o reconhecimento dos 

potenciais e dificuldades, para bem cooperar. 

 

Em termos da Pós-Graduação Lato Sensu a UFG contou em 2008, com 56 cursos, número ligeiramente inferior ao 

previsto. Ressaltamos que alguns cursos alteraram a previsão de início em 2008 para 2009. 
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A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 4006 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
36.968,69 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

444.721,90 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

111.561,94 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

24.154,20 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

42.471,45 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33903900 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
114.331,10 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33904700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

364,00 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33909200 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

12,92 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
21.460,38 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33913900 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
9.702,24 

1 002216 26235 12364137540060052 0112000000 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

8.041,18 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
20.566,43 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

297.053,36 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33903000 
Material de 
Consumo 

218.419,68 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

176.269,55 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

796.844,70 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33903900 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
801.354,18 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33909200 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

379,99 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
19.524,22 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33913000 
Material de 
Consumo 

650,00 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33913900 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
37.233,62 

1 002216 26235 12364137540060052 0250159999 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

125.937,29 

TOTAL 3.308.023,02 



  
 

104 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

 

Metas e resultados da ação no exercício   

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 3.313.790,00 3.308.023,02  99% 

Física 1.500   1.863  124% 

 
 
2.3.6.1.2 - Ação 1375.8667 – Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados. 
 

Dados Gerais  

Tipo Ação orçamentária 

Finalidade 

Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o 
fomento da pesquisa na descoberta de conhecimentos novos no 
domínio científico e tecnológico, na busca da melhoria da 
qualidade de vida da coletividade. 

Descrição 
Estudos, análises, diagnósticos e pesquisas e publicações 
científicas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas 
Admistração Superior da UFG 

Unidades executoras Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Áreas responsáveis por gerenciamento ou 
execução 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenador nacional da ação Não se aplica 

Responsável pela execução da ação no nível local 
(quando for o caso) 

Divina das Dores de Paula Cardoso 

 

Um resumo das atividades de pesquisa desenvolvidas pela UFG está listado no quadro 045 que segue: 

Quadro 045 – Pesquisa Universitária e Difusão de seus resultados 

Metas para 2008 Estratégias para atingir a meta Metas alcançadas em 2008 (Avaliação) 

Elevar o número de projetos de 
pesquisa nos programas de pós-
graduação stricto sensu para o 
patamar de 1.100. 

Incentivo à criação de Núcleos de 
Pesquisa novos. 
Incentivo à criação de redes de 
pesquisa na região centro-oeste. 
(Rede Ambiente – Biomas Cerrado e 
Pantanal)  

A meta foi alcançada e a UFG contou em 
2008 com 1.150 projetos de pesquisa 
vinculados à pós-graduação stricto 
sensu. 

Elevar o número de projetos de 
pesquisa cadastrados na PRPPG 
para o patamar de 1.100. 

Incentivo à criação de Núcleos de 
Pesquisa e ao cadastramento dos 
projetos vinculados às redes de 
pesquisa na PRPPG; 
Incentivo à criação de redes de 
pesquisa na região centro-oeste 
(rede Ambiente-BiomasCerrado e 
Pantanal 

Esta meta foi superada: a UFG terminou 
o ano de 2008 com 1.150 projetos 
cadastrados.   

Elevar o quantitativo de alunos 
com bolsa PIBIC para 350 e com 
bolsa PIVIC para 250. 

Estímulo ao aumento da demanda 
para iniciação científica. 
 
Gestão junto ao CNPq para aumento 
da cota institucional do PIBIC. 
 
Gestão junto à FAPEG para 
concessão de bolsas PIBIC. 

Esta meta foi superestimada já que 
alcançamos em 2008 o número de 309 
alunos no PIBIC  e 231 no  PIVIC. 
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Realizar os seguintes eventos: 
 
 V CONPEEX; 
 
 Auxíliar na organização do 

ENROP Nacional e organização 
do FOPROP Centro-Oeste 

 
 Seminário de Auto Avaliação 

da Pós-Graduação da UFG. 
 
 XVI Seminário de IC. 

Incentivo as apresentações orais 
posters no V CONPEEX; 
Promoção de encontros de 
pesquisadores para formação de 
redes de pesquisa. 

Todas as metas foram atingidas: 
CONPEEX: 824 trabalhos de pesquisa 
apresentados, 05 mesas redondas e 05 
palestras; 
Seminário de IC: Participação dos 
bolsistas e dos membros do Comitê 
Externo do CNPq; 
ENPROP: participação no evento e em 
mesa redonda; 
FOPROP-Centro-Oeste: foram realizadas 
04 reuniões; 
Avaliação da pós-graduação: 
O evento foi realizado com a 
participação dos coordenadores dos 
programas de pós-graduação da UFG; 
A PRPPG participou ainda da organização 
do II Encontro Sobre Drogas 

Adquirir 5.000 livros para 
melhoria e atualização do 
acervo.  

Levantamento por meio dos 
conselheiros da Biblioteca das 
necessidades de compra para o 
acervo em cada curso e destinar 
recursos para o atendimento da 
demanda dos novos cursos de pós-
graduação e outros. 

Foram adquiridos 7.563 exemplares de 
livros.  

Ampliar o número de assinaturas 
de periódicos científicos para a 
pós-graduação.  

Aquisição de periódicos Qualis A nas 
áreas de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas. 

Foram assinados 5 novos títulos 
direcionados para a área de humanas e o 
Boletim IOB da área de Ciências Sociais. 

 

Realizar a permuta de periódicos 
e implementar doações de 
teses/dissertações. 
 

Implementar uma maior integração 
com outras instituições de educação 
superior. 

Em 2008 a UFG realizou 218 permutas e 
as doações atingiram 798 exemplares. 
 

Receber um número de 450 
doações de teses e dissertações. 

Incentivo à doação para a Biblioteca 
Central de teses e dissertações. 
 

Meta atingida com 798 
teses/dissertações disponibilizadas. 

Continuar com o programa 
PROAPUPEC/ 
PRPPG /UFG. 

Lançamento de Edital de Apoio aos 
Periódicos Científicos da UFG. 

Foram beneficiadas 16 revistas com um 
total financeiro de R$ 151.402,58, em 
2008. 

Apoioar 25 recém-doutores. Lançamento do Edital de Apoio ao 
Recém-Doutor. 

Foram beneficiados com o programa 
apenas 10 recém-doutores. 
 

Manter a participação no ICLAS Pagamento da taxa anual do ICLAS. 
 

Participação de uma TAE no ICLAS e o 
pagamento da taxa foi realizado. 
 

Apoiar os eventos científicos 
vinculados aos Programas de 
Pós-Graduação . 
 

Atendimento à demanda 
qualificada. 

Meta atingida com apoio a 8 eventos 
científicos. 

Apoiar a aquisição de livros e 
softwares. 

Solicitar a aquisição com recursos da 
PRPPG. 
 

Adquirido 240 títuos para atender a 
demanda específica dos programas de 
Pós-Graduação. 
 

Apoiar a publicação de artigos 
científicos, tradução de artigos 
para o inglês para publicação em 
períodicos internacionais e 
auxiliar na publicação de livros e 
periódicos. 

Atender a demanda não 
contemplada com  o PROAPUPEC 
com recursos da PRPPG. 

Meta atingida com o atendimento das 11 
solicitações feitas pelos pesquisadores.  
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Viabilizar o apoio aos animais do 
Bosque Saint Hilaire. 

Projeto Interdisciplinar de 
Diagnóstico e Apoio aos animais do 
Bosque Saint Hilaire. 

Execução do Projeto 
Interdisciplinar de Diagnóstico e Apoio 
aos animais do bosque Saint Hilaire. 
 

 

Em relação ao quesito linhas de pesquisas vinculadas aos Programas de Pós-Graduação, com a criação dos novos 

cursos/programas houve um incremento de mais sete linhas de pesquisa, não obstante tenha havido, dentro de uma 

dinâmica natural, a re-estruturação de outras no sentido de acréscimo ou redução. Assim, conta-se hoje com um total de 

162 linhas de pesquisa nos programas, conforme o previsto. 

 

Em termos de projetos de pesquisa vinculados aos Programas de Pós-Graduação conta-se hoje com 1.150 projetos, 

resultado superior ao previsto. Consideramos de grande importância o reconhecimento e a criação de novos núcleos de 

pesquisa, vinculados à Pós-Graduação, e que favorece bastante a interação entre os pesquisadores. Este dado também 

pode explicar o incremento do número de projetos de pesquisa cadastrados na PRPPG, que foi de 1.563 projetos, acima 

portanto do previsto. 

 

Em 2008, contamos com 309 bolsistas de iniciação científica na UFG (CNPq= 197 e UFG=112), além de 231 estudantes 

PIVIC. Houve um acréscimo de 22 bolsas sendo 12 delas da UFG e 10 do CNPq. O número de bolsistas, PIBIC, um pouco 

abaixo do previsto, reflete certamente uma previsão baseada em muito otimismo. 

 

O V CONPEEX-UFG foi realizado de 6 a 10 de outubro. No evento ocorreu o XVI Seminário de IC com avaliação do comitê 

interno/UFG e do comitê externo/ CNPq. Na ocasião foram apresentados resultados de pesquisa de 428 alunos, sendo 

281 na forma oral e 147 na forma pôster. Vale mencionar que durante o V CONPEEX, a Pós- Graduação, Lato e Stricto 

sensu, apresentou também seus resultados de pesquisa, ocorrendo 396 apresentações, sendo 193 na forma oral e 203 

em pôster.  Houve ainda a promoção de várias palestras, mesas redondas e oficinas de trabalho. 

 

Cumpre ainda mencionar a realização do II Encontro de Drogas, ocorrido em 13 de dezembro, que reuniu a comunidade 

da UFG e a sociedade organizada de Goiânia e outros municípios. Foi realizada uma oficina interna de avaliação da Pós-

Graduação Stricto Sensu no mês de abril, que contou com consultores CAPES de diferentes áreas do conhecimento, 

dentro da agenda proposta para o FOPROP-Centro Oeste. Adicionalmente, no contexto, foram realizadas outras quatro 

reuniões, em Goiânia, Brasília e Campo Grande.  

 

No ano de 2008 foram adquiridos 7.563 exemplares de livros para a comunidade da UFG. Este número é inferior ao de 

2007, mas reflete a demanda do ano. Similarmente para compor o acervo dos Programas de Pós-Graduação foram 

adquiridos 240 títulos. 

 

Considerando a meta de ampliação de assinatura de periódicos, em 2008, foram assinados cinco novos títulos 

direcionados à área de humanas e o Boletim IOB direcionado a área de ciências sociais aplicadas. Ainda para esta área foi 

adquirida a Base de dados economatica. Assim, portanto, a meta foi atingida. 
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Em termos da permuta de periódicos e doações de teses/dissertações os números obtidos foram, respectivamente, 218 e 

798. O número de periódicos permutados é inferior ao de 2007 e ao previsto para 2008, enquanto que a doação de 

produtos foi superior. Consideramos que isto possa se explicar pelo fato da ocorrência hoje comum de revistas on-line, 

inclusive as da UFG.   

 
Em termos do PROAPUPEC cumprimos a meta de continuarmos o programa na UFG. Em 2008, promovemos outro Edital 

ao qual se aplicaram todas as revistas que apresentavam as características exigidas no mesmo. No contexto foram 

beneficiadas 16 revistas com um total financeiro de R$ 151.402,58. 

 
Houve, portanto, um acréscimo no número de periódicos atendidos, o que reflete o crescimento qualitativo das novas 

revistas contempladas, sendo importante também registrar incremento semelhante de várias (n=7) outras revistas que já 

eram contempladas.  

 
Consideramos que essa melhoria resulta não só do desafio em termos de critérios atualizados quando do edital como 

também do apoio dado aos editores como, por exemplo, reuniões periódicas e oferta de cursos de capacitação anual. 

 
Considerando o apoio ao recém-doutor, não foi promovido no ano de 2008 um edital específico. Este fato se deu 

considerando que o recurso destinado a pesquisa na UFG tem sua destinação definida pela CPPG, que estabeleceu no ano 

que o valor de R$ 753.000,00 seria dividido entre os Programas de Pós-Graduação. Estes, para terem acesso ao mesmo 

deveriam montar o projeto, que deveria contemplar: equipamentos e/ou consumo, missão de estudo com a participação 

de recém-doutor, sendo que o mesmo teria também os benefícios previstos no projeto. Todos os Programas submeteram 

propostas e a quase totalidade envolveu um ou mais recém-doutor da UFG. 

 
No ano de 2008, foram apoiados todos os pedidos para organização de eventos, havendo, portanto, cumprimento à 

meta. Similarmente, a meta de auxilio a publicação foi alcançada, sendo apoiadas todas as solicitações, seja no sentido de 

versão/correção de outra língua, seja no contexto de pagamento a separatas onde os artigos foram publicados. 

   
Com relação ao apoio aos animais do Bosque Saint Hilaire houve continuidade do projeto Manejo populacional dos 

macacos prego (Cebus libidinosus Spix, 1823) no Bosque Auguste-Saint Hilaire – Campus Samambaia/UFG, o qual realizou 

as diferentes ações previstas visando à diminuição das interações negativas entre humanos e primatas, associadas às 

mudanças de seus hábitos alimentares e eventuais atropelamentos de animais. Incluiu: - avaliação sistematizada do grupo 

em estudo no sentido da compreensão da ecologia comportamental do grupo, - captura de indivíduos machos adultos 

reprodutores com coleta de espécime clinico e dados clínicos gerais com vistas a subsídios para as ações educativas a 

serem implantadas e – realização continuada de campanha de educação ambiental visando à diminuição da oferta de 

alimento não natural e à compreensão por parte da comunidade universitária de que os animais estão aptos a viverem 

em seu habitat natural, não necessitando de qualquer intervenção humana. Todo o aporte financeiro do projeto foi dado 

pela UFG. 

 

Nesta ação, com recursos orçamentários, os principais dispêndios ocorreram com a aquisição de material de consumo e 

outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica. A aquisição de material de consumo atingiu o total de R$ 
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334.889,75, o pagamento outros serviços de terceiros – pessoa jurídica totalizou R$ 121.482,51 e o pagamento de outros 

serviços de terceiros – pessoa física totalizou R$ 34.087,01. 

 

A tabela que segue especifica detalhadamente todos os gastos efetivados nesta ação: 

Ação 8667 – Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados 

ESF PTRES UO PROGRAMA FONTE ND    EMPENHADO  

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33901400 
Diárias - 

Pessoal Civil 
2.492,28 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33901800 
Auxílio 

Financeiro a 
Estudantes 

66.167,18 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33903000 
Material de 
Consumo 

334.889,75 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33903300 
Passagens e 

Despesas com 
Locomoção 

50.514,09 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33903500 
Serviços de 
Consultoria 

7.800,00 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33903600 
Serv. Terceiros 
Pessoa Física 

34.087,01 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33903900 
Serviços de 
Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
121.457,51 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33909200 
Despesas de 

Exercícios 
Anteriores 

918,51 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33909300 
Indenizações e 

Restituições 
1.681,04 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33913900 
Serviços de 
Terceiros - 

Pessoa Jurídica 
25,00 

1 002218 26235 12571137586670052 0112000000 33914700 
Obrigações 

Tributárias e 
Contributivas 

31.545,44 

TOTAL 651.577,81 

 

Metas e resultados da ação no exercício  

Meta Previsão Execução Execução/Previsão % 

Financeira 651.578,00 651.577,81  99% 

Física 2.764   1.500  184% 
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2.4. Desempenho Operacional  

 

 

 

Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 - Plenário, ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 - Plenário 

Custo Corrente (incluindo 35% das despesas do Hospital Universitário) e excluindo funcionários equivalentes. 

 

 

  

Apresentamos os Indicadores de Gestão da UFG em cumprimento à Decisão Plenária nº 408/2002 – TCU, elaborados segundo as orientações do TCU constantes na “versão 

revisada em janeiro/2009”. Entretanto, como a UFG não realiza exclusivamente o Ensino de Graduação e Pós-Graduação, mas também o Ensino Fundamental e Médio, os cálculos desses 

indicadores foram feitos removendo-se os professores ativos e temporários que se dedicam a este ensino. 

 

 

 (1) Custo Corrente com HU 337.107.211,88  

(+)Despesas Correntes da Universidade 493.571.070,96  

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

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

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

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

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

(-) Despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo 351.225,18  

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

(-) Despesas com afastamento País/Exterior – técnico-administrativo 0,00 

Fonte: PROAD 
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Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário, ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – Plenário 
Custo Corrente (excluindo as despesas do Hospital Universitário) e funcionários equivalentes. 

 
 
 
 

  
Apresentamos os Indicadores de Gestão da UFG em cumprimento à Decisão Plenária nº 408/2002 – TCU, elaborados segundo as orientações do TCU constantes na “versão 

revisada em janeiro/2009”. Entretanto, como a UFG não realiza exclusivamente o Ensino de Graduação e Pós-Graduação, mas também o Ensino Fundamental e Médio, os cálculos desses 
indicadores foram feitos removendo-se os professores ativos e temporários que se dedicam a este ensino. 
 
 
 

(1) Custo Corrente sem HU 328.378.379,27  

(+)Despesas Correntes da Universidade 493.571.070,96  

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

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

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

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

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

(-) Despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo 351.225,18  

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

(-) Despesas com afastamento País/Exterior – técnico-administrativo 0,00 

Fonte: PROAD 
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Cursos de Graduação 

Município Curso 

Número 
de 

Diplomado
s (NDI) ** 

Duração Padrão 
(DPC) 

Fator de 
Retenção 

Número de 
Ingressantes 
Relativos aos 

que se 
Graduaram no 

Exercício 

Número Total 
de 

Ingressantes 
em 2008 (NI) 

Peso do 
Grupo 

Aluno Tempo 
Integral *** 

Alunos 
Equiva-lentes 

*** 

GOIÂNIA ADMINISTRAÇÃO 0 4 0,120 0 31 1 31 31 

GOIÂNIA AGRONOMIA 91 5 0,050 105 151 2 552,75 1105,5 

GOIÂNIA ARTES CÊNICAS 14 4 0,115 18 34 1,5 82,44 123,66 

GOIÂNIA ARTES VISUAIS 60 4 0,115 80 82 1,5 289,6 434,4 

GOIÂNIA ARTES VISUAIS - LIC. 17 4 0,115 21 33 1,5 91,82 137,73 

GOIÂNIA BIBLIOTECONOMIA 23 4 0,120 30 35 1 115,04 115,04 

GOIÂNIA BIOMEDICINA 12 4 0,125 15 32 2 74 148 

GOIÂNIA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 52 4 0,125 59 101 2 283 566 

GOIÂNIA CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 4 0,120 0 33 1 33 33 

GOIÂNIA  CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 24 4 0,133 41 47 1,5 131,72 197,58 

GOIÂNIA CIÊNCIAS ECONÔMICAS 16 4 0,120 0 49 1 104,68 104,68 

GOIÂNIA CIÊNCIAS SOCIAIS 48 4 0,120 60 96 1 263,04 263,04 

GOIÂNIA COM. SOCIAL JORNALISMO 59 4 0,120 50 61 1 266,32 266,32 

GOIÂNIA COM. SOCIAL PUBL. PROPAGANDA 38 4 0,120 35 37 1 169,24 169,24 

GOIÂNIA COM. SOCIAL REL. PÚBLICAS 23 4 0,120 35 37 1 117,04 117,04 

GOIÂNIA DESIGN DE MODAS 14 4 0,115 25 27 1,5 75,44 113,16 

GOIÂNIA DIREITO 142 5 0,120 126 124 1 772,7 772,7 

GOIÂNIA EDUCAÇÃO FÍSICA 86 5 0,066 80 90 1,5 463,38 695,07 

GOIÂNIA EDUCAÇÃO MUSICAL 27 4 0,115 33 28 1,5 121,42 182,13 

GOIÂNIA ENFERMAGEM 49 5 0,066 52 53 1,5 266,17 399,255 

GOIÂNIA ENGENHARIA CIVIL 69 5 0,082 93 94 2 404,54 809,08 

GOIÂNIA ENGENHARIA DE ALIMENTOS 38 5 0,133 41 52 2 232,675 465,35 

GOIÂNIA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 11 5 0,082 39 39 2 94,51 189,02 
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GOIÂNIA ENGENHARIA ELÉTRICA 80 5 0,082 77 79 2 431,55 863,1 

GOIÂNIA FARMÁCIA 124 5 0,066 75 72 2 595,92 1191,84 

GOIÂNIA FILOSOFIA 18 4 0,100 46 57 1 118,2 118,2 

GOIÂNIA FÍSICA 9 4 0,133 60 85 2 116,77 233,54 

GOIÂNIA GEOGRAFIA 72 4 0,120 82 120 1 370,56 370,56 

GOIÂNIA HISTÓRIA 52 4 0,120 121 125 1 305,96 305,96 

GOIÂNIA LETRAS 94 4 0,115 165 199 1 524,24 524,24 

GOIÂNIA MATEMÁTICA 49 4 0,133 106 122 1,5 294,97 442,455 

GOIÂNIA MEDICINA 5 6 0,065 112 118 4,5 201,45 906,525 

GOIÂNIA MEDICINA VETERINÁRIA 102 5 0,065 106 101 4,5 541,9 2438,55 

GOIÂNIA MÚSICA 11 4 0,115 20 16 1,5 54,06 81,09 

GOIÂNIA MUSICOTERAPIA 8 4 0,115 16 8 1,5 35,68 53,52 

GOIÂNIA NUTRIÇÃO 42 5 0,066 41 42 2 223,86 447,72 

GOIÂNIA ODONTOLOGIA 58 5 0,065 61 69 4,5 322,6 1451,7 

GOIÂNIA PEDAGOGIA 138 4 0,100 140 143 1 612,2 612,2 

GOIÂNIA PSICOLOGIA 0 5 0,100 0 37 1 46,25 46,25 

GOIÂNIA QUÍMICA 23 4 0,133 60 76 2 157,19 314,38 

Subtotal (A) 1.798     2.326 2.835   9.988,89 17.839,83 

  

CATALÃO ADMINISTRAÇÃO 0 4 0,120 0 51 1 51 51 

JATAÍ AGRONOMIA 43 4 0,050 30 71 2 208,6 417,2 

JATAÍ BIOMEDICINA 0 4 0,125 0 41 2 41 82 

CATALÃO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 4 0,125 0 56 2 56 112 

JATAÍ CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 34 4 0,125 40 52 2 171 342 

CATALÃO CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 14 4 0,133 20 33 1,5 82,42 123,63 

JATAÍ CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 0 4 0,133 0 30 1,5 30 45 

GOIÁS DIREITO 68 5 0,120 62 85 1 402,05 402,05 

CATALÃO EDUCAÇÃO FÍSICA 39 5 0,066 41 48 1,5 219,12 328,68 

JATAÍ EDUCAÇÃO FÍSICA 31 5 0,066 41 45 1,5 182,73 274,095 
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JATAÍ ENFERMAGEM 0 5 0,066 0 30 1,5 37,5 56,25 

CATALÃO ENGENHARIA CIVIL 0 5 0,082 0 41 2 51,25 102,5 

CATALÃO ENGENHARIA MINAS 0 5 0,082 0 41 2 51,25 102,5 

CATALÃO ENGENHARIA PRODUÇÃO 0 5 0,082 0 40 2 50 100 

CATALÃO FÍSICA 0 4 0,133 0 30 2 30 60 

JATAÍ FÍSICA 0 4 0,133 0 6 2 6 12 

CATALÃO GEOGRAFIA 52 4 0,120 45 75 1 255,96 255,96 

JATAÍ GEOGRAFIA 5 4 0,120 40 56 1 73,4 73,4 

CATALÃO HISTÓRIA 24 4 0,120 41 30 1 113,52 113,52 

JATAÍ HISTÓRIA 0 4 0,120 0 41 1 41 41 

CATALÃO LETRAS 45 4 0,115 65 62 1 217,7 217,7 

JATAÍ LETRAS 36 4 0,115 54 47 1 171,56 171,56 

CATALÃO MATEMÁTICA 9 4 0,133 47 33 1,5 64,77 97,155 

JATAÍ MATEMÁTICA 10 4 0,133 40 27 1,5 62,3 93,45 

RIALMA MATEMÁTICA 21 4 0,133 31 0 1,5 74,13 111,195 

JATAÍ MEDICINA VETERINÁRIA 8 5 0,065 31 30 4,5 70,1 315,45 

CATALÃO PEDAGOGIA 37 4 0,100 45 50 1 175,8 175,8 

JATAÍ PEDAGOGIA 48 4 0,100 70 78 1 241,2 241,2 

CATALÃO PSICOLOGIA 0 5 0,100 0 44 1 55 55 

JATAÍ PSICOLOGIA 0 5 0,100 0 37 1 46,25 46,25 

CATALÃO QUÍMICA 0 4 0,133 0 54 2 54 108 

JATAÍ QUÍMICA 0 4 0,133 0 41 2 41 82 

JATAÍ ZOOTECNIA 0 5 0,065 0 34 4,5 42,5 191,25 

Subtotal (B) 524     743 1.439   3.470,11 5.000,80 

Total Alunos Graduação (A + B) 2.322     3.069 4.274   13.459,00 22.840,62 

Fonte: PRODIRH 

** Dados de 2007 (PING-IFES)                                               
*** Metodologia TCU    

Cursos Novos 
Cursos que Não Apresentaram Ingressantes 
Nº Ingressantes < Nº Diplomados 
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A Número Total de Alunos (Graduação (AG), Pós-Graduação (APG) e Residência Médica (AR) 16.941 

