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APRESENTAÇÃO 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás apresenta o GUIA DE SERVIÇOS FCT/UFG, 

elaborado com o intuito de aperfeiçoar o processo de atendimento das demandas atendidas pelos seus servidores técnicos a 

comunidade acadêmica. 

Além de auxiliar o gerenciamento dos serviços, o GUIA DE SERVIÇOS FCT/UFG serve para dar suporte e orientações ao 

solicitante e aos técnicos do departamento, através de um escopo de quem irá atender as demandas, a descrição dos serviços 

ofertados, assim como a forma de solicitação e prazos para atendimento e resolução das demandas. 

O GUIA DE SERVIÇOS FCT/UFG é dividido em cinco campos: 

• Solicitações: nome das solicitações dos serviços; 

• Descrição: detalhamento das solicitações dos serviços; 

• Quem pode solicitar: informações dos grupos dentro da comunidade universitária que pode solicitar o 

serviço, sendo professores, técnicos ou alunos; 

• Forma de Solicitação: a forma como o serviço poderá ser solicitado, sendo por telefone, e-mail ou 

pessoalmente; 

• Prazo de Atendimento: tempo de atendimento da demanda ou prazo mínimo de antecedência para 

solicitar ou agendar o atendimento. 

Devido à variedade de especialidades dos servidores técnicos da FCT/UFG, o catálogo foi também separado por áreas 

específicas, relacionadas aos cursos de Geologia, Engenharia de Transportes, Engenharia de Produção, além de Engenharia de 

Materiais em processo de efetivação e dos cursos de pós-graduação como os mestrados em Administração Pública (PROFIAP) e 

em Engenharia de Produção (PPGEP). 

Este documento será atualizado e revisado continuamente, de acordo com a necessidade de inclusão de novas 

atividades e novos servidores técnicos, assim como a adequação de prazos de atendimento ou formas de solicitação 

relacionadas a cada serviço. 
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➢ Ascom FCT/UFG 

Solicitação Descrição Quem pode solicitar? Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Assessoria de 

imprensa  

Solicitação para produção de 

matéria para o site ou release para 

envio à imprensa. Enviar as 

informações por e-mail para que a 

Ascom/FCT/UFG possa 

desenvolver os materiais 

apropriados para divulgação.  

Servidores 

Telefone: 3209-6551 

E-mail: 

beatrizcarvalhobarreto

@ufg.br 

Solicitar com no 

mínimo 10 dias de 

antecedência. 

Divulgação nas redes 

sociais (Facebook e 

Instagram) e mural 

Divulgação nos canais oficiais da 

FCT/UFG sujeito a análise e 

aprovação da FCT/UFG. 

Professores, alunos e 

técnicos. 

Telefone: 3209-6551 

E-mail: 

beatrizcarvalhobarreto

@ufg.br 

Solicitar com 72h 

de antecedência. 

Materiais gráficos 

Desenvolvimento de materiais 

gráficos para divulgação de 

grandes eventos. 

Servidores 

 

Telefone: 3209-6551 

E-mail: 

beatrizcarvalhobarreto

@ufg.br 

Solicitar com no 

mínimo 30 dias de 

antecedência. 

Apoio na organização 

de eventos 

Apoio e instruções na organização 

de eventos. 

Professores, alunos e 

técnicos. 

Telefone: 3209-6551 

E-mail: 

beatrizcarvalhobarreto

@ufg.br 

Agendamento 

com 7 dias de 

antecedência. 
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Cerimonial e 

protocolo para 

eventos 

Desenvolvimento de roteiro de 

cerimonial e participação do 

mestre de cerimônias. 

Professores, alunos e 

técnicos. 

Telefone: 3209-6551 

E-mail: 

beatrizcarvalhobarreto

@ufg.br 

Agendamento 

com 15 dias de 

antecedência. 