AG Número Total de Alunos de Graduação 14.915 

APG Número Total de Alunos de Pós-Graduação 1.863 

AR Número Total de Alunos em Residência Médica 163 

AGTI Número Alunos Graduação em Tempo Integral 13.459 

AGE Número Alunos Graduação Equivalentes 22.841 

APGTI Número Alunos Pós-Graduação em Tempo Integral 3.726 

ARTI  Número Alunos Residência Médica em Tempo Integral 326 

ATI Número Alunos em Tempo Integral 17.511 

NDI NDI - Número de Diplomados 2.322 

Número de ingressantes relativos aos que se graduaram no exercício 3.069 

 

Número de Professores e Servidores Técnico-Administrativos 

Número de Docentes 1.360 

 DE 1.145 

40 h 151 

20 h 64 

  

Número de Docentes 1.360 

 Graduado 2 

Especialista 79 

Mestre 401 

Doutor 878 

No número de docentes não estão sendo considerados aqueles lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG, por atuarem exclusivamente no Ensino 
Fundamental e Médio. 
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Pesos 
 

Docentes Temporários 

Docentes Efetivos em 
Exercício, Inclusive 

ocupantes de Funções 
Gratificadas e Cargos 

Comissionados 

Docentes Afastados para 
Capacitação e mandato 
eletivo ou cedidos para 

outros Órgãos e/ou 
entidades da Adm. Pública 

em 31/12 

Professor Equivalente 

1,0 DE 0 1072 73 1072,0 

1,0 40 h 116 148 3 264,0 

0,5 20 h 264 61 3 162,5 

  
TOTAL 

380 1281 79 1.498,5 

Fonte: DP 
 
 

 
Funcionários com HU 

Funcionários Equivalentes 
com HU 

Funcionários sem HU 
Funcionários Equivalentes 

sem HU 
Pesos 

20 h 66 33,00 5 2,50 0,50 

24 h 45 27,00 15 9,00 0,60 

30 h 12 9,00 11 8,25 0,75 

40 h 2.712 2.712,00 1.760 1.760,00 1,00 

Total 2.835 2.781,00 1.791 1.779,75   

Fonte: DP 
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Com HU Sem HU 

I. Custo Corrente / Aluno Equivalente 12.535,31 12.210,73 

II. Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 11,69 11,69 

III. Aluno Tempo Integral / Funcionário 6,30 9,84 

IV. Funcionário / Professor 1,86 1,19 

V. Grau de Participação Estudantil 0,90 0,90 

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

VII. Conceito CAPES/MEC Pós-Graduação 3,58 3,58 

VIII. Índice Qualificação Corpo Docente 3,87 3,87 

IX. Taxa Sucesso na Graduação 0,76 0,76 

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,79 0,79 

 

 

Comparação Indicadores TCU  
2005-2008 

 

Com HU 2005 2006 2007 2008 

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

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

III. Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente 7,70 7,01 6,32 6,30 

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

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

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

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

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

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

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,51 0,78 0,79 
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Sem HU 2005 2006 2007 2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X. Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,51 0,78 0,79 
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Análise Crítica dos Indicadores de Gestão do TCU 

 

Os indicadores de Gestão do TCU, estabelecidos pela Decisão TCU 408/2002, visam fornecer, de forma 

objetiva e sucinta, alguns parâmetros indicativos da eficiência das Instituições Federais de Nível Superior (IFES). 

Embora estes indicadores não contemplem toda a complexidade das atividades desenvolvidas pelas IFES, eles 

fornecem alguns importantes parâmetros de avaliação da gestão. Pretende-se com eles “...a construção de uma série 

histórica para acompanhar a evolução de aspectos relevantes do desempenho das IFES... não havendo a intenção de 

estabelecer uma classificação hierárquica entre as IFES...” (Orientações para o cálculo dos indicadores de Gestão, TCU, 

janeiro/2007). 

Os indicadores do TCU relativos à UFG, apresentados nas tabelas anteriores, dão uma clara medida do custo 

médio do estudante, do estágio de desenvolvimento acadêmico da instituição, da relação aluno professor, do conceito 

CAPES, dentre outros. No tocante ao custo corrente do estudante equivalente apurou-se em 2008 um custo de R$ 

12.535,31, incluindo-se o HU, e R$ 12.210,73, excluindo-se o HU. Comparando-se estes valores com os valores 

correspondentes da UFG no período de 2005 a 2007 observa-se um aumento que pode ser explicado por alguns 

motivos sendo o principal deles, o incremento dos recursos alocados para a UFG em 2008. Ressalte-se também que 

vários novos cursos foram criados recentemente na UFG e não atingiram ainda a capacidade plena de estudantes e 

nem tiveram alunos formados, o que impacta negativamente este índice. 

 Como pode ser observado, a relação aluno em tempo integral/professor equivalente de 2008, da ordem de 

11,69, está um pouco abaixo do valor correspondente de 2007 (de 12,85). A razão para esta queda reside no fato da 

UFG ter tido em 2008 uma importante recomposição em seu quadro docente sem uma correspondente contrapartida 

no aumento do número de alunos matriculados no ano. No programa de reestruturação e expansão das Universidades 

Federais (REUNI), do qual faz parte a UFG, está previsto que um incremento no número de matrículas acontecerá de 

forma muito significativa em 2009, com o aumento de 1.211 vagas oferecidas nos vários cursos da UFG.  A previsão 

portanto é de que, com  o ingresso dos novos estudantes em 2009, a relação aluno em tempo integral/professor 

equivalente, tenha um significativo incremento no próximo ano.  

Igualmente importante é o índice “taxa de sucesso na graduação”, que fornece uma medida da eficiência da 

instituição no cumprimento do um dos seus objetivos centrais, que é o de formar pessoas. Os dados de 2008 indicam 

uma taxa de sucesso de 0,76 que, sendo igual ao valor de 2007, é sensivelmente maior que as taxas apuradas em 2005 

(0,67) e 2006 (0,68). É também um compromisso da UFG no âmbito do Projeto REUNI, ampliar esta taxa, até o final do 

ano de 2012, para 0,90. Esta é uma meta ambiciosa que irá exigir uma série de ações da UFG visando à redução da 

evasão escolar e a permanência do estudante na instituição até a sua formatura. 

O conceito CAPES que, para programas de pós-graduação no nível de mestrado apenas, varia em uma escala 

de 0 a 5, reflete a qualidade dos programas, em termos de vários fatores, mas sobretudo na publicação de artigos em 

revistas especializadas, indexadas e de alto nível. No caso da UFG, onde predominam os programas de mestrado, a 
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nota máxima possível seria 5. Ao se analisar o conceito médio CAPES da UFG no patamar de 3,58, fica evidenciada 

uma pequena elevação em relação aos índices registrados nos anos anteriores.  A melhoria nos valores deste índice, 

mesmo se constituindo em objetivo central e permanente da UFG não é trivial e não acontece em pouco tempo. Em 

primeiro lugar deve-se destacar que a pós-graduação na UFG é relativamente recente, tendo se consolidado de forma 

mais acentuada somente na última década. Segundo, os investimentos em recursos humanos, no nível de doutorado e 

pós-doutorado, têm uma maturação lenta, e seus reflexos não se fazem sentir de forma imediata. Finalmente vale 

destacar a carência em anos anteriores de recursos financeiros em volume suficiente para a instalação de adequadas 

condições de pesquisa na UFG. Com a melhoria de nossas condições de infra-estrutura e humanas, acreditamos que 

este conceito possa também, gradativamente, ir melhorando ao longo dos próximos anos. Ressalte-se no entanto o 

pequeno, mas consistente, aumento no conceito médio da CAPES da UFG que passou de 3,48, em 2005 e 2006, para 

3,52 em 2007 e para 3,58 em 2008. 

O indicador de envolvimento de alunos com a pós-graduação fornece uma medida do número de alunos da 

pós-graduação em comparação com o universo de alunos da UFG. Embora a pós-graduação da UFG tenha crescido 

consideravelmente nos últimos anos o valor constante deste indicador em 0,11 nos últimos anos, indica que quase 

90% dos alunos da UFG estão matriculados em cursos de graduação. Significa ainda, que a UFG possui um grande 

potencial de crescimento no nível de pós-graduação, que deve ser melhor explorado nos próximos anos.  

Um outro indicador calculado, que guarda uma estreita conexão com os indicadores de pesquisa e pós-

graduação, é o índice de qualificação do corpo docente, que varia numa escala de 0 a 5. Se todos os docentes da UFG 

fossem doutores o índice seria igual a 5. Como ainda temos um contingente apreciável de docentes com a titulação de 

mestre, o índice da UFG alcançou o valor de 3,87. Embora este indicador tenha se mantido praticamente estacionário 

neste valor nos últimos 3 anos, é natural supor-se que este indicador também vá evoluir na direção do valor 5, ao 

longo dos próximos anos.  

Consultando os bancos de dados de outras IFES e considerando diversos trabalhos comparativos realizados 

por professores da área de educação, podemos afirmar que os indicadores da UFG apresentam valores que são 

compatíveis com universidades do mesmo porte e mesma idade. Um destaque especial deve ser dado aos valores 

apresentados pelos indicadores de pós-graduação, que indicam a necessidade de uma atuação ainda mais incisiva 

nesta área pela UFG, visando ao crescimento mais acelerado nesta área de atuação. 
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Quadro detalhado dos recursos humanos à disposição da IFES 

 

Quantidade de Pesssoal Terceirizado 

Descrição 
Hospital das 

Clínicas Despesa UFG Despesa 

Pessoal Terceirizado 
Vigilância/ Limpeza 

158 3.188.634,26 649 10.542.596,36 

Pessoal Terceirizado 
Apoio Administrativo 

406 7.202.910,62 - - 

Pessoal Terceirizado 
Outras Atividades 

212 5.146.086,97 56 1.562.323,37 

Total Pessoal Terceirizado 776 15.537.631,85 705 12.104.919,73 

 

Quantidade de Pesssoal Temporário 

 

Descrição 2008 

Contratações temporárias (Lei 8.745/1993) 384 

 

 

Lotação Atual e Lotação Ideal 

Hospital das Clínicas 

CARGO TOTAL UFG TOTAL FUNDAHC IDEAL 

Administrador  1 1 5 

Almoxarife 2 0 4 

Analista de RH 0 1 0 

Analista de Sistemas  0 3 13 

Analista de Suporte. em Infor. 0 2 0 

Analista de Tec. Informação 1 0 0 

Armazenista 1 0 1 

Arquivista 3 0 13 

Ass. Laboratório 2 0 4 

Ass. Administração 47 48 112 

Ass. Social 17 2 34 

Auxiliar em Administração  5 23  0 

Auxiliar de Cozinha 7 0  0 

Auxiliar de Enfermagem 104 10  0 

Auxiliar de Laboratório  6 4  0 

Auxiliar de Mecânica 2 0  0 

Auxiliar de Nutrição 12 40  0 

Auxiliar de Saúde  1 5  0 

Biomédico  16 3 20 

Bombeiro Hidráulico  1 0  0 

Comprador 0 4  0 

Contador 2 0 2 

Costureiro 9 4  0 

Cozinheiro 8 7  0 
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Digitador 0 10 10 

Economista  1 0 0 

Eletricista 4 1 13 

Eletricista de Espet. 1 0 0 

Enfermeiro Área 132 4 233 

Engenheiro 0 1 1 

Engenheiro Elétrico 0 0 1 

Engenheiro Mecânico 0 0 1 

Farmacêutico 5 1 6 

Farmacêutico Hab. 3 0 3 

Faturista 0 1 1 

Fisioterapeuta 1 1 12 

Fonoaudiologo 0 1 11 

Instrumentador Cirúrgico 4 1 5 

Marceneiro 1 1  0 

Maqueiro   17  0 

Mecânico 2 0   0 

Médico area  125 70 275 

Montador-Soldador  1 0  0 

Motorista  4 0  0 

Nutricionista Habilitação 7 0 17 

Odontólogo 6 0 0 

Odontólogo DL1445-76 1 0 0 

Operador de Computador 0 3 0 

Operador de Caldeira  2 0 0 

Pedagogo Área 1 0 0 

Programador 0 1 3 

Porteiro 4 4  0 

Psicólogo Área 7 2 20 

Recepcionista 9 15  0 

Serralheiro 0 1  0 

Servente 0 1  0 

Supervisor Administrativo  0 2  0 

Supervisor em Manutenção 0 1  0 

Téc. Anatomia e Necropsia  4 1 5 

Técnico de Laboratório 46 6 0 

Técnico em Arquivo Área 7 0 17 

TÉC. em Ass. Educacionais 1 0 0 

Técnico em Edificações 0 1 1 

Técnico em Câmera Escura 0 4  0 

Técnico em Contabilidade  1 0 0 

Técnico em Eletricidade 1 0  0 

TécnicoM em Eletrônica 0 1  0 

Técnico em Enfermagem 399 66 678 

Técnico em Farmácia 0 15 15 

Técnico em Mecânica 1 1  0 

Técnico em Manutenção 0 1  0 

Técnico em Radiologia  30 1 31 

Técnico em Ref. e Ar 0 1  0 

Técnico em Secretariado 3 0  0 

Técnico Seg. do Trabalho 0 2  0 

Telefonista 2 5  0 

TOTAL HC 1.063 401 1.567 
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Universidade Federal de Goiás 
CARGO                                              TOTAL ATUAL TOTAL IDEAL  

Administrador 28 67 

Afinador de Instrumentos Musicais 0  2 

Almoxarife 6 0 

Analista de Tec. da Informação 16 60 

Antropólogo 0  1 

Arqueólogo 0  1 

Arquiteto e Urbanista 7 10 

Arquivista 5 10 

Arte educador 0  1 

Assistente de Aluno 8 8 

Assistente de Direção e Produção 0  4 

Assistente de Laboratório 13 65 

Assistente em Administração 354 670 

Assistente Social 13 21 

Atendente de Enfermagem 1 0 

Auxiliar de Agropecuária 20 0 

Auxiliar de Eletricista 1 0 

Auxiliar de Enfermagem 5 0 

Auxiliar de Laboratório 3 0 

Auxiliar de Mecânica 1 0 

Auxiliar de Meteorologia 1 0 

Auxiliar de Nutrição e Dietética 15 0 

Auxiliar de Serralheiro 1 0 

Auxiliar de Veterinária e Zootecnia 3 0 

Auxiliar em Administração 38 0 

Auxiliar em Assuntos Educacionais 0  4 

Bibliotecário-Documentalista 25 46 

Biólogo 5 18 

Biomédico 7 21 

Cenógrafo 0  3 

Cenotécnico 1 0 

Contador 16 22 

Contínuo 1 0 

Contramestre-Ofício 1 0 

Costureiro 2 0 

Cozinheiro 9 0 

Desenhista Técnico Especializado 3 3 

Desenhista-Projetista 1 0 

Diretor de Imagem 1 3 

Diretor de Produção 1 4 

Diretor de Programa 1 4 

Discotecário 0  2 

Economista 15 5 

Editor de Imagens 2 2 

Eletricista 6 0 

Encadernador 1 0 

Enfermeiro-Área 4 10 

Engenheiro Agrônomo 3 0 

Engenheiro-Área 14 22 

Estatístico 0  4 

Farmacêutico 7 0 

Farmacêutico-Habilitação 1 23 

Físico 1 0 

Fisioterapeuta 0  6 

Fonoaudiólogo 0  2 

Fotógrafo 1 3 

Fotogravador 1 0 

Garçom 1 0 

Geógrafo 2 4 

Historiador 1 2 

Impressor 2 0 
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Instrumentador Cirúrgico 2 2 

Jardineiro 13 2 

Jornalista 15 20 

Locutor 2 6 

Marceneiro 1 0 

Matemático 3 3 

Mecânico 2 0 

Mecânico de montagem e manutencao 1 3 

Médico Veterinário 7 10 

Médico-Área 9 11 

Mestre de Edif e Infraestrutura 1 0 

Montador-Soldador 1 0 

Motorista 33 0 

Museólogo 1 3 

Músico 1 7 

Nutricionista-Habilitação 2 2 

Odontólogo 8 10 

Odontólogo -  DL 1445-76 4 0 

Operador de Câmera de Cinema e TV 3 7 

Operador de Est de Tratam Água-Esgoto 2 0 

Operador de Maq. Agrícolas 7 7 

Pedagogo-Área 8 16 

Pedreiro 2 0 

Pintor-Área 5 0 

Porteiro 5 0 

Produtor Cultural 4 5 

Programador de Rádio e Televisão 2 7 

Programador Visual 2 13 

Psicólogo-Área 7 19 

Publicitário 0  1 

Químico 1 9 

Recepcionista 4 0 

Redator 2 4 

Regente 0  1 

Relações Públicas 3 8 

Restaurador-Área 0 4 

Revisor de Textos 7 16 

Secretário Executivo 25 93 

Sociólogo 3 3 

Sonoplasta 0  3 

Técnico de Laboratório-Área 93 235 

Técnico de Tecnologia da Informação 11 59 

Técnico Desportivo 8 0 

Técnico em Agropecuária 7 20 

Técnico em Anatomia e Necrópsia 4 11 

Técnico em Arquivo 12 8 

Técnico em Artes Gráficas 15 0 

Técnico em Assuntos Educacionais 52 71 

Técnico em Audiovisual 1 12 

Técnico em Contabilidade 19 25 

Técnico em Eletricidade 4 2 

Técnico em Eletroeletrônica 0  10 

Técnico em Eletromecânica 0  3 

Técnico em Eletrotécnica 2 4 

Técnico em Enfermagem 12 20 

Técnico em Equip Médico/Odontológico 0  2 

Técnico em Higiene Dental 4 12 

Técnico em Mecânica 2 4 

Técnico em Móveis e Esquadrias 1 0 

Técnico em Nutriçao e Dietética 0  4 

Técnico em Prótese Dentária 3 3 

Técnico em Radiologia 2 6 

Técnico em Secretariado 25 25 
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Técnico em Telecomunicação 9 2 

Técnico em Telefonia 1 2 

Tecnólogo em Cooperativismo 1 0 

Tecnólogo-Formação 1 17 

Telefonista 1 0 

Tradutor Intérprete 0  7 

Vigilante 47 0 

Professor do Ensino Básico 10 18 

Professor  de 3º Grau 1.403 1.768 

TOTAL 2.623 3.778 

 

 
RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES 

 
1.     TELESSAÚDE BRASIL – NÚCLEO GOIÁS - FASE II 
Número do contrato: 005/2008 - FUND 
Número do Processo: 23070.024899/2008-93 
Coordenador: Alexandre Chater Taleb 
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 
Objeto: Concluir a implantação do Projeto Piloto de Telessaúde em Apoio à Atenção Primária atuando na qualidade do 
atendimento da atenção básica do SUS, por meio da ampliação da capacitação das equipes de saúde da família, 
através de tecnologia capaz de promover a teleducação e a telemedicina, com resultados positivos na resolutividade 
do nível primário e na saúde da população. 
Valor: R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) 
Vigência: 31 de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2010 
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Instalações da Faculdade de Medicina 
Recursos humanos da UFG: Três docentes e um Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina. 
 
2.    PROJETO CONEXÃO DE SABERES – DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADES E COMUNIDADES POPULARES 
Número do contrato: 002/2008 - FUND 
Número do Processo: 23070.022222/2008-11 
Coordenador: Angelita Ferreira de Lima 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Desenvolvimento de projetos educacionais para acesso e permanência na Universidade de estudantes de 
baixa renda e grupos socialmente discriminados; apoio ao desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de 
laser em Escolas Abertas nos finais de semana 
Valor: R$ 242.298,00 (duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e noventa e oito reais)  
Vigência:  17 de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2009  
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Instalações do Instituto de Ciências Biológicas 
Recursos humanos da UFG: Um docente da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, um docente da Faculdade 
de Letras, um docente da Faculdade de Educação e um discente de pós graduação 
 
3.    AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
Número do contrato: 003/2008 - FUND 
Número do Processo: 23070.023552/2008-11 
Coordenador: Luiz Fernandes Dourado 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Realização de pesquisas envolvendo equipe de pesquisadores especialistas, com vistas a consolidação do 
acompanhamento e avaliações do Plano Nacional de Educação/PNE, e ainda, a elaboração de documentos referências 
para o processo de debate educacional entre os segmentos sociais, que contribua para a construção de documento 
referência para a Conferência Nacional da Educação e para uma proposta de atualização do PNE 
Valor: R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais)  
Vigência: 09 de dezembro de 2008 a 30 de dezembro de 2009  
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Instalações da Faculdade de Educação 
Recursos humanos da UFG: Seis docentes da UFG. A equipe é complementada por dois docentes da UFPE, um da UNB 
e um da UFMG. 
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4.     LICENCIATURA EM FÍSICA – CONSÓRCIO SETENTRIONAL 
Número do contrato: 004/2008 - FUND 
Número do Processo: 23070.024861/2008-11 
Coordenador: Itamar José Moraes 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Implementação e manutenção dos Pólos do Curso de Pro Licenciatura em Física e oferta dos 3º e 4º semestres 
do mesmo. 
Valor: R$ 265.102,40 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e dois reais e quarenta centavos)  
Vigência: 31 de dezembro de 2008 a 31 de dezembro de 2009  
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Laboratórios e equipamentos da UFG. Devido a participação de outras IES – Universidade 
Federal do Pará, Universidade Estadual de Santa Cruz (BA), Universidade Estadual de Goiás e Universidade Católica de 
Goiás, também serão utilizados seus laboratórios e equipamentos. 
Recursos humanos da UFG: Três docentes do Instituto de Física da UFG. A equipe é complementada por dois docentes 
da Universidade Católica de Goiás e quatro da Universidade Estadual de Goiás. 
 
5.   ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS DA UFG 
Número do contrato: 063/2003 - FUND 
Número do Processo: 23070.019001/2007-84 
Coordenador: Orlando Afonso Valle do Amaral 
Fundação de Apoio a Pesquisa - FUNAPE 
Objeto: Apoio financeiro destinado às reformas e adaptações em edifícios da UFG para possibilitar acessibilidade nos 
termos da Norma ABNT – 9050. 
Valor: R$ 2.059.238,47 (dois milhões, cinqüenta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) 
Vigência: 31 de dezembro de 2007 a 31 de dezembro de 2008  
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Centro Gestor do Espaço Físico da UFG - CEGEF. 
Recursos humanos da UFG: Equipe Técnica (engenheiros e arquitetos) do CEGEF 
 
6.   CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO BLOCO DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 
Número do contrato: 001/2006 - FUNDAHC 
Número do Processo: 23070.009910/2008-95 
Coordenador: Orlando Afonso Valle do Amaral 
Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 
Objeto: Construção da 2ª etapa do bloco de internações do HC da UFG 
Valor: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
Vigência: 30/04/2007 a 31/12/2008  
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Centro Gestor do Espaço Físico da UFG - CEGEF. 
Recursos humanos da UFG:  Equipe Técnica (engenheiros e arquitetos) do CEGEF 
 
7.   REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI 
Número do contrato: 063/2003 - FUND 
Número do Processo: 23070.000281/2007-57 
Coordenador: Orlando Afonso Valle do Amaral 
Fundação de Apoio a Pesquisa - FUNAPE 
Objeto: Primeira etapa da expansão física das instalações da UFG, contemplando a  construção de bloco de salas de 
aula e a construção de moradia estudantil – R$ 4.422.140,40; compra de equipamentos para o Centro de Recurso 
Computacionais da UFG – CERCOMP – e para as Unidades Acadêmicas da UFG – R$ 1.200.000,00 
Valor: R$ 5.622.140,40 (cinco milhões, seiscentos e vinte e dois mil,cento e quarenta  reais e quarenta centavos) 
Vigência: 31 de dezembro de 2007 a 31 de agosto de 2009  
Recursos financeiros da UFG: NIHIL 
Recursos materiais da UFG: Centro Gestor do Espaço Físico da UFG – CEGEF e Departamento do Material e Patrimônio 
- DMP. 
Recursos humanos da UFG: Equipes Técnicas (engenheiros e arquitetos) do CEGEF e do DMP 
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8.  FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL – PROGRAMA BRASIL 
QUILOMBOLA 
Número do contrato: 063/2003 - FUND 
Número do Processo: 23070.018847/2007-05 
Coordenador: Alecsandro José Prudêncio Ratts 
Fundação de Apoio a Pesquisa 
Objeto: Desenvolver ações e projetos voltados para o fortalecimento institucional e organizacional das comunidades 
quilombolas no Brasil. 
Valor: R$ 1.419.109,81 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, cento e nove reais e oitenta e um centavos), 
correspondente a primeira parcela de um total de R$ 10.383.768,72 (dez milhões, trezentos e oitenta e três mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)  
Vigência: 31 de dezembro de 2007 a 31 de dezembro de 2008  
Recursos financeiros da UFG: R$ 64.284,71 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e um 
centavos), correspondente a primeira parcela de um total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) 
Recursos materiais da UFG: Instalações do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnicos-raciais e Especialidades do 
Instituto de Estudos Sócio-ambientais da UFG - IESA/UFG. 
Recursos humanos da UFG: Um docente do IESA/UFG. 
 

9.  FUNDAHC  - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
Número do contrato: 001/2006 – FUND 
Objeto:   Apoio e gerenciamento a projetos de ensino e pesquisa, ensino e de desenvolvimento institucional os 
programas, ações, projetos e atividades, inclusive aqueles de natureza infra-estrutural, científico e tecnológico, para o 
cumprimento da missão institucional, devidamente consignados em plano institucional aprovado pelo órgão superior 
da instituição; 

 Apoio e consultoria técnica para implementação e desenvolvimento de atividades visando a melhoria da gestão 
acadêmica, da produção científica e tecnológica; 

 Apoio ao desenvolvimento das ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade; 
 O aprimoramento e expansão da capacidade operacional do HC/UFG; 
 A execução de ações de apoio a vigilância sanitária e epidemiologia. 

Valor: R$ 45.000.000,00 
Vigência:  31/12/2009 
 
9.1. PORTARIA 674/2007 – INCORPORAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
Objeto: Analisar a incorporação das recomendações das conferências municipais de saúde e seu impacto nas políticas 
públicas de saúde do Estado de Goiás e Tocantins. 
Valor do Projeto: R$ 185.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 15.000,00 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
Recursos Humanos: Marta Rovery de Souza – Coordenadora 
 
9.2. PORTARIA 718/07 – FORMAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 
Objeto: Formação de profissionais em relação ao controle social na saúde. 
Valor do Projeto: R$ 120.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 101.357,50. 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – HC-UFG 
Recursos Humanos: Eulange de Sousa – Coordenadora 
 
9.3. PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA NOS MUNICÍPIOS 
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente e realização de Seminário visando ações de prevenção e 
combate à violência em Municípios. 
Valor do Projeto: R$150.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 109.493,17. 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás  
Recursos Humanos: Eulange de Sousa – Coordenadora 
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9.4. PORTARIA 677/2007 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE  
Objeto: Qualificar 400 profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, envolvidos com análise e planejamento de 
ações com o Curso de Aperfeiçoamento à Distância em Geoprocessamento em Saúde. 
Valor do Projeto: R$657.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 657.000,00. 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Coletiva 
Recursos Humanos: Elias Rassi Neto– Coordenador 
 
9.5. PORTARIA 672/2007 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE 
Objeto: Realização de dois cursos de Especialização em Epidemiologia – Análise de Dados. 
Valor do Projeto: R$858.242,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 858.242,00. 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Coletiva 
Recursos Humanos: Elias Rassi Neto– Coordenador 
 
9.6. GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 
Objeto: Realização de Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos visando assessorar o 
funcionamento do Colegiado de Gestão da Saúde da RIDE. 
Valor do Projeto: R$370.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 205.000,00. 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Coletiva 
Recursos Humanos: Elias Rassi Neto– Coordenador 
 
9.7. PORTARIA 639/2007 – VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS  
Objeto: Estudo visando produzir conhecimento sobre as ações intersetoriais de promoção da saúde. 
Valor do Projeto: R$ 96.130,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 29.780,00. 
Vigência: Dez/2007 à Dez/2009 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Odontologia 
Recursos Humanos: Dais Gonçalves Rocha – Coordenadora 
 
10.  FUNAPE – FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 
Número do contrato: 063/2003 – FUND 
Objeto:  Serviços técnicos de apoio à pesquisa, ensino, extensão e de consultoria técnica para implementação e 
desenvolvimento de atividades visando a melhoria da gestão acadêmica, da Produção Científica, Tecnológica de 
Extensão Artística e Desenvolvimento Institucional. 
Valor: R$ 9.000.000,00  
Vigência: 31/12/2007 
Valor: R$ 105.000.000,00 
Vigência: 31/12/2009 
 
10.1.  Projeto Educação e Cidadania: construindo a igualdade de gênero e a diversidade sexual. 
Objeto: Formação de professores e outros profissionais da rede pública  de ensino do estado de Goiás e município de 
Goiânia. 
Valor do Projeto:  R$ 148.666,00 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 148.666,00 
Vigência: Dez/2007 a Dez/2008 
Recursos Materiais: Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia 
Recursos Humanos:  Prof. Luiz Melo -  Coordenador 
 
10.2.  Desenvolvimento da Educação Básica – Curso de Especialização a Distância em Gestão Escolar 
Objeto:  Formar em nível de especialização gestores educacionais das escola públicas da educação básica. 
Valor do Projeto:  R$ 400.000,00 
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Valor Repassado para Fundação:  R$ 400.000,00 
Vigência: Nov/2007 a Nov/2008 
Recursos Materiais: Faculdade de Educação 
Recursos Humanos: Andréia Ferreira Silva - Coordenadora 
 
10.3. Formação continuada de profissionais da educação e profissionais que atuam com crianças e adolescentes na 
região metropolitana de Goiânia.  
Objeto: Formação continuada de professores, gestores e demais profissionais da rede pública de ensino do município 
de Goiânia.  
Valor do Projeto:  R$ 100.000,00 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 100.000,00 
Vigência: Mar/2008 a Fev/2009 
Recursos Materiais: Necasa/FM 
Recursos Humanos:  Denise Carmem de Andrade Neves -  Coordenadora  
 
10.4.  Curso de Capacitação de Docentes da UAB/UFG 
Objeto: Formação de autores para cursos a distância da UFG e Formação de coordenadores de pólo. 
Valor do Projeto:  R$ 207.749,24 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 157.549,24 
Vigência: Dez/2007 a Dez/2008 
Recursos Materiais:  Centro Integrado de Aprendizado em Rede 
Recursos Humanos: Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues –  Coordenadora 
 
10.5.  Projeto Preás do cerrado – Programa de Residência Acadêmica em Software 
Objeto: Implantação de Fábrica de Software visando a Capacitação Tecnológica e disseminação do produto de forma 
global. 
Valor do Projeto:  R$ 200. 000,00 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 200.000,00 
Vigência: 01/2008 a junho/2008 
Recursos Materiais: Centro de Recursos Computacionais/UFG 
Recursos Humanos:  Hugo Alexandre Dantas do Nascimento -  Coordenador 
 
10.6.  Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica/IDEB/LSE/PDE 
Objeto:  Promover a atualização de Técnicos  da Secretaria de Estado da Educação e das Secretarias Municipais de 
Educação do Estado de Goiás. 
Valor do Projeto:  R$ 1.419.750,00  
Valor Repassado para Fundação:  R$ 1.419.750,00 
Recursos Materiais: Municípios do Estado de Goiás 
Recursos Humanos: Edvânia Braz Teixeira Rodrigues – Coordenadora 
 
10.7.  LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS. 
Objeto: Implantação e oferta de curso de graduação de licenciatura em Artes Cênicas a distância. 
Valor do Projeto:  R$ 147.178,00 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 147.178,00 
Vigência: Dezembro de 2007 a Dezembro de 2008 
Recursos Materiais: Centro Integrado de Aprendizagem em Rede – CIAR/UFG 
Recursos Humanos: Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues - Coordenador 
 
10.8.  LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS. 
Objeto: Implantação e oferta de curso de graduação de licenciatura em Artes Visuais a distância. 
Valor do Projeto:  R$ 121,684,04 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 121,684,04 
Vigência: 01 de Dezembro de 2007 a 30 de Novembro de 2008 
Recursos Materiais: Centro Integrado de Aprendizagem em Rede – CIAR/UFG 
Recursos Humanos: Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues - Coordenador 
 
10.9.  PRÓ-LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 
Objeto: Implantação e oferta de curso de licenciatura em Ciências Biológicas a Distância, no âmbito do Pró-
Licenciatura SEED/SEB/MEC. 
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Valor do Projeto:  R$ 650.970,90 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 447.290,90  
Vigência: Dezembro de 2007 a Novembro de 2008 
Recursos Materiais: Centro Integrado de Aprendizagem em Rede – CIAR/UFG 
Recursos Humanos: Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues - Coordenador 
 
10.10. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PRISIONAL. 
Objeto: Cooperação dos participantes na execução do projeto de especialização em Gestão Prisional Latu Sensu. 
Valor do Projeto:  R$ 227.684,16  
Valor Repassado para Fundação:  R$ 5.000,00 
Vigência: Setembro de 2007 a Agosto de 2009 
Recursos Materiais: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG/UFG 
Recursos Humanos: Divina das Dores de Paula Cardoso - Coordenador 
 
10.11. PROJETO PILOTO UAB. 
Objeto: Oferta do 2º e 3º períodos do Curso de Administração – Projeto Piloto da UAB. 
Valor do Projeto:  R$ 159.834,56 
Valor Repassado para Fundação:  R$ 99.834,56 
Vigência: Dezembro de 2007 a Junho de 2008 
Recursos Materiais: Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA/UFG 
Recursos Humanos: Eliane Moreira Sá de Souza - Coordenador 
 
10.12. OFERTA DO CICLO INTERMEDIÁRIO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 
Objeto: Atuação da UFG na implementação de módulos do Ciclo Intermediário do Programa Mídias para professores 
da rede estadual de educação pública. 
Valor do Projeto: R$15.506,40  
Valor Repassado para Fundação: R$15.506,40  
Vigência: Nov/2007 à Jul/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 
Recursos Humanos: Keilla  Carrijo de Paula  - Coordenadora 
 
10.13. 2ª OFERTA DO CICLO BÁSICO DO PROGRAMA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 
Objeto: Atuação da UFG na implementação de módulos do Ciclo Básico do Programa Mídias para professores das 
redes estadual e municipal de educação pública. 
Valor do Projeto: R$80.437,50  
Valor Repassado para Fundação: R$80.437,50  
Vigência: Nov/2007 à Jul/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 
Recursos Humanos: Keilla  Carrijo de Paula  - Coordenadora 
 
10.14. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Objeto: Realizar capacitação de agentes envolvidos na alimentação escolar, especialmente agricultores familiares. 
Valor do Projeto: R$100.000,00  
Valor Repassado para Fundação: R$100.000,00  
Vigência: Dez/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Municípios de Goiás 
Recursos Humanos: Giselle Ottoni - Coordenadora 
 
10.15. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETOS SÓCIO-AMBIENTAIS E CULTURAIS VINCULADOS AO PROGRAMA 
ESCOLA ABERTA 
Objeto: Formar pessoal qualificado para atuar no âmbito das ações de políticas sociais que integrem vários saberes e 
as ações como na Escola Aberta. 
Valor do Projeto: R$200.000,00  
Valor Repassado para Fundação: R$200.000,00  
Vigência: Dez/2007 à Nov/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais 
Recursos Humanos: Romualdo Pessoa Campos Filho - Coordenador 
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10.16. PROJETO UAB CIAR – ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE CAPITAL PARA A AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UFG 
Objeto: Adequação do espaço físico para realização dos projetos de Educação a Distância na Universidade Federal de 
Goiás, para a implantação dos cursos de graduação e Latu Sensu a distância do Sistema da Universidade Aberta do 
Brasil. 
Valor do Projeto: R$291.840,47  
Valor Repassado para Fundação: R$291.840,47 
Vigência: Dez/2007 à Nov/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 
Recursos Humanos: Cleide Rodrigues - Coordenadora 
 
10.17. DAS MARGENS AOS CENTROS: SEXUALIDADES, GÊNEROS E DIREITOS HUMANOS  
Objeto: Contribuir para a reflexão científica e o debate público sobre homossexualidades e direitos humanos de 
pessoas LGTTB no Brasil. 
Valor do Projeto: R$79.994,00 
Valor Repassado para Fundação: R$78.955,00 
Vigência: Jan/2008 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gêneros e Sexualidade  
Recursos Humanos: Luiz Mello de Almeida Neto - Coordenador 
 
10.18. TRABALHADORAS RURAIS DE GOIÁS: CONSOLIDAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PROCESSOS DE 
DESENVOLVIMENTO AGROECOLÓGICO  
Objeto: Exercer a assistência técnica, extensão rural e capacitação em atividades agrícolas e não-agrícolas às mulheres 
trabalhadoras rurais com discussão diversas na perspectiva de construir novas possibilidades de trabalho, para 
geração de renda pelas mulheres junto as suas famílias. 
Valor do Projeto: R$185.400,01  
Valor Repassado para Fundação: R$92.823,34 
Vigência: 28 de Dezembro de 2007 à 31 de Dezembro de 2008 
Recursos Materiais: Instalações da Escola de Agronomia e cidades diversas  
Recursos Humanos: Wilson Mozena Leandro - Coordenador 
 
10.19. DINAMIZAÇÃO DA MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL NA UFG  
Objeto: Dinamizar a mobilidade acadêmica internacional, por meio da criação de estruturas de apoio que 
possibilitarão o acesso amplo e rápido à informação da nossa instituição, de instituições estrangeiras, de condições de 
vida e estudos, de oportunidades de apoio financeiro, bem como o estabelecimento de novas parcerias e 
consolidação de convênios profícuos. 
Valor do Projeto: R$53.641,58 
Valor Repassado para Fundação: R$25.000,00 
Recursos Materiais: Instalações da Coordenadoria de Assuntos Internacionais  
Recursos Humanos: Ofir Bergemann de Aguiar - Coordenadora 
 
10.20. CONTEÚDOS EDUCACIONAIS DIGITAIS MULTIMIDIAS – TEIA DA VIDA 
Objeto: Produzir vídeos, programas radiofônicos, objetos de aprendizagem multimídia e guia do professor que 
venham a constituir sites de acesso público. 
Valor do Projeto: R$ 1.115.000,00 
Valor Repassado para Fundação: R$ 1.000.000,00 
Vigência: Dezembro/2007 a Junho/2009 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Ciências Biológicas – ICV IV 
Recursos Humanos: - Coordenador: Prof. Gilson de Oliveira Barreto 
 
10.21. PROG. DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES EM EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – PROINFANTIL 
Objeto: 

 Habilitar para o magistério, em nível médio, os professores que exercem atividades docentes na educação 
infantil; 

 Elevar o nível de conhecimento e aprimorar a pratica pedagógica dos docentes em exercício; 
 Valorizar o Magistério, oferecendo condições de crescimento profissional e pessoal ao professo; 
 Contribuir para a qualidade social da educação das crianças de 0 a 6 anos, nas instituições de educação infantil. 

Valor do Projeto: R$ 639.5349,00 
Valor Repassado para Fundação: R$ 639.549,00 
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Vigência: Dezembro/2007 a Dezembro/2008 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Educação 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª. Ivone Garcia Barbosa 
 
10.22. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DE GOIÂNIA: UMA PARCERIA PELA 
CIDADANIA – PREXT 2007 
Objeto: Apoio financeiro à implementação dos Programas de Apoio à Extensão Universitária – PROEXT 2007 
(MEC/SESu/DEPEM). 
Valor do Projeto: 26.000,00 
Valor Repassado para Fundação: R$ 7.702,15. 
Vigência: Dezembro/2007 a Dezembro/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Ciências Biológicas – ICV IV 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª. Marilda Shuvartz 
 
10.23. POLÍTICAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 
Objeto: Promover a discussão e a análise sobre as políticas de Educação de Jovens e Adultos em nível estadual, 
regional e nacional 
Valor do Projeto: R$ 340.000,00 
Valor Repassado para Fundação: R$ 340.000,00 
Vigência: Dezembro/2007 a Dezembro/2008 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Educação 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Maria Margarida Machado 
 
10.24. PROGRAMA DE  EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET/2007- Novos Grupos 
Objeto: Apoio Financeiro ao Programa de Educação Tutorial – PET/2007 – Novos Grupos 
Valor do Projeto: R$ 21.336,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 6.746,74 
Vigência: Setembro/2007 a Dezembro/2007. 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Nutrição, Instituto de Matemática e Física e Instituto de  Estudos 
Sócio Ambientais. 
Recursos Humanos: - Coordenador: Prof. Celso José de Moura. 
 
10.25. PROGRAMA DE TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO 
SUPERIOR - PET 
Objeto: Assegurar a Continuidade e a Manutenção do Programa de Educação Tutorial. 
Valor do Projeto: R$ 172.812,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 6.975,80 
Vigência: Maio/2007 a Dezembro/2007 
Recursos Materiais:  Instalações da Faculdade de Nutrição, Instituto de Matemática e Física e Instituto de  Estudos 
Sócio Ambientais. 
Recursos Humanos: - Coordenador: Prof.  Celso José de Moura 
 
10.26. PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO ESTADO DE GOIÁS 
Objeto: Apoio a elaboração, implantação, acompanhamento, monitoramento, análise e avaliação do Plano de ações 
articuladas do estado de Goiás. 
Valor do Projeto: R$ 1.220.040,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 1.220.040,00 
Vigência: Nov/2007 à Dez/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
Recursos Humanos: Mercês Pietsch Cunha Mendonça - Coordenadora 
 
10.27. PROLICENCIATURA EM FÍSICA 
Objeto: Implementação e manutenção, ano 2008. Oferta do primeiro ano do curso de licenciatura de Física na 
modalidade a distância. 
Valor do Projeto: R$ 587.462,38. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 250.555,40 
Vigência: Dezembro/2007 a Dezembro/2008 
Recursos Materiais: Instalações do Instituto de Física. 
Recursos Humanos: - Coordenador: Prof. Carlito Lariucci 
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10.28.  IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA NO SISTEMA DA 
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. 
Objeto: Execução das Ações Planejadas para implantação dos cursos a distância na UFG. 
Valor do Projeto: R$ 388.956,42. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 388.956,42 
Vigência: Novembro/2007 a Dezembro/2008 
Recursos Materiais:  Instalações do Centro integrado de aprendizagem em Rede. 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues. 
 
10.29. LICENCIATURA EM ENFERMAGEM: MUDANÇA CURRICULAR E FORTALECIMENTO DE PARCERIA INTER-
INSTITUCIONAL. 
Objeto: Estabelecer Condições Favoráveis para a Implementação  do Novo Modelo Curricular de Licenciatura em 
Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. 
Valor do Projeto: R$ 79.999,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 12.859,20. 
Vigência: Outubro/2007 a Maio/2008 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Enfermagem. 
Recursos Humanos: - Coordenador: Profª Adélia Yaeko Kyosen  Nakatani. 
 
10.30. BALCÃO DE DIREITOS – ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR ÀS COMUNIDADES DE ASSENTADOS (AS) E 
ACAMPADOS (AS) NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE GOIÁS 
Objeto: Divulgação de direitos, orientação para obtenção de direitos individuais e coletivos, promoção de soluções 
negociadas de conflitos, formação para promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos e constitucionais, 
fortalecimento do núcleo de prática jurídica, aproximar o estágio do curso de direito da UFG à vivência popular e 
promover a inter-relação da turma especial em direito. 
Valor do Projeto: R$ 80.614,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 80.614,00. 
Vigência: Nov/2007 à Nov/2008 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Direito do Campus de Goiás 
Recursos Humanos: Cleuton César Ripol de Freitas – Coordenador 
 
10.31. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE PÓS-GRADUAÇÃO STRITO E LATO 
SENSO EM SAÚDE - Curso de Especialização Multiprofissional  em Saúde da Família. 
Objeto:  Capacitar profissionais de enfermagem, medicina, psicologia, farmácia, nutrição, odontologia, assistente 
social, fonoaudiologia, Terapeutas ocupacionais, fisioterapia e Prof. Educação Física.   
Valor do Projeto: R$195.108,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 31.800,00. 
Vigência: Novembro/2007 a Dezembro/2008. 
Recursos Materiais:  Instalações da Faculdade de Enfermagem. 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Maria Alves Barbosa. 
 
10.32. IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA NO SISTEMA DA UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL. 
Objeto: Execução das Ações Planejadas para implantação dos cursos a distância na UFG. 
Valor do Projeto: R$ 57.807,30. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 57.807,30 
Vigência: Novembro/2007 a Dezembro/2008 
Recursos Materiais:  Instalações do Centro integrado de aprendizagem em Rede. 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues. 
 
10.33.  PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES E ESCOLA ABERTA. 
Objeto:  Reforçar a Implementação de Projetos de Extensão-Ensino-Pesquisa que Promovam o Encontro e a Troca de 
Saberes e Fazeres entre as Comunidades Populares e a Universidade.  
Valor do Projeto: R$33.852,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 33.852,00. 
Vigência: Outubro/2007 a Maio/2008. 
Recursos Materiais:  Instalações do Instituto de Ciências Biológicas – IV. 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Angelita  Pereira de Lima. 
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10.34.  II SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS. 
Objeto: Discussão, Avaliação e Elaboração de Proposições Acerca da Política de Formação de Educadores para Jovens 
e adultos em Âmbito Nacional. 
Valor do Projeto: R$ 19.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 6.000,00. 
Vigência: Março/2007 a  Setembro/2008 
Recursos Materiais: Instalações da Faculdade de Educação 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Maria Margarida Machado. 
 
10.35.  V ENCONTRO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE DIVERSIDADE SEXUAL. 
Objeto: Realização do V Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual. 
Valor do Projeto: R$ 66.413,15. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 26.362,94. 
Vigência:  Junho/2007 a  Março/2008 
Recursos Materiais: Instalações da Universidade Federal de Goiás. 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Nei Clara de Lima. 
 
10.36.  EMENDA ANDIFES 2007. 
Objeto: Destinado a Complementação do Orçamento em Outras Despesas Correntes . 
Valor do Projeto: R$ 511.213,69. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 511 213,69. 
Vigência:  Dezembro/2007 a  Dezembro/2008 
Recursos Materiais:  Não se aplica 
Recursos Humanos:  Não se aplica 
 
10.37.  REFORMA DO CEPAE/UFG. 
Objeto: Destinado a Complementação do Orçamento em Outras Despesas Correntes nas reformas, ampliações e 
Adaptações do Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à  Educação  - CEPAE. 
Valor do Projeto: R$ 500.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 500.000,00. 
Vigência: Dezembro/2007 a  Dezembro/2008 
Recursos Materiais: Não se aplica 
Recursos Humanos: Não se aplica 
 
10.38.  CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE GOIÁS. 
Objeto: Destinado a Realização da Conferência Estadual de Educação Básica de Goiás em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação do Estado de Goiás. 
Valor do Projeto: R$ 165.000,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 54.343,50. 
Vigência: Outubro/2007 a  Dezembro/2007 
Recursos Materiais:  
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Edvânia Braz Teixeira Rodrigues. 
 