Cobertura fotográfica 

de eventos 

Cobertura de eventos, aulas, 

estudos e trabalhos de campo. 
Servidores 

Telefone: 3209-6551 

E-mail: 

beatrizcarvalhobarreto

@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

10 dias de 

antecedência. 

 

➢ Biblioteca Seccional FCT/UFG 

Solicitação Descrição Responsável Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Coordenação da 

unidade 

Coordenar atividades e servidores 

da biblioteca. Participar de 

reuniões do conselho de 

bibliotecas e implantar as decisões 

tomadas nesse conselho. 

Configurar o sistema de 

gerenciador (Sophia). 

Bruno 

Telefone: 3209-6558 

E-mail: 

brunomelo@ufg.br 

- 
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Atendimento ao 

usuário 

• Realizar cadastro de 

usuários; 

• Orientações gerais para o 

uso da biblioteca; 

• Emissão de certidão 

negativa de débitos (nada 

consta); 

• Empréstimo, renovação e 

devolução de materiais; 

• Consultas e baixas de 

débitos. 

Karen e Gabriela Presencial 
Imediato / até 1 

dia útil 

Orientação para 

pesquisa 

Realizar pesquisas no sistema local 

e em bases de dados.  
Bruno, Karen e Gabriela Presencial 

Imediato / até 1 

dia útil 

Levantamento 

bibliográfico 

• Levantamento de bibliografias 

temáticas; 

• Levantamento de bibliografias 

específicas; 

• Levantamento bibliográfico 

PPC de curso. 

Bruno 

Presencial ou por e-

mail 

brunomelo@ufg.br  

3 dias úteis/ Até 

30 dias para PPC 

Seleção de material 

informacional 

• Recebimento de material 

adquirido por compra e 

doação; 

• Seleção de doações; 

• Encaminhamento de material 

para processamento e repasse 

para outras bibliotecas do 

Bruno, Karen e Gabriela Presencial 7 dias úteis 
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sistema.  

Treinamento de 

usuários 

Oferta de treinamentos, conforme 

solicitação prévia do professor, 

em:  

• Normalização segundo a 

ABNT;  

• Pesquisa no portal de 

periódicos da CAPES; 

• Fontes gerais de informação. 

Bruno 

Presencial ou por e-

mail 

brunomelo@ufg.br 

7 dias úteis 

 

➢ Coordenação Administrativa 

 

Solicitação Descrição Responsável Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Coordenação de 

departamento 

• Coordenar todas as 

atividades da área, 

implantando as decisões 

tomadas pelo conselho 

diretor da unidade; 

• Lançamento da frequência 

consolidada dos servidores 

da FCT, no SEI. 

Márcio Henrique Alves 

Telefone: 3209-6550 

E-mail: 

marcio.alves@ufg.br 

------- 
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Tratamento de 

documentos oficiais 

• Registrar entrada e saída de 

documentos; 

• Triagem, conferência e 

distribuição de 

documentos; 

• Submeter pareceres para 

apreciação da chefia; 

• Expedir ofícios e portarias; 

• Elaborar atas e certidões de 

Atas. 

Ana Cláudia 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail:  

claudia.ana@ufg.br 

7 dias úteis 

Suporte administrativo 

financeiro e 

orçamentário 

• Controlar por meio de 

planilhas a gestão 

financeira; 

Diórgenes 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail:  

diorgenes.santos@ufg.br 

------ 

Suporte administrativo 

financeiro e 

orçamentário 

• Concessão de passagens e 

diárias; 

• Execução de concursos. 

Brunno Maodini 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail: 

brunno.maodini@ufg.br 

 

 

15 dias úteis 

Suporte administrativo 

na área de materiais, 

patrimônio e logística 

• Gerir o patrimônio, insumos 

e espaço físico; 

• Apoio na execução de 

serviços gerais; 

• Reserva de salas e 

auditório; 

Cleusmar e Diorgenes 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail: 

cleusmar.correia@ufg.br 

diorgenes.santos@ufg.br 

7 dias úteis 

(Compras possui 

um calendário 

próprio) 
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• Compras. 