10.39.  PROJETO PILOTO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. 
Objeto: Oferta do Primeiro Semestre do Curso de Administração - Projeto Piloto pela UFG. 
Valor do Projeto: R$ 310.460,00. 
Valor Repassado para Fundação: R$ 4.498,50. 
Vigência: Setembro/2006 a  Março/2007 
Recursos Materiais: Instalações da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. 
Recursos Humanos: - Coordenadora: Profª Eliane Moreira Sá de Souza.  
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2.4.1 – Evolução de Gastos Gerais 

Descrição 
Ano 

2006 2007 2008 

1. PASSAGENS              1.299.684,30                 1.360.393,72                 2.000.020,66  

2. DIÁRIAS                 654.420,91                     728.444,24                     922.697,04  

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              9.013.932,03               13.477.562,66               16.505.480,24  

3.1 Publicidade                                  -                                        -                                        -    

3.2 Vigilância, Limpeza e 
Conservação 

             7.549.924,20               10.315.395,40               13.178.871,92  

3.3 Tecnologia da Informação              1.334.932,78                 3.147.092,67                 3.326.608,32  

3.4 Outras Terceirizações                                  -                                        -                                        -    

3.5 Suprimento de Fundos                 129.075,05                       15.074,58                                      -    

4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO                                  -                         73.305,62                       89.516,30  

TOTAIS 10.968.037,24 15.639.706,24 19.517.714,25 

Deve-se ressaltar, observando a evolução dos gastos representados neste quadro, o seguinte: 

a. O expressivo aumento de gastos com passagens e diárias em 2008 deve-se sobretudo à realização de inúmeros 
concursos para provimento de cargos na UFG; 

b.  O aumento nas despesas com a terceirização dos serviços de vigilância, limpeza e conservação deve-se 
sobretudo à ampliação física da  Universidade e ao processo continuo de aposentadorias de servidores técnico-
administrativos do quadro efetivo; 

c. No item despesas na área de tecnologia da informação estão incluídas as despesas com aquisição de 
equipamentos de informática, suprimentos de informática, softwares e serviço de Pessoa Jurídica. Não estão 
incluídas neste item despesas com Pessoa Física. 
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DECISÃO NORMATIVA TCU 94/2008 
 

ANEXO II 
 

QUADROS PARA DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES 
 
 
 

3.  Quadro II.A.1 – Reconhecimento de Passivos 
 
 

 Não se aplica 
 
 

4. Quadro II.A.2 – Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no SIAFI 
 

Ano de inscrição 
Restos a pagar processados Restos a pagar não processados 

Inscritos Cancelados Pagos A pagar Inscritos Cancelados Pagos A pagar 

2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006 50.596,43 0,00 19.620,68 30.975,75 744.231,97 5.138,73 540.816,57 198.276,67 

2007 5.503.847,83 1.943,39 2.253.699,31 3.248.205,13 54.648.967,19 150.637,93 42.246.419,67 12.251.909,59 

TOTAL 5.554.444,26 1.943,39 2.273.319,99 3.279.180,88 55.393.199,16 155.776,66 42.787.236,24 12.450.186,26 

 
 
A permanência dos restos a pagar há mais de um exercício financeiro ocorre em função de fatores diversos. Em primeiro lugar a UFG procura esgotar as possibilidades de utilização de 
recursos empenhados em um exercício, procurando cobrar dos fornecedores e prestadores de serviços, no(s) exercício(s) seguinte(s), a entrega dos bens/serviços contratados. O próprio 
governo, aparentemente com esta mesma intenção, vem prorrogando sucessivamente os prazos da validade para a execução dos restos a pagar de 2006, de acordo com os seguintes 
decretos: 6.331 de 28 de dezembro de 2007, prorrogando o prazo de validade dos restos a pagar para até 30 de junho de 2008, Decreto 6.625 de 31 de outubro de 2008, prorrogando o 
prazo de validade dos restos a pagar até 31 de março de 2009, e o decreto 6.708 de 23 de dezembro de 2008, prorrogando o prazo de validade dos restos a pagar para 30 de dezembro de 
2009. Apesar do prazo adicional fornecido pelo Governo, o esforço despendido pelos setores competentes da UFG muitas vezes se mostra infrutífero, e recorremos ao cancelamento de 
restos a pagar. Estamos realizando um último levantamento dos restos a pagar de 2006 para promovermos os devidos pagamentos e/ou cancelamentos destes. Esclarecemos que a grande 
maioria destes empenhos está relacionada à aquisição de livros que não foram entregues, por não estarem mais disponíveis no mercado (edição esgotada). Outros casos referem-se a 
materiais diversos também indisponíveis no mercado. Alguns empenhos às Fundações de Apoio da UFG, com recursos das fontes 153 e 155, serão cancelados uma vez que à época dos 
empenhos havia previsão orçamentária mas o financeiro não foi alocado. Vale destacar que em 2008 foi criado no Departamento de Material e Patrimônio da UFG, um setor específico para 
acompanhar permanentemente os empenhos encaminhados aos fornecedores/prestadores de serviço para cobrar a entrega dos bens/serviços e adotar, quando pertinente, as medidas 
legais cabíveis.  
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5. Quadro II.A.3 – Transferências (Convênios e Outros Tipos) 

 
 

Tipo1 
Código SIAFI/ 

SIASG 
Programa/ 

Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

DSC  1073/4005 

Port. 070 – SESU 
Prog. Residência 
Médica 
23000.000511/2008-92 
 

Atendimento ao 
Desenvolvimento do Programa 
de Residência Médica da UFG 

28/01/2008 
4.107.335,65 

(30.899,36) 
 

4.076.436,29 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objetivos alcançados com o 
pagamento dos bolsistas de 
Residência Médica da UFG 

DSC  1073/009E 
Port. 141 - SESU 
Processo SESU 
23000.000512/2008-37 

Projeto Milton Santos de 
Acesso ao Ensino Superior – 
PROMISAES 

26/02/2008 
39.660,00 

 
39.660,00 

 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objetivos alcançados com o 
pagamento aos bolsistas  

DSC  1073/4413 
Port. 267 – SESU 
Programa PET 
23000.005616/2008-38 

Desenvolvimento de Estudos e 
Pesquisas Acadêmicas 
inseridos no  Programa de 
Educação Tutorial – PET 

27/03/2008 
270.840,00 
(2.048,62) 

 

268.791,38 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objeto sendo cumprido de acordo 
com o proposto 

DSC  1375/0487 

Programa Institucional 
de Capacitação de 
Docentes e Técnicos 
PICDT 2007/8 
 

Concessão de Bolsas de 
Doutorado e Mestrado,  Taxas 
Escolares para Cursos em IES e 
Auxílio Tese, Instalação e 
Retorno 

 
404.960,00 
(7.170,00) 

 
397.790,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objetivos alcançados com o 
pagamento dos bolsistas 

DSC  1375/0487 
Programa de Demanda  
Social 
DS 2007/8 

Concessão de Bolsas, Alunos 
com Dedicação Plena em 
Cursos de Pós Graduação – 
”Stricto Sensu” 

 
4.098.264,00 

(34.808,35) 
 

4.063.455,65 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objetivos alcançados com o 
pagamento dos bolsistas  

DSC  1375/0487 

Programa de Apoio à 
Pós-Graduação 
PROAP 2007/8 
 

Formação de Recursos 
Humanos, a Produção e o 
Aprof. nos Cursos de Pós-
Graduação “Stricto Sensu 

 
1.128,873,04 

(2172,00) 
 

1.126.701,04 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objeto sendo cumprido de acordo 
com o proposto 

DSC  1061/6372 
Proinfo Urbano 
Processo FNDE 
23400.00584/2008-71 

Apoio para pesquisa e 
Desenvolvimento de soluções 
inovadoras de interação, 
colaboração e gestão de 
informações educaçãos nos 
projetos SEED/MEC. 

 
1.327.940,00 

(99,15) 
 

1.327.840,85 
 

 

Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/8282 
Port. 384/2008 
Processo SESU 
23000.030298/2007-62 

Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais – 
REUNI 
 

 
5.871.845,97 

(0,67) 
 

5.871.846,30 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/6379 
Port. 561/2008 
Processo SESU 
23000.012123/2008-54 

Apoio finananceiro para 
manutenção do Hospital das 
Clinicas 

18/08/2008 
2.711.735,00 

(11.827,62) 
 

2.699.907,38 
 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1375/0487 REUNI/BOLSAS Reestruturação e Expansão  114.022,00 108.382,00  Universidade Em andamento e o objeto sendo 

                                                           
1 DSC – Descentralização de Créditos / CV – Convênios /  TC – Termo de Cooperação. 
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Tipo
1
 

Código SIAFI/ 
SIASG 

Programa/ 
Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

Processo CAPES 
 

das Universidades Federais – 
REUNI 
 

(5.640,00) 
 

 Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

cumprido de acordo com PT 

DSC  1350/8633 

Pronera 
Processo INCRA 
N.54150.002538/2005-
87 
 

Implantação de Curso de 
Graduação em Direito para 
Beneficiários da Reforma 
Agrária no Pólo Cidade de 
Goiás 

 
143.984,36 

3.826,43 
 

140.157,93 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT. 

DSC  1250/2426 

Sist. Nacional do 
Esporte 
Processo SPOA/ME 
58701.000977/2008-79 

Apoio ao Projeto de pesquisa 
Sistema Nacional de Esporte e 
Lazer. 

 
31.800,00 
(7.065,00) 

 

24.735,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 

Proinfantil 
 – 1ª ETAPA 
Processo FNDE 
23400.005446/2008-89 

Formação Inicial para 
Professores em Exercício na 
Educação Infantil - 
PROINFANTIL 

 

476.595,00 
(42.989,26) 

 
 

433.605,74 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 

Proinfantil – 2ª ETAPA 
Processo FNDE 
23400.000786/2008-13 
 

Formação Inicial para 
Professores em Exercício na 
Educação Infantil - 
PROINFANTIL 

 
683.871,19 

 
683.871,19 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 636382 1446/8696 
Port.310/08 
Processo FNS  
25000.107367/2008-40 

Identificar o papel do setor 
saúde na construção  dos 
planos diretores democráticos 
do estado de Goiás. 

24/11/2008 
249.690,00 

(249.690,00) 
 

0,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Devolvido ao concedente pela não 
utilização 

DSC  1067/8241 

V 
Cong.Bras.Pesq.Negros 
Processo SECAD 
23000.014380/2008-21 

Apoio financeiro destinado a 
realização do V  Congresso 
Brasileiro de  Pesquisadores 
Negros 

 
22.322,00 
(5.610,22) 

 

16.711,78 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Desenvolvido de acordo com o 
objeto 

DSC  1073/8551 
Port. 569/2008 
Processo SESU 
23000.016933/2008-80 

Apoio financeiro destinado a 
realização do II Encontro 
Técnico do  REUNI 
 

20/08/2008 
278.475,00 

 
278.475,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Desenvolvido de acordo com o 
objeto 

DSC  1073/8551 
Port. 569/2008 
Processo SESU 
23000.017395/2008-41 

Apoio financeiro destinado a 
realização do II Encontro 
Técnico do  REUNI 
 

20/08/2008 162.878,56 
162.878,56 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8434 
Capac.Prof.Artes  
Processo SEED 
23000.017024/2008-69 

Formação Continuada de 
Professores com  Atividades 
Pedagógicas em Arte – Arte na 
Escola 

 
7.500,00 
(268,57) 

 

7.231,43 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/4002 
Port. 612/2008 
Processo SESU 
23000.009368/2008-02 

Apoio ao Programa Nacional 
de Assistência Estudantil - 
PNAES 

01/09/2008 
3.865.917,54 

(3,87) 
 

3.865.913,67 
 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1448/0509 

Conf. Nac. Meio 
Ambiente 
Processo FNDE 
23400.005678/2008-37 

Apoio financeiro destina a 
realização da Conferência 
Nacional sobre Meio Ambiente 

 
16.000,00 

(130,00) 
 

15.870,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Desenvolvido de acordo com o 
objeto 

DSC  1377/8742 
Escola Aberta 
Processo FNDE 

Promoção de Troca de Saberes 
com Ações de Educação, 

 
47.951,07 

(114,94) 
47.836,13 

 
 Universidade 

Federal de Goiás  
Objeto sendo cumprido de acordo 
com o proposto. 



  
 

138 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

Tipo
1
 

Código SIAFI/ 
SIASG 

Programa/ 
Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

23400.005676/2008-48 Direitos Humanos, Arte e 
Cultura entre as Comunidades 
Populares. e a Universidade 

 01.567.601/0001-43 

DSC  1377/8741 
Conexões Saberes 
Processo FNDE 
23400.005676/2008-48 

Promoção de Troca de Saberes 
com Ações de Educação, 
Direitos Humanos, Arte e 
Cultura entre as Comunidades 
Populares. e a Universidade 

 
210.000,00 

(360,14) 
 

209.639,86 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 636873 1436/8628 

Port. 485/08 
Processo FNS 
25000.145205/2008-18 
 

Apoio financeiro para 
Manutenção do Hospital das 
Clinicas 

28/11/08 
146.131,00 
(49.691,21) 

 

96.439,79 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objeto sendo cumprido de acordo 
com o proposto. 

CV 636763 1291/7690 

 
Port. 511/08  
Processo FNS 
25000.153186/2008-95 

Aquisição de equipamento e 
material permanente para 
unidade de hemotologia e 
hemoterapia 

27/11/08 
123.203,60 
(36.654,09) 

86.549,51 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objeto sendo cumprido de acordo 
com o proposto. 

DSC  1291/7690 
Formadores Proinfo 
Processo SEED 
23000.020485/2008-19 

Apoio para realização do 
Encontro de formadores e 
multiplicadores do curso de 
Tecnologia na Educação 
PROINFO 

 
284.400,00 
(35.968,69) 

 

248.431,31 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Desenvolvido de acordo com o 
objeto 

DSC  1061/8429 
Adm.Distancia 
Processo FNDE 
23400.005425/2008-63 

Apoio Financeiro para o curso 
de Administração na 
modalidade de  Educação à 
Distância, pela UAB. 

 
350.155,36 

(301.195,36) 
 

48.960,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1448/2272 
Avalição PNE 
Processo FNDE 
23400.004661/2008-62 

Auxilio financeiro para 
acompanhamento e avalições 
do Plano Nacional de 
Educação/PNE  
 

 544.000,00 544.000,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/8551 

Port. 738/08 
Manut.Func. Ufg. 
Processo SESU 
23000.020237/2008-78 

Apoio Financeiro a 
Manutenção da UFG 

28/10/2008 500.000,00 500.000,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Objeto sendo cumprido de acordo 
com o proposto. 

DSC  1073/8551 

Port. 738/08 
Mobiliário Centro 
Eventos 
Processo SESU 
23000.020235/2008-89 

Apoio Financeiro para 
aquisição de mobiliário do 
Centro de Eventos 

28/10/2008 
980.000,00 

(59,92) 
979.940,08 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/8551 

Port.0780/2008 
Edital08/2008-Func. 
IFES 
Processo SESU 
23000.016516/2008-37 

Apoio Financeiro a 
Manutenção da UFG 

30/10/2008 
917.578,94 

(26,05) 
917.552,89 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  
1061/8429 
 

Forum Coord.Uab 
Processo FNDE 
23400.005979/2008-61 
 

Implementação do Fórum de 
Coordenadores da 
Universidade Aberta. 

 
170.963,74 

(170.963,74) 
0,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 Prolicem. Fisica - Fase II Continuação do curso de Física  561.933,26 561.932,91  Universidade Em andamento e o objeto sendo 
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Tipo
1
 

Código SIAFI/ 
SIASG 

Programa/ 
Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

Processo FNDE 
23400.005993/2008-64 
 

na modalidade a distância. (0,35)  Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 
Mídias na Educação 
Processo FNDE 
23400.005977/2008-72 

Implementação de módulos da 
2ª Oferta do Ciclo 
Intermediário do Programa 
Mídias para professores da 
rede de educação pública. 

 13.755,00 13.755,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 6636870 1242/8730 
Port. 591/2008 – 
Processo FNS 
25000.178292/2008-81 

Estudo e pesquisa sobre saúde 
bucal – Organização dos 
centros colaboradores de 
vigilância em saúde bucal. 

16/12/2008 
100.991,50 

(100.991,50) 
0,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Devolvido ao concedente pela não 
utilização 

DSC  1448/8686 

Políticas Exp. Ensino 
Médio 
Processo FNDE 
23400.005573/2008-88 

Elaborar subsídios para a 
implementação de políticas 
públicas comprometidas com 
a qualidade e a expansção do 
Ensino Médio no Brasil. 

 
349.036,00 
(98.018,58) 

251.017,42 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1377/2c68 
Port. 929/2008 
Processo SESU 
23000.018577/2008-39 

Criação e Implantação do 
Núcleo de Acessibilidade na 
Educação Superior da UFG. 

20/11/2008 
120.000,00 

(38,14 
119.961,86 

 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1377/2c68 

 
Port. 1.046/2008 
Proext/2008 
Processo SESU 
23000.019332/2008-29 
 
 

Crédito destinado ao projeto 
“Reprodução e Disseminação 
de sementes de Milho Crioulo 
e implantação de banco de 
sementes. 

08/12/2008 
14.062,00 
(1.643,42) 

12.418,58 
 

 

Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 

Artes e Física a 
Distância 
Processo FNDE 
23400.005505/2008-19 

Implantação e Execuação dos 
cursos de graduação em Artes 
Visuais e Física, na modalidade 
a distância. 

 
333.076,90 

(304.714,90) 
28.362,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 

Formação de Tutores 
de Pólo 
Processo FNDE 
23400.005493/2008-22 

Implantar curso de formação – 
Orientador acadêmico, Tutor 
de Pólo e professor formador 
no sistema  UAB. 

 
57.402,48 

(46.256,24) 
 

11.146,24 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 

Capacitação Aux. 
Bibliotecas 
Processo FNDE 
23400.005433/2008-18 

Capacitação de Auxiliares de 
Bibliotecas para os pólos de 
Educação a Distancia no 
Sistema UAB. 

 
37.424,00 

(32.165,00) 
 

5.259,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 

Prolicenc. Biologia Fase 
II 
Processo FNDE 
23400.005550/2008-73 

Oferta do Curso de 
Licenciatura em Biologia, na 
modalidade a distância. 

 35.683,81 35.683,81 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/8551 

Port. 1.039/2008 
Estac.Centro de 
Eventos 
Processo SESU 
23000.020234/2008-34 

Crédito destinado a 
Urbanização, estacionamento 
e paisagismo do Centro de 
Eventos da UFG 

05/12/2008 1.745.233,99 1.745.233,99 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1402/8815 CEEDH-GO Estruturar e fortalecer o  100.000,00 100.000,00  Universidade Em andamento e o objeto sendo 
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Tipo
1
 

Código SIAFI/ 
SIASG 

Programa/ 
Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

Processo SEDH 
00008.000367/2008-19 

Comitê Estadual de Educação 
em Direitos Humanos – 
CEEDH-GO. 

Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8429 
Equipamentos UAB 
Processo FNDE 
23400.005626/2008-61 

Aquisição de equipamentos e 
mobiliários para as salas de 
coordenação e tutoria do 
CIAR/UFG. 

 

340.806,24 

(55,24) 
 

340.751,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 637142 1220/8535 

Port. 670/2008 – 
Equip. HC 
Processo FNS 
25000.208039/2008-60 

Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para 
unidade de aten 
Ção especializada em saúde.                                            

17/12/2008 
1.058.000,00 

(70.150,00) 
 

987.850,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 637345 1444/6185 

Port. 732/2008 – 
Equip. HC 
Processo FNS 
25000.215545/2008-13 

Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para 
vigilância, 
prevenção e controle da 
hanseníase.                                 

18/12/2008 219.957,00 
219.957,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1073/8551 
Port. 1173/2008 
Processo SESU 
23000.024739/2008-78 

Apoio financeiro para 
complementação das despesas 
de manutenção das IFES 

24/12/2008 557.466,55 
557.466,55 

 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1377/2c68 

Prolind-Licenciatura 
Indígena 
Processo FNDE 
23400.00122/2008-54 

Implementar o curso de 
Licenciatura Intercultural de 
Formação Superior de 
Professores Indígenas da UFG. 

 
480.000,00 

(130.001,34) 
 

349.998,66 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1375/4019 
Port. 194/2008 – Capes 
Processo Capes 

Aquisição de equipamentos e 
material permanente para os 
laboratórios de Pós-
Graduação. 

 854.917,99 
854.917,99 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1448/0509 

Educação 
p/Diversidade 
Processo FNDE 
23400.006370/2008-17 

Curso de formação continuada 
de professores da rede pública 
da Educação Básica em 
parceria com Universidade 
Aberta. 

 
552.985,45 

(6,11) 
 

552.979,34 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1448/0509 

Plano Ações 
Articuladas 
Processo FNDE 
23400.006608/2008-04 

Pesquisa e produção  dos doc. 
p/ fudamentação política das 
ações da SEB/MEC:Prêmio 
Profºs do Brasil;Feiras de 
Ciências;Prêmio 
Ciências;Olimpíadas Ciências; 
Olimp.  de L. Portuguesa p/ 
membros da CPLP. 

 
330.050,00 

(270.050,00) 
60.000,00 

 

 

Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1448/0509 
Centro Colaboradores 
Processo FNDE 
23400.006601/2008-84 

Aquisição de equipamentos 
para Implantação do Centro 
Colaborador em Alimentação e 
Nutrição Escolar do estado de 
Goiás-CECANE-GO. 

 20.000,00 20.000,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1062/8252 
Educ.Profissional e 
Tecnológica 
Processo FNDE 

Pesquisas e desenvolvimentos 
de mídias educacionais 
interativas no Laboratório de 

30/12/2008 
200.000,00 

(21,00) 
199.979,00 

 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 
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Tipo
1
 

Código SIAFI/ 
SIASG 

Programa/ 
Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

23400.006246/2008-43 Tecnologias da Informação e 
Mídias Educacionais da UFG.  

CV 637342 1436/8628 
Prot. 729/2008 
Processo FNS 
25000.021850/2008-45 

Projeto "Rresidência 
multiprofissional em saúde da 
família”. 

18/12/2008 
1.659.748,32 
(276.618,72) 

 

1.383.129,60 
 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 638152 1436/8628 
Port. 777/2008 
Processo FNS 
25000.021887/2008-64 

Curso sobre especialização 
multiprofissional em saude da 
familia 

26/12/2008 
50.000,00 

(32.000,00) 
18.000,00 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 637873 1220/8535 
Port. 754/2008 
Processo FNS 
25000.220616/2008-91 

Ampliação de unidade de 
atenção especializada em 
saúde e reforma. 
                                                                 

22/12/2008 814.600,00 
814.600,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 637146 1220/8535 
Port. 677/2008  
Processo FNS  
2500.211248/2008-91 

Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para 
unidade de aten 
ção especializada em saúde.                                            

17/12/2008 222.072,00 
222.072,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

CV 637161 1436/8628 
Port. 641/2008 
Processo FNS 
25000.025191/2008-91 

Implementação do projeto 
telessaúde fase II. 

17/12/2008 2.300.000,00 2.300.000,00 
 Universidade 

Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1061/8264 
Alimentação Escolar 
Processo FNDE 
23400.006601/2008-84 

Estruturação e Implantação do 
Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição 
Escolar do estado de Goiás-
CECANE-GO. 

 380.000,00 
380.000,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1402/8816 

Pesquisas populaçõs 
LGBT 
Processo SEDH 
00008.000602/2008-52 

Pesquisas sobre as populações 
LGBT no Brasil: Um 
mapeamento crítico 
preliminar 

 
80.000,00 

(19.807,00) 
 

60.193,00 
 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  1141/2A75 

Formação Agemtes 
Dês. Cultural 
Processo Mins. Cultura 
01400.010637/2008-20 

Implementação do curso de 
“Formação de Agentes de 
Desenvolvimento Cultural de 
Goiás” 

 450.000,00 
450.000,00 

 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 

DSC  0016/8287 

Port. 716/07 - FNS 
Gestão Saúde Ride 
25000.225972/2007-11 
 

Encontro Visando Assessorar  
Funcionamento do Colegiado 
de Gestão da Saúde da RIDE 

31/12/07 
50.000,00 

(50.000,00) 
0,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Devolvido ao concedente pela não 
utilização 

DSC  1444/6170 

Port. 639/07- FNS 
Promoção da Saúde 
25000.215850/2007-16 
 

Produção de Conhecimento 
Sobre Ações Intersetoriais de 
Promoção da Saúde 

17/01/2008 
14.950,00 

(14.950,00) 
0,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Devolvido ao concedente pela não 
utilização 

DSC  1444/6170 

Port. 732/07 - FNS 
Violência nos 
Municípios 
25000.225169/2007-86 
 
 

Aquisição de Equipamento, 
Material Permanente e 
Seminário Visando  
Ações de Prevenção e 
Combate à Violência em 
Municípios 

15/01/2008 
1.847,23 

(1.847,23) 
0,00 

 

Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Devolvido ao concedente pela não 
utilização 

DSC  0016/8707 
Port. 674/07 – FNS 
Conf. Municipais Saúde 
25000.219470/07-51 

Análise das Incorporações das 
Recomendações das 
Conferências Municipais de 

15/01/2008 
50.000,00 

(47.805,85) 
 

2.194,15 
 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Em andamento e o objeto sendo 
cumprido de acordo com PT 
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Tipo
1
 

Código SIAFI/ 
SIASG 

Programa/ 
Ação 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivos (nº 

do processo e do 
termo, data 

assinatura, vigência 
etc) 

Objeto da Avença 
Data da 

Publicação no 
DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/ 

Transferido no 
Exercício 

Contrapartida 
Beneficiário (Razão 

Social e CNPJ) 

Situação da Avença (alcance de 
objetivos e metas, prestação, 

sindicância) 

 Saúde e seu Impacto nas 
Políticas de Saúde 

DSC  1446/8709 

Port. 718/07 – FNS 
Controle Social 
25000.225486/07-01 
 

Encontro Estadual para 
Discussão e Planejamento de 
Eventos para Formação do 
Controle Social da População 
Negra 

15/01/2008 
16.000,05 

(16.000,05) 
0,00 

 
Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Devolvido ao concedente pela não 
utilização 

DSC  1220/8585 Acordo SUS/FNS/UFG 
Atendimento aos Usuários do 
Sistema Único de Saúde – 
SUS/FNS, Através do HC/UFG 

 
32.978.274,97 

(25.260,98) 
32.953.013,99 

 Universidade 
Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Apoiou a manutenção do HC no 
atendimento aos usuários do SUS. 