Suporte administrativo 

documental 

• Arquivar documentos 

conforme procedimentos. 
Ana Cláudia 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail:  

claudia.ana@ufg.br 

------ 

Apoio a direção • Prestar auxílio a direção. Edilene 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail: 

edilene.aguiais@ufg.br 

------ 

Revista científica 

• Prestar apoio a criação e 

manutenção da revista 

científica. 

Edilene 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 

Telefone: 3209-6550 

E-mail: 

edilene.aguiais@ufg.br 

------ 
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⮚ DETEC - Engenharia de Materiais 

Solicitação Descrição Quem pode solicitar? Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Apoio técnico em 

evento ou reunião 

• Monitorar tecnicamente o 

evento ou reunião; 

• Correção de falhas e ajuda 

em necessidades diversas. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

kaioniitsu@ufg.br                                                                

igorsantosps@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Apoio técnico 

• Prestar suporte e apoio 

técnico especializado às 

atividades de 

planejamento, 

gerenciamento, ensino, 

pesquisa, extensão, 

estudos e eventos; 

• Suporte para a 

Coordenação de 

Engenharia de Materiais. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

kaioniitsu@ufg.br                                                                

igorsantosps@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Capacitação 

profissional, palestras 

e minicursos 

• Executar ações de 

capacitação profissional, 

palestras e minicursos 

referente à sua área de 

Todos 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

kaioniitsu@ufg.br                                                                

igorsantosps@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 



10 
 

atuação, quando 

necessário. 

Apoio técnico 

• Apoio para aplicação de 

provas e substituição em 

sala de aula. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

kaioniitsu@ufg.br                                                                

igorsantosps@ufg.br 

 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência. 

Elaboração de 

documentação 

• Elaborar documentos 

relacionados às atividades 

de criação do curso. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

kaioniitsu@ufg.br                                                                

igorsantosps@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte geral 

• Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de 

complexidade associadas 

ao ambiente 

organizacional. 

Todos 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

kaioniitsu@ufg.br                                                                

igorsantosps@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 
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➢ DETEC - Engenharia de Produção 

Solicitação Descrição 
Quem pode 

solicitar? 
Forma de solicitação 

Prazo de 

atendimento 

Suporte em 

atividades de 

laboratório 

• Acompanhar e dar suporte 

em aulas de Laboratório 

de Mecânica, Elétrica e 

Automação.  

• Preparar material e 

equipamento para 

atividades em sala de aula 

e laboratório. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

antonio.rony@ufg.br                                                            

(Preferencialmente 

Guilherme) 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte em 

atividades de 

laboratório 

• Acompanhar e dar suporte 

em aulas de Laboratório e 

Práticas específicas da 

Produção.  

• Preparar material e 

equipamento para 

atividades em sala de aula 

e laboratório. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                                                                                

nelson.junior@ufg.br 

guilhermedias@ufg.br 

antonio.rony@ufg.br                                                               

(Preferencialmente 

Nelson) 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte em 

atividades de 

laboratório 

• Acompanhar e dar suporte 

em aulas de Laboratório 

de Informática.  

• Preparar equipamento 

Professores 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                                                                                                

nelson.junior@ufg.br 

guilhermedias@ufg.br                                                               

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 
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para atividades em 

laboratório. 

(Preferencialmente 

Antônio) 

Requisição de 

recursos para 

atividades do curso 

• Realizar trabalhos de 

laboratório, solicitação de 

vendas, compras e 

orçamentos de materiais e 

equipamentos. 

Professores 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                              

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Agendamento de 

veículos 

• Agendar veículos oficiais 

(ônibus, micro-ônibus, 

carro de passeio) para 

atividades de campo, 

congresso etc. 

Todos 
Telefone: 3209-6559                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com o mínimo de 

14 dias úteis de 

antecedência da 

data da viagem. 