  1220/8585 Acordo SUS/FNS/UFG 
Atendimento aos Usuários do 
Sistema Único de Saúde – 
SUS/FNS, Através do HC/UFG 

 2.771.400,00 2.771.400,00 
 Universidade 

Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Apoiou a manutenção do HC no 
atendimento aos usuários do SUS. 

  1114/8577 Acordo SUS/FNS/UFG 
Atendimento aos Usuários do 
Sistema Único de Saúde – 
SUS/FNS, Através do HC/UFG 

 105.898,30 105.898,30 
 Universidade 

Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Apoiou a manutenção do HC no 
atendimento aos usuários do SUS. 

  1444/20AC Acordo SUS/FNS/UFG 
Atendimento aos Usuários do 
Sistema Único de Saúde – 
SUS/FNS, Através do HC/UFG 

 1.500,00 1.500,00 
 Universidade 

Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Apoiou a manutenção do HC no 
atendimento aos usuários do SUS. 

  1444/20AL Acordo SUS/FNS/UFG 
Atendimento aos Usuários do 
Sistema Único de Saúde – 
SUS/FNS, Através do HC/UFG 

 15.000,00 15.000,00 
 Universidade 

Federal de Goiás  
01.567.601/0001-43 

Apoiou a manutenção do HC no 
atendimento aos usuários do SUS. 

TOTAL 77.795.282,15 
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6. Previdência Complementar Patrocinadas 

 
 Não se aplica 

 
 

 

7. Fluxo Financeiro de Projetos ou Programas Financiados com Recursos Externos  
 

 Não se aplica 
 
 
 

8. Renúncia Tributária 
 
Quadro II.A.5 – Demonstrativo de Identificação da Renúncia de Receitas 

 
 Não se aplica 

 
 

Quadro II.A.6 – Demonstrativo da Evolução dos Valores Renunciados e da Contrapartida 
 

 Não se aplica 
 
 
Quadro II.A.7 – Demonstrativo regionalizado dos usufrutuários diretos da renúncia 

 
 Não se aplica 

 
 
Quadro II.A.8 – Demonstrativo regionalizado dos beneficiários da renúncia 

 
 Não se aplica 

 
 

Quadro II.A.9 – Demonstrativo dos projetos financiados pela contrapartida 
 

 Não se aplica 
 
 

Quadro II.A.10 – Demonstrativo da evolução de análises das prestações de contas 
 

 Não se aplica 
 

 
 
Quadro II.A.11 – Demonstrativo dos indicadores de gestão de renúncias de receitas 

 
 Não se aplica 

 
 

9. Declaração do gestor sobre regularidade dos beneficiários 
 

 Não se aplica 
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11. Despesas com Cartão de Crédito 

 
 

SÉRIE HISTÓRICA DAS DESPESAS PAGAS MEDIANTE FATURA 
 
 

2006 2007 2008 

0,00 29.211,16 79.753,88 

 
 
 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS MEDIANTE FATURA – 2008 

 

CARTÃO DE CRÉDITO COOPORATIVO: DETALHAMENTO DOS GASTOS COM FATURAS EFETUADOS EM 2008 

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESPONSÁVEL  VALOR EXECUTADO  PROCESSO 23070 

POSTO VALE DA LUA LTDA 

ANTONIO PAULINO FERREIRA 

                   87,06  

09394/08-07 

POSTO VALE DA LUA LTDA                   137,14  

POSTO VALE DA LUA LTDA                    116,92  

POSTO VALE DA LUA LTDA                   103,82  

POSTO VALE DA LUA LTDA                   104,85  

POSTO VALE DA LUA LTDA                     85,20  

SOCIEDADE COMERCIAL IRMAOS RODRIGUES LTDA                   190,00  

 012255/08-52 AUTO POSTO VEM K LTDA                    195,00  

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA                   189,87  

POSTO VENTANIA LTDA                     90,00  

012640/08-08 

CALIFORNIA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME                    30,00  

POSTO VENTANIA LTDA                     10,00  

M.C.P MARIANO & CIA LTDA [AUTO POSTO SOTA]                     20,06  

M.C.P MARIANO & CIA LTDA [AUTO POSTO SOTA]                     30,79  

POSTO VALE DA LUA LTDA                    25,00  

                1.415,71    

TERRAVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA  

AREDSON  MARQUES PARREIRA 

                   71,27  

001321/08-69  
TRATORTEM PECAS PARA TRATORES LTDA-ME                  100,00  

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A                    75,26  

GOIAS PARAFUSOS LTDA                   156,00  
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RACK MATERIAIS ELETRICOS LTDA                   200,00  

                   602,53    

FALEIRO DE LIMA E SILVA LTDA 

ARISTOTELES RIBEIRO AMORIM 

                   60,04  

012479/08-64 

MARCIA LUCIA SOARES                     44,00  

AMERICAN SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME                     51,09  

MARCIA LUCIA SOARES [POSTO ARAGUAIA]                     93,00  

AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA                     73,00  

                   321,13    

POSTO NUNES LTDA  

CELSON  JOSE BORGES 

                 200,00  

008135/08-51 
FORT AUTO CENTER LTDA [POSTO ITAMARATI]                   220,39  

POSTO BANDEIRANTE LTDA                   250,00  

AUTO POSTO VIADUTO INDEPENDENCIA LTDA                   250,00  

                   920,39    

POSTO ALVORADA LTDA 

EDMAR JOSE MARIA NETO 

                   75,60  

002034/08-7 TORREZAN AUTO POSTO LTDA                  110,00  

NSL COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA                  184,26  

                   369,86    

SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA  

FLAVIO SILVA 

                   42,67  

002034/08-76 

SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA                    298,00  

SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA                  436,08  

ANDRE LUIZ LIMA DE SOUSA                   182,30  

SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA                     14,82  

                   973,87    

POSTO DE COMBUSTIVEIS TCHE LTDA  

FRANCISCO ASSIS MENDES CARVALHO 

                 468,00  

005456/08-02 ANDRADE E MANOEL LTDA - POSTO DO TONHÃO                  544,70  

AUTO POSTO BORSATTO LTDA                   592,00  

POSTO PAULISTA PNEUS LTDA                   600,00  

POSTO, RESTAURANTE E LANCHONETE DO TREVO LTDA                   600,00  008608/08-11 

SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                    70,00  

009740/08-50 

POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA                     65,10  

COMERCIAL DE PETROLEO JK LTDA                     83,56  

CODERPE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                    60,00  

POSTO VALE DALUA LTDA                    96,95  

JAPAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                   560,00  
011493/08-41 

SCORSOLINI & ANZALONI LTDA [AUTO POSTO RIBEIRAO]                   600,00  
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VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE PELO BB NA FATURA                  171,50  

HS-DERIVADOS DE PETROLEO LTDA [POSTO HS]                    230,00  

018635/08-09  P. M. L. POSTO MADEIREIRO LTDA                   250,00  

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LTDA                  220,00  

                5.211,81    

POSTO PARACATU LTDA [POSTO PARACATU]  

JORGE LUIZ  GOMES DE SOUZA 

                 200,01  

009110/08-74  AUTO POSTO POTIRAGUA LTDA ME  [POSTO POTIRAGUA]                   700,00  

VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  600,00  

POSTO, RESTAURANTE E LANCHONETE DO TREVO LTDA                   600,00  012222/08-11 

H DUARTE & FILHO LTDA [POSTO SANTO ANTONIO]                   100,00  

014854/08-19 

AUTO POSTO DO TURISTA LTDA                     80,00  

AUTO POSTO SANTA RITA LTDA                  120,00  

AUTO POSTO ESPUMAS LTDA                   157,00  

AUTO POSTO BRAZIL EXPRESS LTDA                     80,00  

AUTO POSTO ZEBU LTDA                   160,00  

MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA                   500,00  

022516/08-42 POSTO DE COMBUSTIVEL SERRA DOURADA LTDA                  400,00  

AUTO POSTO INDIARA LTDA                    70,00  021633/08-99 

POSTO TATU LTDA [POSTO TATU]                    500,00  

022516/08-42 
ROTA 020 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                      300,00  

MURILO & RIBEIRO LTDA [POSTO BRASILIA]                        500,00  

F. P. PETROLEO LTDA [POSTO TRIANGULO]                    600,00  

                  5.667,01    

NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
JOSÉ BRAZ BISPO 

                 695,76  
020550/08-82 

    

                   695,76    

CEGAO AUTO POSTO LTDA  

JOSÉ FRANCISCO P.FILHO 

                   75,00  

0021636/08-22 
CEGAO AUTO POSTO LTDA                   110,00  

COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA                     51,00  

AUTO POSTO CASTRO LTDA                     83,02  

                   319,02    

A CAMARGO & CIA LTDA  

JOSÉ JOÃO CRUVINEL 

                 195,73  

008840/08-58 RADIADORES BANDEIRANTE LTDA                    70,00  

A CAMARGO & CIA LTDA                     48,14  

AFIAÇÃO E C. DE FERRAMENTAS RESENDE LTDA                         130,00  014847/08-17  
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ELIANE DE FATIMA DA SILVA - BATERSHOPP                                   270,00  

R. R. C. VIGARIO [REGIONAL PECAS E ROLAMENTOS]                     74,50  

G A SILVA & CIA LTDA                                                                              162,00  

GOVIDROS COMERCIAL GOIÂNIA DE VIDROS LTDA                        70,00  

A CAMARGO & CIA LTDA                                                                 27,73  

                1.048,10    

AUTO POSTO GARIMPAO LTDA [AUTO POSTO GARIMPAO]  

JOSÉ  MARCOS TEODORO DE CARVALHO 

                 112,00  

006335/08-79 

AUTO POSTO SAO GERMANO LTDA                     94,00  

POSTO RODEIO DE RIO PRETO LTDA [POSTO RODEIO]                     32,17  

POSTO PRATAO LTDA                     44,00  

POSTO PRATAO LTDA                     49,01  

GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA [POSTO GARCIA]                     34,00  

AUTO POSTO BR 153 LIMITADA [POSTO BOLA BRANCA]                     53,00  

A M NOGUEIRA FILHO E CIA LTDA                     14,00  

A M NOGUEIRA FILHO E CIA LTDA                       3,00  

IRMAOS TABARI LTDA                   500,00  
007352/08-23 

AUTO POSTO SARAMENHA LTDA                   500,00  

POSTO PARACATU LTDA [POSTO PARACATU]                     61,00  

009739/08-14  

POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA                     47,69  

COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA                     70,00  

AUTO POSTO RAFAELLA LTDA                     95,00  

POSTO VILA FLORIDA LTDA                     49,00  

POSTO RADIANTE LTDA [POSTO RADIANTE]                     75,01  

AUTO POSTO METRO LIMITADA                     68,02  

POSTO BFM LTDA [POSTO CHEFAO]                     65,00  

AUTO POSTO RDG S.A.                     44,00  

ANDRADE E URIAS LTDA [POSTO JK]                     52,95  

BORSSATO GRANDE P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  220,89  

AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA                   148,17  

MAXDIESEL VEICULOS E PECAS LTDA                   280,00  

MAXDIESEL VEICULOS E PECAS LTDA                       2,00  

AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA                   216,02  

POSTO BARRA LINDA LTDA                   148,00  

H DUARTE & FILHO LTDA [POSTO SANTO ANTONIO]                   150,00  



 
 

148 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

SOCIEDADE COMERCIAL IRMAOS RODRIGUES LTDA                   208,01  

POSTO RETAO LTDA [                  155,00  

AUTO POSTO TREVAO LTDA                   173,02  

G10 - AUTO POSTO LTDA                   149,99  

 017211/08-19 POSTO ALVORADA LTDA                  245,88  

G10 - AUTO POSTO LTDA                  149,99  

POSTO PAIZAO LTDA [POSTO PAIZAO]                   466,31  

012639/08-75  

DT COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO NOVO HORIZONTES]                   446,00  

MARIA ALDANY SILVA ALVES [POSTO LAGOAO]                   434,00  

PETROMAX DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   370,88  

MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA                   200,00  

MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA                     30,00  

MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA                     50,00  

                6.307,01    

ACQUA-PLUS COM. DE ARTIGOS P/ PISCINAS E JARDINS LTDA-ME 
MARIA FERREIRA DE SOUSA VIEIRA 

                   19,00  
13919/08-09 

    

                     19,00    

TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA 

MAURO ANASENKO GONÇALVES 

                 100,00  

001263/08-73 

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                     66,00  

ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA – ME                  118,00  

A CAMARGO & CIA LTDA                     65,01  

BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME                    78,00  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                   110,00  

ELETRONICA RIO BONITO LTDA                     55,00  

OMEGA ELETRONICA LTDA                    87,50  

AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA                    50,00  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                  110,00  

CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA                     25,71  

ARMANDO BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME                   360,00  

MAX SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.                  506,80  

007160/08-17  

G A SILVA & CIA LTDA [CASA DOS PARAFUSOS]                     29,00  

ELETRONICA RIO BONITO LTDA                     32,00  

CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                     48,00  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                    24,00  
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ASSISTENCIA MECANICA HIDRAULICA DE GOIAS LTDA                    36,00  

ELETRONICA RIO BONITO LTDA                     19,00  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                  107,00  

PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                   145,20  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                    46,00  

NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                   100,00  

CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                     48,00  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                   365,00  

MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                    30,00  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                   280,00  

ELETRONICA RIO BONITO LTDA                   108,00  

COMERCIAL DE FERRAGENS PONTO SETE LTDA                     76,00  

FORNITURA E RELOJOARIA FORCOL LTDA                    34,50  

010593/08-50  
ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA – ME                    51,48  

ELETROENGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                   141,52  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                  772,00  

CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                   220,00  

013921/08-70  

NACIONAL BORRACHA LTDA ME                       8,40  

DROGARIA GENERICA  AS                    92,00  

UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA                     24,00  

PARAFUSOLANDIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME                     46,48  

DROGARIA GENERICA S/A                    23,60  

G A SILVA & CIA LTDA                     61,00  

PARAFUSOLANDIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME                     19,92  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                    42,00  

PARAFUSOLANDIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME                     39,01  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                      41,00  

NACIONAL BORRACHA LTDA ME                       4,50  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                   195,00  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                  100,00  

G A SILVA & CIA LTDA                    15,00  

DROGARIA GENERICA S/A                     45,90  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                    138,50  
017989/08-28  

HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                     85,85  
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AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA                     45,00  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                   455,50  

CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                   190,00  

NOVA GERACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  129,53  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                     38,00  

ELETRONICA RIO BONITO LTDA                    19,80  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                      30,00  

ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - ME                   218,00  

NACIONAL BORRACHA LTDA ME                    16,50  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                     85,00  

EXPRINT INFORMATICA LTDA                  260,00  

PARAFUSOLANDIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME                     47,00  

SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA                   206,55  

PARAFUSOLANDIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME                    39,01  

022026/08-46  

NACIONAL BORRACHA LTDA ME                     78,00  

ENSEADA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP                  132,00  

COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                     90,00  

G A SILVA & CIA LTDA                     34,00  

UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA                     58,00  

HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                   223,00  

EXPRINT INFORMATICA LTDA                  325,00  

RBS COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA ME                     54,00  

ARMANDO BARBOSA DA SILVA & CIA LTDA ME                    70,00  

ELETRONICA RIO BONITO LTDA                    84,90  

POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                  141,00  

CASA DAS RESISTENCIAS LTDA                   300,00  

 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                         5,00  

022026/08-46 

 COMERCIAL DE PECAS PARA REFRIGERACAO M F LTDA                         342,17  

 TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA                                                          320,00  

 DROGARIA GENERICA S/A                                                                           9,68  

 POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                       73,00  

                9.546,52    

PODIUM AUTO POSTO 
OCIDENE INÁCIO DE MACEDO 

                   74,75  
021634/08-33  

AUTO POSTO PETROSOL LTDA.                    64,35  
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PODIUM AUTO POSTO LTDA                    55,00  

H DUARTE & FILHO LTDA [POSTO SANTO ANTONIO]                     44,36  

018270/08-12 

H DUARTE & FILHO LTDA [POSTO SANTO ANTONIO]                     30,01  

WLADECY PEREIRA DA SILVA [POSTO IGREJINHA]                     95,01  

PERICLES GONCALVES TEIXEIRA                     46,00  

SUPER POSTO BRASIL LTDA                     55,00  

REGIS E VALENTE LTDA [AUTO POSTO SAO DOMINGOS]                     52,00  

POSTO MOREIRA II LTDA                     67,27  

SUPER POSTO BRASIL LTDA                     66,00  

AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA                     30,00  

015638/08-82 WLADECY PEREIRA DA SILVA [POSTO IGREJINHA]                     85,43  

WINNER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                     72,00  

AUTO POSTO PORTARIA LTDA [POSTO MINACU]                     83,55  

022799/08-22 
AUTO POSTO DA BIQUINHA LTDA                     83,40  

CEGAO AUTO POSTO LTDA [AUTO POSTO CEGAO II]                     55,00  

PIRENEUS COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO FAMILIA PIREPETRO]                     80,76  

                1.139,89    

JAPAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO DO JAPAO]    

OZORIO VIANA MANZI 

                 271,00  

021635/08-88 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA                    250,00  

RODOPOSTO CORAL LTDA [POSTO AC]                    272,00  

POSTO VALE DA LUA LTDA                   100,00  

 020551/08-27 POSTO VALE DA LUA LTDA                   200,00  

AUTO POSTO BRASILIA II LTDA                      50,00  

J SILVA & AZEVEDO LTDA [NOSSO POSTO II]                    200,00  

 017212/08-63 

POSTO CARIOCAO LTDA                   250,00  

LOPES & MARINHO LTDA [POSTO CASTELAO II]                    200,00  

G10 - AUTO POSTO LTDA                   149,99  

AUTO POSTO LACADOR LTDA                  241,00  

TOME & TOME LTDA [POSTO BAR E RESTAURANTE AGUAPEI]                    243,74  

POSTO ALVORADA LTDA                    99,91  

013916/08-67 

REDE ROGER DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA                    284,85  

JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                      50,00  

POSTO Z + Z GOIANESIA LTDA [REDE Z + Z]                      83,86  

POSTO BARATAO LTDA                    82,00  



 
 

152 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

H DUARTE & FILHO LTDA [POSTO SANTO ANTONIO]                    100,60  

006294/08-11 
AUTO POSTO THERMAS LTDA. [PETROMAX POSTO DE SERVICOS]                    100,00  

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA JACINTO LTDA [AUTO P NETINHO]                        5,00  

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA JACINTO LTDA [AUTO P NETINHO]                      80,00  

                3.313,95    

CEMOPEL CM PETROLEO LTDA [CEMOPEL V]  

PEDRO VILELA TEIXEIRA 

                 452,94  

019518/08-54  

FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA [FLECHA]                    552,78  

SUPER POSTO BRASIL LTDA [SUPER POSTO BRASIL]                    600,00  

FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA [FLECHA]                    116,00  

POSTO SEABRA LTDA [POSTO IBOTIRAMA]                      10,00  

POSTO SEABRA LTDA [POSTO IBOTIRAMA]                    673,02  

FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA [FLECHA]                      10,00  

FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA [FLECHA]                    689,73  

PLAYTIME COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA [POSTO PLAYTIME]                      10,00  

PLAYTIME COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA [POSTO PLAYTIME]                      66,28  

ORISMAR MOREIRA LEAO [POSTO ALFA BETIM]                      10,00  

016011/08-49  
ORISMAR MOREIRA LEAO [POSTO ALFA BETIM]                    660,00  

BETO POSTO DE SERVICO LTDA                      10,00  

BETO POSTO DE SERVICO LTDA                    720,00  

AUTO POSTO SANTA TERESINHA LTDA [POSTO SANTA TERESINHA]                    739,01  

013917/08-10  

GONCALVES & DIAS LTDA [POSTO PARA VIP]                     710,22  

ALBINO F SANTOS & CIA LTDA [POSTO BANDEIRANTE II]                      33,00  

A. C. DE AGUIAR & CIA LTDA [AUTO POSTO TOCANTINS]                      10,00  

A. C. DE AGUIAR & CIA LTDA [AUTO POSTO TOCANTINS]                    616,68  

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA [POSTO PEDROSA]                    659,63  

012754/08-40  

SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                     10,50  

IRMAOS CUNHA LTDA [AUTO POSTO AVENIDA]                    180,01  

POSTO PINHALZINHO LTDA [POSTO TRES FAZENDAS]                    146,50  

WELTER & WELTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                   174,02  

COMERCIAL MIGUEIS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                   146,30  

PAULO EMIDIO DOS SANTOS [POSTO CHAPADAO DO CEU]                    210,34  

JAPAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO DO JAPAO]                    614,00  
011901/08-64   

JAPAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO DO JAPAO]                    127,40  

AUTO POSTO RVM MAX LTDA [POSTO SAO JOSE]                   400,00  008134/08-14  
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ALMEIDA & KEMPERS LTDA [AUTO POSTO PORTAL DA ESTANCIA]                     10,00  

ALMEIDA & KEMPERS LTDA [AUTO POSTO PORTAL DA ESTANCIA]                   480,44  

FONSECA E GOMES LTDA-ME [POSTO LEBLOM]                   200,00  

006296/08-18 
C. CARVALHO SILVA & CIA LTDA [POSTO ESPLANADA]                   269,45  

GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA                    55,01  

VR COMBUSTIVEIS LTDA [ADVANS AUTO POSTO]                     66,00  

              10.439,26    

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORTOLINI LTDA    

RANDES DOS REIS ANDRADE 

                 290,02  

017636/08-28 
AUTO POSTO REAL LTDA [POSTO DO TREVO]                    525,50  

POSTO CIDADE JARDIM LTDA                    549,40  

AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA [AUTO POSTO GIGANTAO]                    356,68  

AUTO POSTO SARAMENHA LTDA                      88,17  

 006290/08-32  

ABASTECEDORA TRES AMIGOS LTDA                    455,78  

AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA [AUTO POSTO GIGANTAO]                    610,01  

AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA [AUTO POSTO GIGANTAO]                    442,04  

VIUVA ASCINDINO SA & FILHO LTDA [POSTO IRMAO DA ESTRADA]                    503,49  

                3.821,09    

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]    

RAQUEL DE ANDRADE CARDOSO 

                   90,59  

009743/08-82 SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                    105,18  

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                    185,78  

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                    102,58  

 006107/08-07 

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                    155,12  

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                      14,97  

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                      10,42  

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA [CARREFOUR]                    298,62  

SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA [SUPERMERCADO LEVE]                    157,41  

                1.120,67    

POSTO SALITRE LTDA    

REINALDO PEREIRA DA SILVA 

                 130,00  

019491/08-08  
CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MINAS PALMARES LTDA                  120,00  

TRANSPORTADORA AGAL LTDA                    120,00  

POSTO SANTA FELICIDADE LTDA [POSTO TEMATICO]                    700,00  

POSTO GUARAMIRIM LTDA [COMERCIO RESTAURANTE LANCHONETE GUARAMIRIM]                    652,28  

017214/08-52 VEICULOS STEIN LTDA [STEIN]                    167,64  

POSTO TIO ZICO II LTDA. [POSTO TIO ZICO]                    500,00  



 
 

154 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

AUTO POSTO TROPICALIA LTDA [POSTO TROPICAL]                      41,01  
013924/08-11  

ALMEIDA & KEMPERS LTDA [AUTO POSTO PORTAL DA ESTANCIA]                    523,69  

AUTO POSTO HUNGRIA LTDA [AUTO POSTO HUNGRIA]                      50,00  

 009741/08-93 PIRENEUS COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO FAMILIA PIREPETRO]                      40,00  

PIRENEUS COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO FAMILIA PIREPETRO]                        9,00  

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA                  350,00  

006292/08-21 

AUTO POSTO ALADIM LTDA [POSTO MILENIUM]                    400,00  

POSTO MACAUBENSE LTDA [POSTO MACAUBENSE]                     745,02  

AUTO POSTO FAROL LTDA [POSTO FAROL]                    750,00  

POSTO SEABRA LTDA [POSTO IBOTIRAMA]                    500,00  

                5.798,64    

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA 

ROSAMIRO ALMEIDA 

                 100,00  
022517/08-97   

CARVALHO DE REZENDE & SILVA LTDA (AUTO POSTO VALE DO ARAGUAIA)                  120,00  

POSTO CAXUXA II LTDA [CAXUXA II]                    240,00  

021302/08-59  AUTO POSTO ALVORADA PAULISTA LTDA                    240,00  

POSTO MARAVILHA DA ANHANGUERA LTDA.                    150,00  

REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA [POSTO CARRETEIRO]                    600,00  
019492/08-44 

POSTO NOVENTA LTDA [POSTO NOVENTA]                    300,00  

POSTO, RESTAURANTE E LANCHONETE DO TREVO LTDA                    600,00  013198/08-29  

REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA [POSTO CARRETEIRO]                    800,00  

010319/08-81 
POSTO PAU DE VELA BAHIA LTDA                    500,33  

FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA [FLECHA]                     399,99  

POSTO SEABRA LTDA [POSTO SIGA BEM]                    500,00  

POSTO MARFIM LTDA                    748,07  
006337/08-68  

AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA                    500,00  

                5.798,39    

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA [POSTO SAO PAULO]    

ROSELY RIBEIRO LIMA 

                 533,02  
021593/08-85  

AUTO POSTO LOCATELLI LTDA                    503,77  

AUTO POSTO REAL LTDA [POSTO DO TREVO]                    700,00  

018384/08-54  FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA [FLECHA]                    638,32  

MAXDIESEL VEICULOS E PECAS LTDA                    644,51  

                3.019,62    

TAVARES & NOVAIS LTDA [ELETRO TAVARES]   
SERGIO ANTONIO R. DE CARVALHO JUNIOR 

                 796,00  
021186/08-78 

COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA                    30,00  
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ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA [ADUBOS ARAGUAIA]                      18,13  

ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA [ELETROGOIAS]                    795,00  

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA [ADUBOS ARAGUAIA]                       34,78  

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA [ADUBOS ARAGUAIA]                      15,00  

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA [ADUBOS ARAGUAIA]                      17,00  

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA [ADUBOS ARAGUAIA]                    151,00  

RETIFICA E AUTO PECAS DO MARCELO LTDA [AUTO PECAS DO MARCELO]                      39,73  

SILVIO DE CASTRO LIMA JUNIOR                    297,00  013956/08-17 

TAVARES & NOVAIS LTDA [ELETRO TAVARES]                    502,00  

009742/08-38 
DJAIR DAVID DE SOUZA E CIA LTDA [SUPERMERCADO PRIMAVERA]                      10,36  

TAVARES & NOVAIS LTDA [ELETRO TAVARES]                      23,00  

DJAIR DAVID DE SOUZA E CIA LTDA [SUPERMERCADO PRIMAVERA]                       48,82  

COMERCIO DE INFORMATICA DUARTE LTDA [INFORTEL]                    600,00  

006304/08-18 

COMERCIO DE INFORMATICA DUARTE LTDA [INFORTEL]                    198,00  

ALUMINACO LTDA [ALUMINACO]                    208,50  

CONCEITO INFORMATICA LTDA [DINAMICA INFORMATICA]                    600,00  

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA [ADUBOS ARAGUAIA]                      30,26  

REUNIDOS MM SUPERMERCADO LTDA [SUPERMERCADO LAGOAO]                        6,55  

RETIFICA E AUTO PECAS DO MARCELO LTDA                     25,62  

ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA [ELETROGOIAS]                    416,00  

SILVIO DE CASTRO LIMA JUNIOR                    306,50  

ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA [ELETROGOIAS]                    400,00  

02037/08-18 

SILVIO DE CASTRO LIMA JUNIOR                    370,00  

UNI LAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [SUPERMERCADO SAO JOAO]                      80,94  

DJAIR DAVID DE SOUZA E CIA LTDA [SUPERMERCADO PRIMAVERA]                      14,92  

ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA [ELETROGOIAS]                    200,00  

ALUMINACO LTDA [ALUMINACO]                     355,00  

ALUMINACO LTDA [ALUMINACO]                    383,00  

DJAIR DAVID DE SOUZA E CIA LTDA [SUPERMERCADO PRIMAVERA]                      55,03  

RETIFICA E AUTO PECAS DO MARCELO LTDA                      3,50  

CASA DAS MOTOS CATALAO LTDA [CASA DAS MOTOS]                      17,50  
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RETIFICA E AUTO PECAS DO MARCELO LTDA                      6,72  

ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA [ELETROGOIAS]                    125,00  

FORMULA R PNEUS LTDA [FORMULA R PNEUS]                      74,00  

                7.254,86    

AUTO POSTO HUNGRIA LTDA  

WALTUIR DA SILVA CARDOSO 

                 176,10  

023025/08-19 POSTO VALE DA LUA LTDA                    68,01  

POSTO VALE DA LUA LTDA                    81,00  

 M.C.P MARIANO & CIA LTDA (AUTO POSTO SOTA)                    77,00  

018749/08-41 

 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA [AUTO POSTO MOZARLANDIA]                       61,26  

 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA [AUTO POSTO MOZARLANDIA]                       46,03  

 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA [AUTO POSTO MOZARLANDIA]                      81,01  

 AUTO POSTO REFORCO II LTDA                    132,68  

 G & M COMERCIO LTDA [G & M]                    133,44  

 ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA [SANTA HELENA COMBUSTIVEIS]                        6,52  

 ITABERABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA [SANTA HELENA COMBUSTIVEIS]                      85,00  

 POSTO J K LTDA [POSTO BARRA DA SERRA]                    125,00  

 REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA [POSTO BARREIRAO]                    159,50  

 RAMOS & FRANCA LTDA                    134,00  

SUPER POSTO BRASIL LTDA [SUPER POSTO BRASIL]                    117,00  

 REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA [POSTO JAVI]                    138,00  

 PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO PORTO BRASIL II]                    146,00  

 AUTO POSTO ELDORADO DE TAQUARITINGA LTDA [AUTO POSTO ELDORADO]                    130,00  

017438/08-64 

 AUTO POSTO SERRITO LTDA                    105,00  

 AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA [AUTO POSTO CALIFORNIA]                       93,00  

 CALIFORNIA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME [AUTO POSTO CALIFORNIA]                      66,00  

 MARTINS & BORBA LTDA [AUTO POSTO BANDEIRA BRANCA]                      86,00  

 AUTO POSTO VEREDA LTDA [POSTO VEREDA]                    129,58  

013534/08-33  

 AUTO POSTO CASTRO LTDA [POSTO DO DUDU]                      63,03  

 MAANAIM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA [POSTO CHAPADAO]                    146,25  

 POSTO IBIAPABA LTDA EPP                    148,50  

 VAZ E OLIVEIRA LTDA [AUTO POSTO NOVA GRANADA]                    131,47  
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 A. M. VASCONCELOS - EPP [POSTO KAROLINA]                    123,50  

 BR COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA ME [POSTO JK]                    118,90  

 J. BATISTA PRADO JUNIOR                    126,00  

 POSTO TREVO JATAI LTDA [POSTO TREVO]                      91,48  
009395/08-43  

 AUTO POSTO INDIARA LTDA [AUTO POSTO INDIARA]                      52,00  

 AUTO POSTO DRACENA LTDA [RODO REDE DRACENA]                    200,00  

007312/08-81  
 AMERICA OIL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. [POSTO MODELO]                    300,00  

 AUTO SINUELO LTDA [POSTO SINUELO]                     588,52  

 WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR ME                    100,00  

 POSTO CAXUXA II LTDA [CAXUXA II]                      63,01  002035/08-11  

                4.629,79    

TOTAL FATURAS             79.753,88    

  

VALOR TOTAL DE FATURAS EXTRAÍDO SIAFI - CONTA CONTÁBIL 199962402               77.568,15    

VALORES REFERENTES A DESPESAS DE 2007 - FATURA 2008             (1.500,00)   

VALORES REFERENTES A DESPESAS DE 2008 - FATURA 2009               3.686,79    

VALORES PAGOS PELOS SUPRIDOS                    (1,06)   

TOTAL              79.753,88    
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SÉRIE HISTÓRICA DOS SAQUES EFETUADOS 

 
 

2006 2007 2008 

0,00 34.850,00 7.260,00 

 
 
 

DETALHAMENTO DOS SAQUES EFETUADOS EM 2008 
 

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESPONSÁVEL  VALOR EXECUTADO  PROCESSO 

SAQUE 

AREDSON MARQUES PAREEIRA 

                 100,00  

001321/08-69  

                   90,00  

TOTAL SAQUE                  190,00  

DESPESAS   

CREA/GO                    30,00  

CREA/GO                    30,00  

357.3-DUAMPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA                    27,29  

11806-AFIAÇÃO E COM. DE FERRAMENTAS REZENDE LTDA                  100,00  

TOTAL DESPESA                  187,29  

VALOR NÃO UTILIZADO                      2,71  

                     190,00    

SAQUE 

FRANCISCO ASSIS MENDES CARVALHO 

                   30,00  

011493/08-41 

                 100,00  

                 170,00  

TOTAL DO SAQUE                  300,00  

DESPESAS COM PEDÁGIOS   

VIANORTE                     17,40  

VIANORTE                     14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOBAN                      7,80  
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AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                     14,20  

VIANORTE                     17,40  

VIANORTE                     14,20  

VIANORTE                     17,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

VIANORTE                     17,40  

TOTAL DESPESAS                  300,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                         -    

                     300,00    

SAQUE 

JORGE LUIZ GOMES DE SOUZA 

                 150,00  

009110/08-74 

                 100,00  

TOTAL SAQUE                  250,00  

DESPESAS COM PEDÁGIOS   
VIANORTE                     17,40  

VIANORTE                     14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOBAN                      7,80  
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AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                     14,20  

VIANORTE                     17,40  

TOTAL DESPESAS                  247,20  

VALOR NÃO UTILIZADO                      2,80  

SAQUE 

                 150,00  

014854/08-19 

                 100,00  

                   50,00  

TOTAL DO SAQUE                  300,00  

DESPESAS COM SERVIÇOS   

JOSÉ C DE ANDRADE - ME (ESTACIONAMENTO)                     90,00  

MENDES CONVENTION CENTER ( ESTACIONAMENTO)                    10,00  

TOTAL SERVIÇO                  100,00  
DESPESAS COM PEDÁGIOS   

VIANORTE                       8,70  

VIANORTE                       7,10  

AUTOVIAS                      4,70  

AUTOVIAS                      4,70  

INTERVIAS                      4,90  

INTERVIAS                      4,90  

AUTOBAN                      3,90  

AUTOBAN                      5,20  
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AUTOBAN                      5,90  

AUTOBAN                      5,90  

ECOVIAS                    17,00  

AUTOBAN                      5,90  

AUTOBAN                      5,90  

AUTOBAN                      5,20  

AUTOBAN                      3,90  

INTERVIAS                      4,90  

INTERVIAS                      4,90  

AUTOVIAS                      4,70  

AUTOVIAS                      4,70  

VIANORTE                       7,10  

VIANORTE                       8,70  

TEBE  S. A                     11,40  

TRIÂNGULO DO SOL                     10,00  

TRIÂNGULO DO SOL                       9,60  

TRIÂNGULO DO SOL                     20,80  

DESPESAS COM PEDÁGIOS                  180,60  

DESPESAS COM SERVIÇOS                  100,00  

TOTAL DAS DESPESAS                  280,60  

VALOR  NÃO UTILIZADO                    19,40  

SAQUE                  100,00  

022516/08-42 

TOTAL SAQUE                  100,00  

DESPESA COM SERVIÇOS   

FRANK & CEARÁ                     60,00  

MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA ME                     24,00  

JOSEFA PEREIRA DE CASTRO ME                     15,00  

TOTAL DESPESA COM SERVIÇO                    99,00  

SALDO NÃO UTILIZADO  GRU                      1,00  

                     650,00    

SAQUE 

JOSÉ MARCOS TEODORO DE CARVALHO 

                 100,00  

017211/08-19 
                   40,00  

TOTAL  DO SAQUE                  140,00  

VALOR NÃO UTILIZADO GRU                  140,00  
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                     140,00    

SAQUE 

MARIA FERREIRA DE SOUSA VIEIRA 

                 300,00  

013499/08-71 

                 100,00  

TOTAL  DO SAQUE                  400,00  

DESPESAS  COM SERVIÇOS   

DENTAL  ADELAR LTDA                  251,47  

LIVRARIA GUANABARA LTDA                    30,00  

PAPELARIA TRIBUTÁRIA                    52,50  

DENTAL  ADELAR LTDA                    39,00  

EMBALAGENS RABELO LTDA                    27,03  

TOTAL DAS DESPESAS                  400,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                         -    

                     400,00    

SAQUE 

MAURO ANASENKO GONÇALVES 

                 200,00  

017989/08-28 

                 200,00  

TOTAL DO SAQUE                  400,00  

DESPESAS    

B & F COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                  200,00  

INDUTEC MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA                  161,00  

B & F COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                    39,00  

TOTAL DAS DESPESAS                  400,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                         -    

SAQUE 

                 200,00  

022026/08-58 

                 100,00  

                 100,00  

                   50,00  

                   50,00  

TOTAL DOS SAQUES                  500,00  

DESPESAS   

SOAR COMÉRCIO E REFRIGERACAO LTDA                  200,00  

ALTERNATIVA INFORMÁTICA                  100,00  

SOAR COMÉRCIO E REFRIGERACAO LTDA                    60,00  

COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA                    90,00  

INDUTEC MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS LTDA                    50,00  
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TOTAL DAS DESPESAS                  500,00    

VALOR NÃO UTILIZADO                         -      

                     900,00    

SAQUE 

OZORIO VIANA MANZI 

                 300,00  

013916/08-67 

                 300,00  

TOTAL SAQUE                  600,00  

DESPESAS COM PEDÁGIO:   

TEBE S/A                    11,40  

TRIAGULO DO SOL                    10,00  

TRIAGULO DO SOL                      9,60  

TRIAGULO DO SOL                    20,80  

CENTROVIAS                    22,40  

CENTROVIAS                    13,60  

TRIAGULO DO SOL                    20,80  

TRIAGULO DO SOL                      9,60  

TRIAGULO DO SOL                    10,00  

TEBE S/A                    11,40  

TOTAL DAS DESPESAS                  139,60  

VALOR NÃO UTILIZADO                   460,40  

SAQUE 
                 300,00  

021635/08-88 

                 200,00  

TOTAL SAQUE                  500,00  

DESPESAS COM PEDÁGIO:   

VIANORTE                    17,40  

VIANORTE                    14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOBAN                    10,40  

DERSA                      8,60  

DERSA                      8,60  

DERSA                      4,90  
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DERSA                      4,90  

NOVA DUTRA                    17,00  

NOVA DUTRA                    17,00  

NOVA DUTRA                    17,00  

DERSA                      8,60  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOBAN                    10,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                    14,20  

VIANORTE                    17,40  

TOTAL DA DESPESA                  263,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                   237,00  

SAQUE                  300,00  

17212/08-63 

TOTAL SAQUE                  300,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                   300,00  

SAQUE                  100,00  

TOTAL SAQUE                  100,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                   100,00  

                  1.500,00    

SAQUE 

PEDRO VILELA TEIXEIRA 

                 120,00  

011901/08-64 

                 120,00  

TOTAL SAQUE                  240,00  

VIANORTE                    17,40  

VIANORTE                    14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  
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AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                    14,20  

VIANORTE                    17,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                    14,20  

TOTAL DA DESPESA                  229,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                     11,00  

                     240,00    

SAQUE 

REINALDO PEREIRA DA SILVA 

                 200,00  

013924/08-11 

TOTAL SAQUE                  200,00  

DESPESAS COM PEDÁGIO:   

VIANORTE                    17,40  

VIANORTE                    14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      7,60  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      7,60  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                    14,20  

VIANORTE                    17,40  

TOTAL DA DESPESA                  174,80  

VALOR NÃO UTILIZADO                     25,20  

                     200,00    

SAQUE 

ROSAMIRO ALMEIDA 

                 150,00  

013198/08-29  
                 200,00  

TOTAL SAQUE                  350,00  

DESPESAS COM PEDÁGIO:   
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VIANORTE                    17,40  

VIANORTE                    14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                    14,20  

VIANORTE                    17,40  

VIANORTE                    17,40  

TOTAL DA DESPESA                  241,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                     76,40  

DESPESAS COM SERVIÇOS:   

SÃO PAULO TURISMO S.A.                    40,00  

TOTAL DA DESPESA                    40,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                     10,00  

SAQUE                  200,00  

014852/08-11 TOTAL SAQUE                  200,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                   200,00  

SAQUE                  200,00  

019492/08-44 TOTAL SAQUE                  200,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                   200,00  

SAQUE 

                 200,00  

021302/08-59 

                 100,00  

                 100,00  

TOTAL SAQUE                  400,00  

DESPESAS COM PEDÁGIO:   
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VIANORTE                    17,40  

VIANORTE                    14,20  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

INTERVIAS                      9,80  

INTERVIAS                      9,80  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    11,80  

AUTOBAN                    10,40  

AUTOBAN                      7,80  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,80  

AUTOVIAS                      9,40  

AUTOVIAS                      9,40  

VIANORTE                    14,20  

VIANORTE                    17,40  

TOTAL DA DESPESA PAGA PELO SUPRIDO                  (23,60) 

VALOR NÃO UTILIZADO                   100,00  

DESPESAS COM SERVIÇOS:                  100,00  

NOVAMAX ESTACIONAMENTOS LTDA                  105,00  

TOTAL DA DESPESA PAGA PELO SUPRIDO                      (5,00)   

TOTAL DA DESPESA                    100,00    

                  1.150,00    

SAQUE 

ROSELY RIBEIRO LIMA 

                 300,00  

018384/08-54 TOTAL SAQUE                  300,00  

VALOR NÃO UTILIZADO                   300,00  

                     300,00    

SAQUE 

SERGIO ANTONIO R. DE CARVALHO JUNIOR 

                 200,00  

013956/08-17 
                 200,00  

                 190,00  

TOTAL SAQUE                  590,00  

DESPESAS COM SERVIÇOS:     

SL AUTO PECAS LTDA                  295,00    

SICERA DEDY DA ROCHA                  105,00    

JOSE FRANQUILINO DA SILVA (TORNEADORA DENTIM)                  190,00    
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TOTAL DA DESPESA                  590,00    

      

SAQUE 

                 200,00  

021186/08-78 

                 200,00  

                 200,00  

TOTAL SAQUE                  600,00  

DESPESAS COM SERVIÇOS:   

SL AUTO PECAS LTDA                  103,36  

JEOVAIR ESTRELA VAZ (REI DAS CHAVES)                  200,00  

JOSE FRANQUILINO DA SILVA (TORNEADORA DENTIM)                  296,64  

TOTAL DA DESPESA                  600,00  

                  1.190,00    

SAQUE 

WALTUIR DA SILVA CARDOSO 

                   70,00  

018749/08-41 

TOTAL SAQUE                    70,00  

DESPESAS COM PEDÁGIO:   

VIANORTE                      8,10  

VIANORTE                      7,10  

VIANORTE                      4,30  

TRIANGULO DO SOL LTDA S.A.                      7,80  

TRIANGULO DO SOL LTDA S.A.                      4,50  

NAV. BÉRGAMO SILVA LTDA ME                      9,00  

SP VIAS                      4,10  

AUTOVIAS                      9,30  

VIANORTE                      7,10  

VIANORTE                      8,70  

TOTAL DA DESPESA                    70,00  

SAQUE                    30,00  

TOTAL SAQUE                    30,00  

DESPESAS COM SERVIÇOS:   

MANOEL EDVAN BEZERRA                    30,00  

TOTAL DA DESPESA                    30,00  

                     100,00    

 TOTAL SAQUE                7.260,00    

 VALOR TOTAL DE SAQUES EXTRAÍDO SIAFI - CONTA CONTÁBIL 199962401                7.260,00    

 TOTAL GERAL (SAQUES E FATURAS)              87.013,88    
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LIMITE DE UTILIZAÇÃO TOTAL DA UG:                                                                                                    RS 150.000,00 

NATUREZA DOS GASTOS PERMITIDOS:                                                                           3390.30 - 3390.33 - 3390.39 

LIMITES CONCEDIDOS PARA CADA PORTADOR 

PORTADOR LIMITE 

Antonio Paulino Ferreira 1.415,71 

Aredson Marques Parreira 792,53 

Aristoteles Ribeiro De Amorim 321,13 

Celson Jose Borges 920,39 

Edmar Jose Maria Netto 369,86 

Flavio Alves Da Silva 973,87 

Francisco Assis Mendes De Carvalho 5.511,81 

Jorge Luiz Gomes De Souza 6.317,01 

Jose Braz Bispo 695,76 

Jose Francisco Pereira Filho 319,02 

Jose Joao Cruvinel 1.048,10 

Jose Marcos Teodoro De Carvalho 6.447,01 

Maria Ferreira De Sousa Vieira 419,00 

Mauro Anasenko Goncalves 10.446,52 

Ocidene Inacio De Macedo 1.139,89 

Ozorio Viana Manzi 4.813,95 

Pedro Vilela Teixeira 10.679,26 

Randes Dos Reis Andrade 3.821,09 

Raquel De Andrade Cardoso 1.120,67 

Reinaldo Pereira Da Silva 5.998,64 

Rosamiro Almeida 6.948,39 

Rosely Ribeiro Lima 3.319,62 

Sergio Antonio Ribeiro De Carvalho Junior 8.444,86 

Waltuir Da Silva Cardoso 4.729,79 

TOTAL GASTO 87.013,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

170 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/2008 

 

 
12. Recomendações de Órgão ou Unidade de Controle Interno 

 
 

Plano de Providências  - Relatório de Auditoria nº 208475 
 

 
 
1. Item do Relatório de Auditoria:  

 
Contratação por dispensa de licitação em caráter emergencial em  valores relevantes,  falta  de parecer  jurídico  

sobre parte  das contratações,  falhas  na  demonstração  da  situação de emergência ou calamitosa  a  ser  atendida e 
falta de punição à empresa que causou a situação de emergência ao não cumprir contrato firmado com a Unidade. 
 
1.1 - Recomendação:  

 
Recomendamos à UFG demonstrar a situação de emergência em seus processos,  de  forma suficiente;  

submetê-lo  à  apreciação jurídica prévia e tomar as devidas providências de punição, tempestivamente, em relação às 
empresas que descumprirem contratos firmados. 
 
1.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 

 
(1) Concordo 

 
1.3 - Providências a serem implementadas: 

 
Para atender as recomendações o Hospital das Clinicas da UFG está tomando ou já tomou as seguintes 

providências: 
 Instituiu Comissão para analisar, avaliar e implantar rotinas que melhorem todo o processo de compras; 

 
 Instituiu controle preventivo interno (Setor de Contratos) com vistas a contribuir para a gestão eficiente e 

eficaz dos processos de compras de materiais  e serviços do HC; 
 

 Instituiu o serviço de análise e aplicação das penalidades (Setor de Contratos), onde são notificadas 
inadimplências aos fornecedores de materiais e serviços; análise da  defesa apresentada pelo fornecedor 
e aplicação e registro das sanções; 

 
 Revisão das rotinas dos setores e serviços em busca de procedimentos, rotinas e fluxos mais eficientes; 

 
 Treinamento para compradores e pregoeiros. 

 
1.4 - Prazo limite de implementação: 06/10/2008 

 
 
2. Item do Relatório de Auditoria:  

 
Ausência de justificativa  para  utilização  de  cartão na modalidade saque. 

 
2.1 - Recomendação: 
 

Recomendamos à  UFG  a  utilização de CPGF na modalidade saque somente  para  os  casos  em que ficar 
impossibilitado o pagamento por meio de fatura. 
 
2.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1) Concordo 
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2.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Para implementar a recomendação, foi realizada uma reunião no dia 30/06/2008 com os supridos, conforme 
lista de presença em anexo. Foram prestados todos os esclarecimentos sobre as normas para a aplicação do CPGF e 
exigimos que em todas as solicitações os supridos façam uma justificativa para realização do saque. As solicitações que 
não contenham a justificativa não estão sendo acatadas. 

  
2.4 - O prazo limite de implementação: a partir de 01/07/2008 
 
 
3. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falhas nos procedimentos de utilização do Cartão de Pagamentos do Governo Federal. 
 
3.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à UFG  concretizar  as providências indicadas de melhorar  os  controles  de  concessão, 
aprovação e acompanhamento dos  gastos  realizados  mediante  CPGF, bem como de planejar suas compras,  evitando  
utilizá-lo  para  despesas  que  possam  subordinar-se  a um processo normal de aquisição. 
 
3.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  
 

 (1)      Concordo     
 
3.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Vale destacar em primeiro lugar que o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) foi implantado na UFG 
em 2007, sendo este um ano de aprendizado para os supridos e para os gestores no uso deste novo instrumento de 
pagamento. Numa atitude de cautela a UFG cadastrou um limitado grupo de pessoas, sobretudo de motoristas, como 
titulares do cartão. Nossa avaliação é que, a despeito das falhas detectadas pela auditoria, que são perfeitamente 
corrigíveis, a implantação do cartão trouxe um grande avanço em termos de eficiência e transparência, em comparação 
com o instrumento anterior (suprimento de fundos). Nossa constatação é que com a experiência adquirida após este 
primeiro ano de implantação do CPGF, os controles já estão sendo feitos com maior eficiência em 2008 e as falhas 
apontadas serão minimizadas, senão eliminadas. O montante de recursos utilizados com o uso do cartão corporativo em 
2007 foi da ordem de R$ 70.000,00, o que representou um percentual ínfimo em relação à execução financeira da UFG. 
Este fato por si só já demonstra que a quase totalidade das aquisições feitas pela UFG segue um planejamento e são 
formalizadas por meio de processo licitatório. As aquisições/pagamentos por meio do CPGF são a absoluta exceção na 
UFG.  Acreditamos que o uso do CPGF em alguns órgãos/unidades da UFG é necessário e justificável, como procuraremos 
exemplificar na seqüência. O uso do CPGF pelos motoristas da UFG se justifica plenamente pela necessidade de se efetuar 
despesas quando em viagens. No caso do Centro de Manutenção de Equipamentos da UFG, mesmo com o planejamento 
prévio de aquisições dos itens mais comuns, seria praticamente impossível ter em estoque toda a variedade de 
componentes de um motor ou de computador por exemplo, justificando assim a necessidade de agilidade na aquisição de 
itens de reposição. A Faculdade de Odontologia, dada a natureza da prestação de serviços odontológicos feita 
gratuitamente à população de baixa renda, muitas vezes tem necessidades não previstas de itens essenciais para o 
prosseguimento do atendimento aos pacientes. Nos casos da Faculdade de Nutrição e da Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos, o uso do cartão torna-se necessário pela necessidade de aquisição de uma enorme variedade 
de mantimentos (incluindo-se perecíveis como verduras e carnes) para as aulas práticas de preparação de alimentos.  A 
direção do campus de Catalão, cidade localizada a 300 km de Goiânia, fez um uso mais acentuado do CPGF, inclusive na 
modalidade de saque, em função da dificuldade de se recorrer de forma mais ágil ao almoxarifado da UFG em Goiânia, 
para a reposição de componentes, sobretudo na área de informática. A modalidade saque foi mais utilizada em Catalão 
dada a existência de uma reduzida rede de lojas aparelhadas para efetuar a transação com o cartão.   Ainda assim 
orientamos a direção do Campus de Catalão, e os demais supridos, a utilizarem a modalidade saque apenas em casos 
excepcionais, devidamente justificados. Estamos ampliando as licitações na modalidade Pregão Eletrônico com registro 
de preços, o que possivelmente contribuirá para a minimização do uso do cartão na modalidade saque. Seguindo as novas 
orientações, a modalidade saque está limitada a 20% do total das despesas com o CPGF.   

 
Para orientar e tirar as dúvidas dos supridos da UFG, promovemos uma ampla reunião (veja     lista de presença 

em anexo), no dia 30/06/2008, na qual foram abordados todos os problemas apontados por nós e pela auditoria, com 
respeito à aplicação do CPGF.  
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3.4 - Prazo  limite de implementação: 01/09/2008                        
 
 
4. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Fracionamento nas contratações para elaboração de projetos de engenharia e falta de orçamento detalhado 
com a composição dos itens e custos unitários. 
 
4.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à UFG  a  concretização  do planejamento para as contratações de elaboração de projetos de 
forma a evitar o fracionamento de despesas. 
 

Recomendamos ainda, a  inclusão  nos  processos,  de planilha orçamentária,   com  a  composição  dos  custos  
unitários,  elaborada previamente  à contratação, conforme disposto no inciso II, do § 2º do art. 7º da Lei 8.666/1993. 
 
4.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)      Concordo 
 
4.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Acatamos a recomendação e informamos que está em fase de licitação a Concorrência No. 08/2008, através do 
Sistema de Registro de Preços – SRP, por item, com abertura de documentação no dia 22/09/08, para contratação de 
serviços continuados de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia. Enquanto aguardamos o desfecho desta 
licitação e a assinatura dos contratos, os projetos complementares de engenharia de obras/reformas estão sendo 
agrupados e contratados através de convites/tomada de preços para atender demandas específicas e urgentes, 
vinculadas ao orçamento de 2008. 
 
4.4 - Prazo limite de implementação: 31/12/2008 
 
 
5. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falta de comprovação da efetivação de matrícula de obra junto ao INSS e falhas na divulgação de pregão 
eletrônico. 
 
5.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à  UFG  exigir  dos contratados o cumprimento das cláusulas  contratuais no que se refere a 
providenciar a inscrição das obras junto ao INSS. 

 
Recomendamos, também,  o  cumprimento  da  exigência  legal de publicação  dos  avisos  de  licitação de 

todas as formas previstas no Decreto nº 5.450/2005, para a realização de Pregão Eletrônico. 
 
5.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)      Concordo     
 
5.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Esclarecemos que o procedimento de se exigir dos empreiteiros a inscrição das obras no INSS é o procedimento 
padrão do CEGEF/UFG, em suas contratações.  A falha apontada neste caso foi pontual e involuntária.  Tem sido cobrado 
das empresas a matrícula do INSS antes do pagamento da primeira fatura/medição da obra. Exige-se que a 
documentação comprobatória desta matrícula, seja  anexada  ao processo de contratação. 
 
5.4 - Prazo limite de implementação: 30/05/2008 
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6. Item do Relatório de Auditoria:  
 
Falhas no detalhamento dos orçamentos dos Convites nºs. 002 e 003/2006. 

 
6.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à UFG especificar seus orçamentos de acordo com a legislação no  que  concerne  a  evidenciar  
a  composição dos preços praticados. 
 
6.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)      Concordo     
 
6.3 - Providências a serem Implementadas: 
 

A nossa orientação é que as composições dos preços para contratação de projetos sejam apresentadas de 
forma detalhada e padronizada, de acordo com a legislação vigente. A falha apontada pela Auditoria nestes casos 
específicos foi devidamente registrada e debatida com as pessoas responsáveis pela elaboração de orçamentos, visando a 
não repetição deste problema em processos futuros.   
 
6.4 - Prazo limite de implementação: 01/01/2008 
 
 
7. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falta de  especificação  detalhada  de  acréscimo realizado em contrato. 
 
7.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à  UFG  formalizar  as  alterações contratuais de acordo  com os artigos 60 e 65 da Lei nº 
8.666/1993, de forma a deixar transparentes os acréscimos realizados no contrato original. 
 
 
7.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)     Concordo      
 
7.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Acatamos a recomendação e informamos que os termos aditivos serão detalhados conforme planilhas 
orçamentárias e justificativas apresentadas pelos gestores dos contratos. Orientamos aos mesmos a promover uma 
detalhada conferência dos acréscimos ao Contrato original, antes da assinatura de qualquer termo aditivo.  
 
7.4 - Prazo limite de implementação: 01/05/2008 
 
 
8. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falhas na elaboração do edital da Concorrência nº 002/2006. 
 
8.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à UFG definir nos editais para licitações de obras as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto, para habilitação quanto à qualificação técnica das empresas participantes. 
 
 
8.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 

 
(1)      Concordo     
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8.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Esta recomendação  foi acatada e já implementada naelaboração de outros editais, a partir da constatação 
constante em Relatório anterior da Auditoria da CGU, nos casos  de obras onde a definição de parcelas de maior 
relevância se faz necessária. 
 
8.4 - Prazo limite de implementação:     01/07/2008 
 
 
9. Item do Relatório de Auditoria: 
  

Falhas na condução  das  Concorrências  nºs.  001 e 002/2006, resultando no  descumprimento  de  contratos  
por  parte  da  empresa vencedora,  na  paralisação das obras e em conseqüente prejuízo para a Universidade. 
 
9.1 - Recomendação:  

 
Recomendamos à UFG a análise criteriosa da compatibilidade das propostas  apresentadas  com  os  preços  de  

mercado; da qualificação técnica  das  empresas,  quanto  à disponibilidade de estrutura mínima para   executar  a  obra  
licitada  e  do  cumprimento  das  garantias contratuais e prazos, como medida preventiva à ocorrência de prejuízos na 
execução de obras. 
 
9.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)      Concordo  
 
9.3 - Providências a serem implementadas: 
 

A partir do fato ocorrido nas concorrências citadas, adotamos rotinas e procedimentos para contratação das 
empresas, que estão ainda mais rígidos e criteriosos quanto aos aspectos da compatibilidade das propostas com os 
preços de mercado. Vale ressaltar que a UFG em parceria com o MEC promoveu em Goiânia, no período de 17 a 19 de 
setembro de 2008, um Encontro Técnico sobre as obras do REUNI, no qual se debateu, entre outros importantes temas, a 
situação atual do convênio que está sendo elaborado junto à Caixa Econômica Federal, para termos o acesso ao SINAPI 
(sistema que fornece os indicadores oficiais para os contratos  das obras de construção civil do Governo Federal), 
inclusive com um módulo específico para construções em campus universitários. A assinatura deste convênio fornecerá 
mais uma importante ferramenta a ser utilizada na verificação dos insumos (materiais e mão-de-obra). Informamos que 
na análise de todas as propostas estamos agora analisando não somente o preço global, como também os preços 
unitários de cada item das propostas. Com relação à qualificação técnica e estrutura mínima das empresas, os editais do 
CEGEF já contemplam todas estas exigências para participação. Informamos ainda que temos tido também um maior 
rigor com relação à qualificação econômico-financeira das empresas participantes de nossas licitações, devendo todos os 
participantes apresentarem a garantia equivalente a 1% do valor estimado do objeto da contratação. 
 
9.4 - Prazo limite de implementação: 01/09/2008 

 
 

10. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falhas nos pagamentos realizados referentes aos Contratos nºs. 001 e 002/2006 das obras de expansão dos 
Campus Avançados de Catalão e Jataí. 
 
10.1 - Recomendação:  

 
Recomendamos à UFG efetuar a medição exata dos serviços objeto de  contratação  de  obras com vistas a 

evitar a necessidade de reaver direitos e incorrer em prejuízos. 
 
Recomendamos, ainda,  o acompanhamento da correção do valor da Ação  Extrajudicial,  o  qual  deverá  ser  

acrescido em R$ 36.000,00, conforme parecer técnico emitido pelo CEGEF. 
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10.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)      Concordo     
 
10.3- Providências a serem implementadas: 
 

Acatamos a sugestão e informamos que as medições estão sendo feitas a partir dos serviços efetivamente 
executados e levando-se em conta os custos reais dentro dos preços globais. Informamos que o acompanhamento da 
ação extrajudicial está sendo feito pela Procuradoria Federal da UFG junto à AGU. 
 
10.4 - Prazo limite de implementação: 01/01/2008 
 
 
11. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Repasse de recursos à Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE e à Fundação de  Apoio  ao  Hospital  das  
Clínicas  -  FUNDAHC, de forma antecipada e em desvio de finalidade do objeto do contrato entre estas e a Universidade. 
 
11.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à Auditoria Interna da UFG acompanhar, durante o exercício de 2008, a execução do objeto 
dos empenhos citados, bem como a confirmação  de  que as licitações para construção destas obras e a aquisição dos 
equipamentos serão conduzidas pela própria UFG, seguindo rigorosamente  os  ditames  da  Lei  nº  8.666/1993  e  do  
Decreto nº 5.450/2005, conforme indicado. 
 
11.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: assinale abaixo o nº correspondente ao posicionamento 

 
(1)      Concordo     

 
11.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Será feito acompanhamento diretamente com as Fundações, analisando as documentações referentes aos 
recursos repassados. 
 

Não foram efetuados pagamentos referentes às notas de empenhos nºs 2007NE003741, 2007NE003736, 
2007NE910413 e 2007NE910410, para a FUNDAHC, até da data de 10/09/2008. Em relação às notas de empenho nºs 
2007NE910279, 2007NE003705, 2007NE003732 e 2007NE003743, informamos que solicitamos à FUNAPE os extratos dos 
centros de custo correspondentes, para posterior análise. 
 
11.4 - Prazo limite de implementação: setembro/2008 até a finalização do recurso. 
 
 
12. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falhas nos pagamentos realizados referentes aos Contratos nºs. 001 e 002/2006 das obras de expansão dos 
Campus Avançados de Catalão e Jataí. 
 
12.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos, ainda, à AUDIN, o acompanhamento dos pagamentos efetuados  e  da  manutenção por parte 
das Fundações de Apoio de conta bancária  específica  para  a  movimentação  dos  recursos financeiros alocados  para a 
execução de cada plano de trabalho, conforme previsto nos Contratos nº 63/2003 e nº 01/2006. 
 
12.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 

 
(1)      Concordo     
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12.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Será feito acompanhamento diretamente com as Fundações, analisando as documentações referentes aos 
pagamentos efetuados. 

 
12.4 - Prazo limite de implementação: setembro/2008 até a finalização do recurso financeiro. 
13. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Antecipação de pagamento à Fundação de Apoio com recursos de convênio. 
 
13.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à Auditoria Interna  da UFG, da mesma forma que anteriormente,  acompanhar, durante o 
exercício de 2008, a execução do objeto do convênio em tela e confirmar se a execução financeira destes recursos  pela  
FUNAPE  ocorrerá  seguindo  o  cronograma e o plano de trabalho,  com  a  manutenção  de  conta  bancária específica 
para sua movimentação, conforme indicado. 
 
13.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  
 

(1)      Concordo     
 
13.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Será feito acompanhamento diretamente com as Fundações, analisando as documentações referentes aos 
recursos repassados, plano de trabalho, cronograma de execução e pagamentos. 

 
Será emitido relatório e encaminhado a CGU após as análises. 

 
13.4 - Prazo limite de implementação: setembro/2008 até a finalização do recurso recebido. 
 
 
14. Item do Relatório de Auditoria: 
 

Pagamento da Gratificação de Encargos de Cursos e Concursos em desacordo com a legislação vigente. 
 
14.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à UFG, adequar a Resolução CONSUNI nº 09/2006 ao disposto no art. 6º do Decreto nº 
6.114/2007 e, enquanto tal alteração não se concretiza, observar o limite constante desse artigo do Decreto na definição 
de seus planos de trabalho. 
 

Reiteramos, ainda, a recomendação constante do Relatório de Auditoria referente à Avaliação da Gestão/2006, 
desta CGU-Regional/GO, de  submeter  à  Procuradoria  Jurídica  o   assunto  de remuneração a professores  em regime de 
dedicação exclusiva, do quadro de pessoal da UFG,   para  prestar  serviços  em  cursos de especialização à própria 
Universidade,   com   vistas  à  obtenção de  Parecer  Jurídico  sobre o   assunto.  Tal providência deverá ter o intuito  de 
esclarecer se a participação   em   coordenação  desses  cursos,  incluindo  as  aulas ministradas   por  esses  professores,  
enquadra-se  como  colaboração esporádica   em  assuntos  de  sua  especialidade  e  se  poderia  ser remunerada da 
forma como vem ocorrendo. 
 

Recomendamos  por  fim,  à UFG, atualizar os planos de trabalho quando houver alterações em sua execução, 
observando o estabelecido no art.   5º   da  Resolução/CONSUNI  nº  009/2006,  quanto  ao  contínuo acompanhamento 
desses projetos. 
 
14.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
 

(1)      Concordo  
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14.3 - Providências a serem implementadas: 
 

A UFG já está promovendo os estudos visando à adequação, ainda em 2008, da resolução CONSUNI 09/2006 às 
exigências previstas no Decreto 6.114. 

 
Esclarecemos que remetemos a questão da participação de professores em DE em cursos de especialização 

pagos na UFG, ao MEC em 17/01/2008, por meio do ofício 040/Gab/UFG , e ainda não obtivemos um posicionamento 
sobre a mesma. 

 
Acatamos a sugestão e informamos que estamos atualizando os Planos de Trabalho. Informamos ainda que 

está em fase final de implantação o sistema eletrônico de controle dos Planos de Trabalho, o chamado SISPTr, que irá 
controlar todas as alterações bem como os pagamentos efetuados e as cargas horárias dos professores envolvidos. 
 
14.4 - Prazo limite de implementação: 31/12/ 2008 
 
 
15. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Pendência  na apuração de acumulação de cargos e descumprimento do regime de dedicação exclusiva por 
docentes da UFG. 
 
15.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos à Universidade, para todos os servidores indicados nas duas diligências, a regularização das 
situações em que se comprove as seguintes ocorrências: 

 
a. servidores   com   dedicação  exclusiva  mantendo  outro  vínculo empregatício - o ocupante deverá ser orientado a 

ressarcir ao erário a parcela  relativa  à  DE  -  e  o  dirigente  responde  pelas  medidas institucionais  necessárias  à 
devolução - e, também, ser instado a se manifestar sobre as seguintes opções: 

 
 a.1)  permanência  no cargo ocupado na Instituição - a continuidade do servidor  na  Instituição, com DE, está 

condicionada à apresentação de documentos que comprovem o desligamento do outro vínculo; 
 
 a.2)  permanência  no  outro emprego - o titular do cargo poderá optar por  alterar o seu regime de trabalho, 

deixando a DE, ou ser exonerado do cargo que atualmente ocupa. 
 

b. servidores com jornada de trabalho superior a 40 horas: 
 

 b.1)   jornada   de   trabalho   entre  40  e  60  horas  -  solicitar ao servidor documentos que comprovem a legalidade 
da situação, devendo ser   ratificada   a   compatibilidade    de    horário    entre  as atividades desenvolvidas 
na Instituição e no outro vínculo; 

 b.2)  jornada  de  trabalho  superior a 60 horas - orientar o servidor para  reestruturar  sua  jornada de trabalho de 
forma compatível com a condição  humana,  de acordo com o Parecer GQ 145, da Advocacia- Geral da  União  
-  AGU,  de  30.3.1998,  itens 17 e 18,  devendo  o  gestor manter controle dessa jornada prestada na 
Instituição. 

 
Recomendamos, ainda, à  Unidade  de  Auditoria  Interna, que confirme,   para   todos   os   servidores  

constantes  das  listagens encaminhadas por esta CGU-Regional/GO, se a apuração foi realizada; se está atualizada e é 
procedente; e se foi providenciado o ressarcimento para  os  casos  em  que  houve  descumprimento  do  regime  
dedicação exclusiva ou falta de comprovação de compatibilidade de horários. 

         
Para tanto,  caso  necessário,  readeqüe seu PAINT/2008, dando prioridade a esta análise, e encaminhe, ao final 

dos meses de agosto e novembro/2008,  relatórios sobre a atividade em questão, discriminando a situação de cada 
servidor e as providências tomadas nos casos em que couberem. 
 
15.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  
 

(1)      Concordo     
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15.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Já foi encaminhada pela Auditoria Interna os cruzamentos reenviados pela CGU para providências. Será 
readequado o PAINT/2008. 

 
Conforme memorando nº 019/2008 da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, em relação aos 

servidores em Dedicação Exclusiva informamos que: 
 
Procedimentos administrativos relativos à acumulação de cargos que já possuem Parecer da Comissão 

Permanente de Acumulação de Cargos e foram considerados lícitos porque os servidores comprovaram o desligamento 
do(s) outro(s) vínculo(s), antes de exercer o regime de DE: (documentos anexados) 
 

Edna Mendonça Oliveira de Queiroz  23070.012954/2005-50 

Gina Glaydes Guimarães de Faria  23070.009632/2008-76 

Maria Amélia Garcia de Alencar  23070.003623/200-80 

Maria Augusta Peixoto Mundim  23070.012956/2005-49 

Lucia Kioko Hasimoto e Souza  23070.015786/2007-16 - O processo de desvinculação da 
servidora junto ao outro vínculo ainda não foi finalizado, mas o 
procedimento de negociação do seu desligamento via 
PROGRAMA DE DEMISSÂO VOLUNTÁRIA da UCG está 
caminhando para tal fim. Por isso, a Comissão ainda está 
aguardando documentação definitiva de desvinculação para 
emitir o Parece 

 
 Procedimentos administrativos relativos à acumulação de cargos que já possuem Parecer da Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos e ainda se encontram na Chefia de Gabinete para a apreciação do Magnífico 
Reitor: 
 

Leonardo Jesuino Romano de Sousa 23070.009637/2008-07 

Maria das Graças Monteiro Castro 23070.003616/2000-14 

Gelson da Cruz Júnior  23070.019169/2006-17 

 
 Procedimentos administrativos relativos à acumulação de cargos que já possuem Parecer da Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos e se encontram na Procuradoria Jurídica da UFG a pedido da Reitoria: 
  

Miriam Bianca Amaral Ribeiro  23070.009639/2008-98 

Alberto Correa Mendonça  23070.000296/2004-72 

Leon Italo Brasil Homar  23070.015774/2007-91 

 
 Procedimentos administrativos relativos à acumulação de cargos que já possuem Parecer da Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos e se encontram no Departamento do Pessoal : 
 

Claudia Regina de Oliveira Zanini  23070.015771/2007-58 

Renato Pinto da Silva Junior      23070.015769/2007-89 – será encaminhado a Comissão para 
avaliação de nova documentação apresentada. 

Alessandro Borgomanero 23070.07361/2006-61 – Desconto a partir de outubro/2008, após 
conhecimento do interessado. 

Antônio Carlos Oliveira Júnior 23070.019159/2006-73 -  Desconto a partir de outubro/2008, 
após conhecimento do interessado. 

Juracy da Silva Guimarães  23070.019172/2006-22 – Cálculos para desconto após 
conhecimento do interessado 

 
 Procedimentos administrativos relativos à acumulação de cargos que ainda não possuem Parecer da Comissão 
Permanente de Acumulação de Cargos porque os interessados encontram-se licenciados do(s) outro(s) vínculo(s) 
(documentação comprobatória em anexo) e estamos aguardando o decurso do período de licença para dar seqüência ao 
procedimento: 
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Luiz Mello de Almeida Neto       (23070.000325/2004-04 

Tadeu Pereira Alencar Arrais     (23070.007281/2008-69 

 
 Procedimentos administrativos que ainda estão em fase de conhecimento pela Comissão Permanente de 
Acumulação de Cargos, aguardando documentação solicitada: 
 
 FABRÍCIA DAMANDO SANTOS (23070.009629/2008-52) – A servidora em referência não se encontra mais no 
quadro desta Universidade, porém estamos aguardando documentação solicitada aos outros vínculo, Cambury e SENAC-
RS, pois pode ter exercido irregularmente o regime de Dedicação Exclusiva. 

 
PAULO VICENTE DA VEIGA JORDÃO (23070.003659/2000-27) 

 
15.4 - Prazo limite de implementação: a partir de setembro de 2008. 
 
 
16. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falta de  providências  para  atendimento  ao  Acórdão/TCU nº 117/2006 - 1ª Câmara. 
 
16.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos  à  UFG  atender  a determinação do Acórdão/TCU nº 117/2006  -  1ª  Câmara,  efetuando  o  
cálculo  dos  valores  a serem ressarcidos pelo servidor matrícula SIAPE Nº 2305726, na forma do art. 46 da Lei nº 
8.112/90. 
 
16.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  
 

(2)      Concordo parcialmente   
  
16.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Informamos que em virtude do servidor ter interposto recurso junto ao Tribunal Regional Federal – 1ª Região 
foi aplicado efeito suspensivo à determinação de ressarcimento de valores (conforme documento em anexo). 
 
16.4 - Prazo limite de implementação: Até o julgamento do Recurso 
 
 
17. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Necessidade de incrementar a atuação da Auditoria Interna. 
 
17.1 - Recomendação: 
 

Reiteramos  a  recomendação  emitida  em  2007,  à Unidade de Auditoria  Interna, para que passe a evidenciar 
de forma mais  precisa a abrangência de suas análises, as conclusões emitidas, as recomendações propostas e o 
acompanhamento final de sua implementação, procurando   agregar   valor   à   gestão  conforme  prevê a IN/SFC nº 
01/2001. 
 

Recomendamos, ainda, considerar os itens de maior materialidade, relevância  e  risco  na definição do objeto a 
ser auditado, quando da elaboração de seu plano de auditoria. 

 
Por  fim, recomendamos a elaboração de relatórios para todas as ações  previstas no PAINT e o seu 

encaminhamento, no prazo previsto, à CGU, bem como ao gestor da Unidade. 
 
17.2  - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  
 

(2)      Concordo parcialmente   
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17.3 - Providências a serem implementadas: 
 

A elaboração de relatórios para as ações  previstas no PAINT e nas solicitações da CGU estão sendo 
encaminhadas dentro das possibilidades da Auditoria Interna.  

 
Estaremos envidando esforços para atender às recomendações previstas na IN/SFC nº 01/2001.  

 
17.4 - Prazo limite de implementação:   31/12/2008 
 
 
18. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falhas na elaboração do RAINT e na atuação da Auditoria Interna em conseqüência de estrutura insuficiente da 
AUDIN. 
 
18.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos  a  AUDIN  de a UFG adequar seu trabalho de forma a atender  ao  disposto na IN/SFC/CGU nº 
01/2007 quanto às informações e conteúdo do RAINT, tornando-o uma peça conclusiva e de avaliação e não apenas 
informativa. 
 
18.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  

 
(2)      Concordo parcialmente   

 
18.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Foi lotado na Auditoria Interna um contador a partir de setembro de 2008.  Quanto às informações e conteúdo 
do RAINT, estaremos  adequando os mesmos para atender o disposto na IN/SFC/CGU nº 01/2007. 
 
18.4 - Prazo limite de implementação: 2009 
 
 
19. Item do Relatório de Auditoria:  
 

Falhas quanto ao conteúdo do rol de responsáveis da UFG. 
 
19.1 - Recomendação:  
 

Recomendamos  à UFG atualizar no sistema SIAFI, até 31/12/2008, as  informações  sobre  os agentes 
responsáveis e seus substitutos que atuarem ao longo do exercício de 2008, tendo por base as responsabilidades  
definidas  no § 3º do art. 12 da IN/TCU nº 47/2007, no  Regimento  Interno  das  UGs  153052 - UFG e 153054 - Hospital 
das Clínicas  e  nas  naturezas  de  responsabilidade  existentes no SIAFI (função  "CONATRESP"), lembrando que o Rol de 
Responsáveis não permite alterações após o encerramento do exercício. 
 
19.2 - Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  
 

(1)      Concordo     
 
19.3 - Providências a serem implementadas: 
 

Informamos que o Rol de Responsáveis sempre foi atualizado até no máximo 31/12 no exercício corrente. Com 
relação ao lançamento de um servidor na UG 153054 foi simplesmente por uma falta de observação. Providências estão 
sendo tomadas para que essas atualizações sejam feitas com mais antecedência antes que se aproxime o encerramento 
do exercício.  
                                  

 19.4 - Prazo limite de implementação: 31/12/2008  
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13. Determinações e Recomendações do TCU 
 

 
 Ofício Circular TCU/Segecex nº 01/2008 de 08/01/2008 

Assunto: Encaminha Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão. 
      

 Diligência TCU/Sefip nº 0037/2008 de 20/01/2008 – Processo TC 000.725/2008-3 
 Natureza: Diligência 
 Assunto: Concurso 
 Medidas: Encaminhamento do Ofício/DP/UFG 16/2008 de 14/02/2008 

 
 Ofício TCU/Sefip nº 198/2008 de 15/02/2008 – Processo nº TC 005.577/2005-7 

 Natureza: Representação  
 Assunto: Encaminha acórdão 89/2008-Plenário. – acumulação de cargo 

 
 Ofício TCU nº 512/2008 de 22/02/2008 – Processo nº TC 013.231/2003-0 

 Natureza: Diligência – Pedido de reexame – Salvador Jorge da Cunha Netto  
 Assunto: Encaminha acórdão 300/2008-Primeira Câmara. 

Processo UFG 23070.001944/91-50 – Publicado DOU em 10/03/2008 - Portaria 560, de 07/03/2008 – proventos 
proporcionais - Memorando/DP/UFG nº 168/2008, de 25/09/2008, comunicando o débito no valor de R$ 
9.049,66. Parecer da Procuradoria Federal/UFG indeferindo o pedido de retroação dos efeitos  financeiros. 

 
 Controle TCU/Sefip nº 694/2008, de 03/03/2008 – Processo TC 012313/2007-5 

 Natureza: Acórdão 
 Assunto: Encaminha acórdão 226/2008 2ª Câmara  - aposentadorias consideradas  legais: Airton Veloso de 
Matos, Anesia Alves de Souza, Aurora Roncato de Carvalho, Cacildo Rodrigues dos Santos, Dulce Bueno Silva, 
Durval Flavio de Sousa, Edir Gualberto Caetano, Elisio de Assis Costa, Enezio Tiradentes Pinheiro, Florípedes 
Lucimar Borges, Helvio de Oliveira, Maria Bonfim Pereira de Miranda, Maria Francisca Lemos, Maria Helena 
Barcellos Cafe, Maria Helena de Oliveira Brito,  Mauricio de Castro, Osmina Carvalho dos Santos Barbosa, 
Sonia Maria Barros Galvão 

 
 Ofício TCU/Go nº 979/2008, de 17/03/2008 – Processo TC 011.826/2007-6 

 Natureza: Acórdão 
 Assunto: Encaminha acórdão 541/2008 - 2ª Câmara   

Medidas: encaminhamento Ofício/DP/UFG nº 76/2008 e publicação de Portaria   1.061  publicada DOU 
22/04/2008 - tornando sem efeito a pensão concedida 

 
 Diligência 0223/2008-TCU/Sefip de 18/03/2008 – Processo TC 005.447/2008-7 

 Natureza: Diligência 
 Assunto:  a) Solicita cópia da sentença judicial de Celmo Celeno Porto – quintos,   
      b) Justificativas sobre VPNI 
      c) Mapa tempo serviço Maria Luiza Ferreira Laboissiére de Carvalho 
      d) Cópias  de documentos  referentes aposentadoria de Wilson Abrenhosa  de Andrade 
 Medidas: Encaminhamento dos Ofícios/DP/UFG nº 063/2008, 064/2008 e 099/2008  

 Controle 01250-TCU/Sefip de 24/03/2008 – Processo TC 028.526/2007-5 
 Natureza: Acórdão 

Assunto: Encaminha acórdão 570/2008 Segunda Câmara. Aposentadorias consideradas legais: Alvina Bento de 
Oliveira, Barbara Cristina Santana Barbosa, Bruno Santana Barbosa, Dalvina Leal de Moraes, Eduardo Melo 
Pereira, Henrique Matheus Martins Rodrigues, Josefina Francisca de Morais, Liezi de Paiva Lima, Lurdes 
Gonçalves Rodrigues, Maria da Caridade Nogueira Melo, Maria Jose Moreira Bezerra, Maria Lucia Martins, Maria 
Lucia Zanfranceschi, Maria Risoleta Carneiro Lobo, Maria Rodrigues da Silva, Mozart de Oliveira Mello, Paulo 
Henrique Gomes  de Paula Rezende, Samylla Karulyne Sena Rodrigues, Sheila Batista dos Santos Soares, Zilah de 
Fátima Porto Sebba. 

 
 Controle 01251-TCU/Sefip de 24/03/2008 – Processo TC 025.187/2007-5 

 Natureza: Acórdão 
Assunto: Encaminha acórdão 569/2008- Segunda Câmara - Admissões consideradas  legais: Clea Costa Vieira, 
Daniela Bento Gonçalves de Medeiros, Edivalda  Pereira de Abreu, Jerusa Marielle Nunes Seabra  de 
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Oliveira, Maja de Medeiros  Santos, Márcio  Caetano Vaz, Mônica  Regina Peres, Nara Elizia Souza de 
Oliveira, Ângela Bete Severino Pereira. 

Determinação: 

1. À Universidade Federal de Goiás que abstenha-se de efetuar admissões anteriormente à publicação da 
homologação dos resultados dos respectivos processos  seletivos, devendo essa informação constar dos 
atos do Sisac. 

 Controle 01275-TCU/Sefip de 25/03/2008 – Processo TC 012.312/2007-8 
 Natureza: Acórdão 

Assunto: Encaminha acórdão 570/2008 Segunda Câmara - Aposentadorias  consideradas legais: Amélia Regina 
Semerene Farah, Antonio Espirito Santo Correa, Aquino Jose de Almeida, Carlos Aires de Araujo, Célio Bizzotto, 
Cléa Costa Vieira, Célio Bizzotto, Dione Dantas, Divino Miguel Rassi, Elciene Spencieri de Oliveira, Elizabeth 
Barboza Queiroz, Geraldina Maria Sales, Glória Maria da Silva, Irene de Oliveira, José Rafael Azevedo Machado, 
Luisa Isabel Taveira Rocha, Lázaro Eurípedes Chavier, Maria Antonia de Oliveira Pereira, Mauro Inácio Carneiro, 
Omaria Pires Jácome. 

 
 Ofício 311/2008 – TCU/SECEX  de  10/04/2008 – Processo TC 018.650/2007-2 

 Natureza: Audiência - MinistroRelator       
 Assunto: Solicitam justificativas sobre impropriedades no Processo de Prestações de  Contas. 
 Medidas: Encaminhamento Ofícios: 530/2008/Gab/UFG, 607/2008/Gab/UFG 

 
 Ofício 3141/2008  de 18/04/2008 – TCU/SECEX-GO  

Assunto: Encaminha resposta sobre prestações de contas de 1964 a 1970, informando não constar 
impropriedades e/ou irregularidades. 

 
 Diligência 0419/2008-TCU/Sefip de 24/04/2008 – Processo TC 008.446/2008-3 

 Natureza: Diligência 
 Assunto:  Solicita informações sobre concurso.   
 Medidas: Encaminhamento do Ofício/DP/UFG nº 100/2008 de 23/05/2008 e cópia do  Acórdão 2.295/2005- 1ª 

Câmara. 
 

 Ofício Circular nº 06/2008 de 26/05/2008 – TCU/Sefti    
 Assunto: Encaminha Cartilha de Boas Práticas em segurança da Informação 

 
 Ofício nº 02435 – TCU/Sefip   de 27/05/2008 – Processo: TC-013.231/2003-0 

 Natureza: Reiteração 
 Assunto: Reitera os termos do Ofício 512/2008 

Medidas: Portaria 3397 de 06/12/2006 e Portaria 560 de 07/03/2008 DOU 10/03/08 considerando o 
Acórdão/TCU nº 300/2008 – 1ª Câmara. 

 
 Ofício nº 02512 – TCU/Sefip   de 28/05/2008 – Processo: TC-000.725/2008-3 

 Natureza: Reiteração 
 Assunto: Reitera os termos da Diligência 037/2008 

Medidas: Ofício DP/UFG 127/2008 – encaminha cópia do Ofício 16/2008 comprovando o atendimento da 
Diligência 37/2008 

 
 Controle nº 03021 – TCU/Sefip   de 16/06/2008  – Processo: TC-004.858/2008-8 

 Natureza: Acórdão 
Assunto: Encaminha cópia do Acórdão 1582/2008 – TCU Segunda Câmara –  informando fim de registro dos 
atos de interesse dos servidores por falecimento:  Benjamim Lopes Pereira, Cislene da Cunha Pereira Mota, 
Francisco das Chagas Costa dos Santos, Jacira Felix de Sousa, Joao Candido de Sousa, Jose de Paiva Pinto, Julio 
Antonio Ribeiro, Julio Antonio Ribeiro, Maria Amélia Vieira da Paixão, Milton  Antonio de Meneses, Noe Guedes 
de Oliveira, Noé Guedes de Oliveira, Tito Nogueira Bertazzi, Tito Nogueira Bertazzi, Valdemar Jose Fernandes, 
Vitor Gomes da Rocha, Wilmar Antonio Alves, Zila Chaud da Paixão Mello. 

  
 Diligência 0718/2008-TCU/Sefip de 20/06//2008 – Processo TC 016.120/2007-7 
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 Natureza: Diligência 
 Assunto:  Solicita cópias de laudos periciais e justificativas.  

Medidas: Encaminhamento do Ofício/DP/UFG nº 141/2008 de 11/07/2008 e cópia dos documentos solicitados 
 

 Ofício TCU/Go nº 1804/2008, de 24/06/2008 – Processo TC 012.417/2003-7 
 Natureza: Acórdão 
 Assunto: Encaminha acórdão 1410/2008 - TCU 2ª Câmara   
 Medidas: encaminhamento da cópia  Pedido de Reexame/Acórdão nº  2.231/2007 – TCU – 2ª Câmara 
 

 Ofício TCU/SECEX-GO nº 3265, de 09/07/2008 
 Assunto: Solicita informações/documentações sobre a FUNAPE   

Medidas: encaminhamento do Ofício/GAB/UFG nº 925 de 24/07/2008, com as informações solicitadas. 
 

 Ofício TCU/SECEX-GO nº 3266, de 09/07/2008 
 Assunto: Apresenta Analistas do Controle Externo que realizarão a Auditoria.   

  
 Controle 03887-TCU/Sefip de 07/08/2008 – Processo TC 008.230/2008-2 

 Natureza: Acórdão 
Assunto: Encaminha acórdão 2723/2008 Segunda Câmara – Pensões civis consideradas legais: Alex de Oliveira 
Reis, Arlinda Rodrigues Vieira, Ezio Fernandes da Mota, Fabricia Soares Lima Safatle, Gercilia Maria Silva 
Damazio, Hugo Maia Safatle, Juliana de Oliveira Reis, Margarida Dias Portela, Maria Aparecida de Oliveira Reis, 
Maria Bernardina Trindade, Maria Mitsuko Okuda, Olga Nascimento de Melo Lima, Pedro Maia Safatle, Rosária 
da Paixão e Silva, Solange Borba de Raria,  Terezinha Alves da Silva e Souza, Yazmin Bherimgcer dos Reis e 
Safatle, Zair  Benedita Pinheiro de Albuquerque. 

 
 Ofício nº 0810 – TCU/SECEX   de 29/08/2008 – Processo: TC-023.339/2008-8 

 Natureza: Diligência 
 Assunto: Solicita documentação para sanear processo de Representação. 

Medidas: Encaminhamento do Ofício Gab/UFG 1222 de 26/09/2008, informando o  cancelamento do Pregão 
Eletrônico nº 85/2008. 

 
 Controle 04947-TCU/Sefip de 19/09/2008 – Processo TC 000.725/2008-3 

 Natureza: Acórdão 
Assunto: Encaminha acórdão 3422/2008 Segunda Câmara – Atos de Admissão consideradas legais: José de Sousa 
Freitas; João Elisiario Araújo; Gercino Monteiro Filho; Vanilda Aleixo; Fausto Marçal de Souza; Nilton José 
Rodrigues; Isolina de  Lourdes Rios Assis; Mariana Cunha Pereira; Raquel Soares de Faria; Celene Fidelis 
 Frias Ferreira; Ellyane Alexandra da Rocha; Olacir Alves de Araujo; Marcos Mamede Ventura; Juliane 
Rodrigues Ferreira; Giuliana Muniz Vila Verde; Fabiana Fernandes de Santana e Silva  

Determinações: 

À Universidade Federal de Goiás que, em atenção ao disposto no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, faça 
constar nos próximos editais de processo seletivo simplificado a previsão do prazo de vigência do certame, bem como dê 
ampla divulgação à homologação dos resultados dos mesmos, em obediência ao princípio da publicidade 

 Controle 04969-TCU/Sefip de 22/09/2008 – Processo TC 008.446/2008-3 
 Natureza: Acórdão 

Assunto: Encaminha acórdão 3422/2008 Segunda Câmara – Atos de Admissão consideradas legais: Valdir Vilmar 
da Silva; Wilson Moises Oliveira Martins. 

 
 Controle 05386TCU/Sefip de 01/10/2008 – Processo TC 021.998/2008-2 

 Natureza: Acórdão 
Assunto: Encaminha acórdão 3664/2008-TCU- Segunda Câmara – Atos de Admissão  consideradas legais: 
Fabrício Bueno Borges dos Santos; Janaína Valadares Guimarães 

 
 Controle 05391-TCU/Sefip de 02/10/2008 – Processo TC 022.529/2008-8 

 Natureza: Acórdão 
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Assunto: Encaminha acórdão 3664/2008-TCU- Segunda Câmara – Atos de Admissão consideradas legais:  
Interessados: Júlio César Carvalho dos Santos; Acleide Amélia de Oliveira; Beatriz Terezinha Ferreira Arão; 
Marilene Furtado de Meneses; Joana Darque Fassio Belem; Vera Suely Batista de Magalhães; Jandira Maria de 
Jesus Silva; Marlene de Fátima Dias; Deuzelina Alves dos Santos; Martha Gonçalves da Silva; Siomara Magalhães ; 
Sonia de Sousa Macedo; Angela Maria Moreira Fiorini Camilo; Laura Leni Macedo Nogueira Paranagua e Lago; 
Alba Cristina Moreira Fiorini; Karla Markenia Lima da Cunha Pinheiro Ávila; Renata Mendonça de Pina Abreu; 
Lindomar Lopes de Sales ; Maria das Graças de Sousa Cruz; Reginaldo da Silva Ferreira; Alexandre Silva Nunes; 
Adriana Pereira da Silva); Norival Pereira Pinto Júnior; Michelle Denise Gomes Martins; Wangsney Silva; Maria de 
Fátima Ribeiro Silva; Ricardo Avelino Gomes; Keila Esteves de Matos; Marília Luiza de Souza Ferreira França; 
Cristiane Lopes Freitas; Carolina Braga Alves da Costa; Ana Carolina Figueiredo Modesto ; Glaucia Lelis Alves; 
Edilene Maria Vieira de Amorim; Maria Dalva Lobo; Karina Machado Siqueira; Kenia Cristina Moreira da Cunha; 
Ellen Dayana Cunha Barros; Wanderson Taveira Pires; Renata Borges Pacheco Ramos; Amanda Queiroz Soares; 
Chade Acácio Maranhão. 

 
 Ofício nº 1058 – TCU/SECEX   de 11/11/2008 – Processo: TC-001.204/2004-8 

 Natureza: Diligência 
 Assunto: Solicita documentação para sanear processo. 

Medidas: Encaminhamento do Ofício/GAB/UFG nº 089/09 
 

 Diligência 01386/2008-TCU/Sefip de 11/11/2008 – Processo TC 029.674/2008-0 
 Natureza: Diligência 
 Assunto:  Solicita informações da Professora Substituta Tatiana de Sousa Fiúza.  
 Medidas: Encaminhamento do Ofício/DP/UFG nº 260/2008  

 
 Ofício nº 3737 – TCU/SECEX-4   de 19/11/2008 – Processo: TC-027.944/2008-9 

 Natureza: Diligência/Delegação de Competência 
Assunto: Solicita informações de valores de recursos financeiros repassados ao Hospital da Clínicas/UFG. 
Medidas: Encaminhamento do Ofício Gab/UFG 1768/08 com a informações solicitadas. 

 
 Ofício nº 1083– TCU/SECEX-Go   de 20/11/2008 – Processo: TC-012.118/2005-4 

 Natureza: Comunicação de Julgamento de Contas 
Assunto: Encaminha julgamento da prestação de contas da UFG de 2004 – julgadas  regular com ressalvas. 

 
 Controle 06871-TCU/Sefip de 24/11/2008 – Processo TC 020.683/2008-9 

 Natureza: Acórdão 
 Assunto: Encaminha acórdão 4897/2008-TCU-Segunda Câmara 

Interessados: Ademir Luiz da Silva; Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado Carlos Henrique Lopes de Almeida; 
Cintia Maria Silva Coimbra; Cristiano Borges de Oliveira; Cristiano Lemes Carvalho; Cristina Batista de Araújo; 
Daniela de Melo e Silva ; Eduardo Jose de Almeida Araujo; Ernando Melo Filizzola (354.842.091-53); Eunice Costa 
Pereira; Fabíola Souza Fiaccador; Fernanda Fleury Nascimento; Flavia de Jesus Goya; Flávia Melo Rodrigues; Helia 
Rodrigues de Oliveira Leão; Helida Ferreira da Cunha; Iris Oliveira de Carvalho; Leticia Mara Conceição Aires; 
Lucilia Gomes Ribeiro Miranda; Marco Antonio de Medeiros Batista; Maria Cristina Gonçalves Pereira; Marina 
Gonçalves Barbieri Ferrari; Mônica Lenice Melo da Silva ; Mônica Nogueira da Guarda Reis; Patricia Barbosa 
Gonçalves; Poliana Gondim Ferreira; Sandra Ribeiro de Morais; Sheila Aparecida Vieira de Brito; Simone Marçal 
Martins de Castro; Sirlene Terezinha de Oliveira; Vani de Almeida Silva; Vania Olaria Pereira Salomão; Viviane 
Fleury de Faria; Viviany Pires Guimarães; Weida Cristina de Moura Vitor e Silva; Zelcimar Lemos Salvador.  

Determinar à Universidade Federal de Goiás que: 

 faça constar, nos próximos editais de processo seletivo simplificado, a previsão do prazo de vigência do 
certame, em atenção ao disposto no art. 37, inciso III, da Constituição Federal; 

 publique, no Diário Oficial da União, e dê ampla divulgação à homologação do resultado do certame 
simplificado, em obediência ao princípio da publicidade ínsito no art. 3º da Lei 8.745/93; 

 disponibilize no Sisac os desligamentos de seus professores, de forma que os registros naquele sistema 
fiquem em consonância com os constantes do SIAPE. 
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14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício 
 

Atos Quantidade 
Registrados no SISAC 

Quantidade  

Admissão 326 235 

Desligamento * 58 0 

Aposentadoria 91 91 

Pensão  28 28 

* Nenhum ato deste gênero foi informado por falta de orientação da equipe do TCU. 
 
 Não foram registrados todas as admissões no SISAC, pois o Departamento de Pessoal conta com número reduzido 

de servidores, situação agravada com a implantação do REUNI pelo Ministério da Educação, que abriu novas vagas 
para professores e servidores administrativo. A realização dos vários concursos para o preenchimento destas vagas 
gerou um significativo aumento no volume no trabalho do DP. A direção do DP teve que redirecionar parte da força 
de trabalho do órgão para realizar esta tarefa adicional o que inviabilizou a atualização total de cadastramentos. Esta 
previsto para abril a vinda de um novo servidor para o departamento, o que proporcionará um reforço da equipe e a 
regularização dos registros. 
  

 

15. Dispensa de instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi dispensado 
 

 Não se aplica 

 
 
16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 

 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Servidores ativos do 
quadro próprio em 
exercício na Unidade 

3533 194.592.389,73 3509 207.680.829,00 3686 256.908.753,18 

Funcionários contratados 
– CLT em exercício na 
Unidade 

2 54.765,16 1 20.332,01 1 19.791,26 

 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Ocupantes de funções de 
confiança, sem vínculo 

6 156.931,77 6 187.265,70 7 283.380,18 

 

UFG 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Pessoal Terceirizado 
Vigilância/ Limpeza 

558 7.106.149,44 578 8.397.938,58 649 10.542.596,36 

Pessoal Terceirizado Apoio 
Administrativo 

- - - - - - 

Pessoal Terceirizado Outras 
Atividades 

56 1.313.016,92 56 1.415.363,74 56 1.562.323,37 

Estagiários 72 321.734,76 165 580.432,35 217 1.189.879,84 

Total Pessoal Terceirizado e 
Estagiários 

686 8.740.901,12 799 10.393.734,67 922 13.294.799,57 
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HC 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Pessoal Terceirizado 
Vigilância/ Limpeza 

152 2.419.124,37 158 2.739.362,54 158 3.188.634,26 

Pessoal Terceirizado Apoio 
Administrativo (FUNDAHC) 

353 5.037.656,99 390 5.980.298,98 406 7.202.910,62 

Pessoal Terceirizado Outras 
Atividades 

221 4.103.913,99 207 4.696.326,89 212 5.146.086,97 

Bolsistas 265 1.021.366,47 289 1.195.503,41 295 1.414.752,44 

Total Pessoal Terceirizado e 
Bolsistas 

991 12.582.061,82 1.044 14.611.491,82 1.071 16.952.384,29 

Obs.: Pessoal Terceirizado – Outras Atividades: Manutenção, Lavanderia, Recepção, Moto-Boy, COOPANEST, COOPERAD, 
UTI Neonatal. 

 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Contratações temporárias (Lei 
8.745/1993) 

304 3.732.916,91 394 4.518.400,36 384 5.404.601,72 

 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Pessoal requisitado em 
exercício na Unidade, com 
ônus 

1 1.286,10 1 1.289,30 1 1.160,25 

Pessoal requisitado em 
exercício na Unidade, sem 
ônus 

- - - - - - 

Total pessoal requisitado, em 
exercício na Unidade 

1 1.286,10 1 1.289,30 1 1.160,25 

 

Descrição 
2006 2007 2008 

Qtde. Despesa Qtde. Despesa Qtde. Despesa 

Pessoal cedido pela Unidade, 
com ônus 

16 899.708,19 13 664.015,51 15 734.250,46 

Pessoal cedido pela Unidade, 
sem ônus 

5 425.194,03 5 452.159,19 6 436.187,00 

Total pessoal cedido pela 
Unidade 

21 1.324.902,22 18 1.116.174,7 21 1.170.437,46 

 

Descrição 
2008 

Qtde. Despesa 

Pessoal envolvido em ações finalísticas da Unidade 1.403 97.779.471,46 

Pessoal envolvido em ações de suporte da Unidade 2.283 159.129.281,72 

Total Geral 3.686 256.908.753,18 
 

 

 

 

 

 

 