Apoio técnico em 

evento ou reunião 

• Monitorar tecnicamente o 

evento ou reunião; 

• Correção de falhas e ajuda 

em necessidades diversas. 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559  

antonio.rony@ufg.br                             

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Apoio técnico 

• Prestar suporte e apoio 

técnico especializado às 

atividades de 

planejamento, 

gerenciamento, ensino, 

pesquisa, extensão, 

estudos e eventos; 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                             

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 
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• Suporte para a 

Coordenação de 

Engenharia de Produção. 

Capacitação 

profissional, palestras 

e minicursos 

• Executar ações de 

capacitação profissional, 

palestras e minicursos 

referente à sua área de 

atuação, quando 

necessário. 

Todos 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                              

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Apoio técnico 

• Apoio para aplicação de 

provas e substituição em 

sala de aula. 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                              

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência. 

Requisição de auxílio 

para atividades 

• Será realizado processo no 

SEI (professor deve 

fornecer lista de bolsistas e 

demais informações). 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                              

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência. 

Orientação de alunos 

• Orientação de alunos 

quanto a atividades 

relacionadas ao curso. 

Alunos 
Telefone: 3209-6559     

antonio.rony@ufg.br                           

guilhermedias@ufg.br                                                                

Imediato. 
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nelson.junior@ufg.br 

Controle de Acesso a 

Laboratório 

• O formulário de controle 

será entregue ao aluno 

responsável e recebido 

pelo DETEC assinado. 

Alunos 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                        

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Imediato. 

Utilização de 

equipamentos 

• Solicitação de utilização de 

equipamentos do 

laboratório 

Alunos 

Telefone: 3209-6559 

antonio.rony@ufg.br                               

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Imediato. 

Elaboração de 

documentação 

• Elaborar documentos 

relacionados às atividades 

do curso. 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559  

antonio.rony@ufg.br                              

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte geral 

• Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de 

complexidade associadas 

ao ambiente 

organizacional. 

Todos 

Telefone: 3209-6559   

antonio.rony@ufg.br                             

guilhermedias@ufg.br                                                                

nelson.junior@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 
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➢ DETEC - Engenharia de Transportes 

Solicitação Descrição Quem pode solicitar? Forma de solicitação 
Prazo  de 

atendimento 

Suporte em 

atividades de 

laboratório 

• Acompanhar e dar suporte 

em aulas de Laboratório 

de Ensaios Tecnológicos. 

• Preparar material e 

equipamento para ensaios 

e atividades em sala de 

aula. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

lara.batista@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte em 

atividades de 

laboratório 

• Acompanhar e dar suporte 

em aulas de Laboratório 

de Planejamento e 

operação de transporte. 

• Preparar material para 

atividades. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

iuribrandao@ufg.br 

 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte em 

atividades de 

laboratório 

• Acompanhar e dar suporte 

em aulas de Laboratório 

de Inteligência e Inovação 

em Transporte. 

• Preparar material para 

atividades. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 
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Requisição de 

recursos para 

atividades do curso 

• Realizar atividades do 

Laboratório de 

Desenvolvimento em 

Transporte, solicitação de 

compras e orçamentos de 

materiais e equipamentos. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                

E-mail: 

lara.batista@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Requisição de 

recursos para 

atividades do curso 

• Realizar atividades do 

Laboratório de 

Planejamento, solicitação 

de compras e orçamentos 

de materiais e 

equipamentos. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

iuribrandao@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Requisição de 

recursos para 

atividades do curso 

• Realizar atividades 

Laboratório de Inteligência 

e Inovação em Transporte, 

solicitação de compras e 

orçamentos de materiais e 

equipamentos. 

Professores 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Agendamento de 

veículos 

• Agendar veículos oficiais 

(ônibus, micro-ônibus, 

carro de passeio) para 

atividades de campo, 

congresso etc. 

Todos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                         

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

14 dias úteis de 

antecedência da 

data da viagem. 
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Apoio técnico em 

evento ou reunião 

• Monitorar tecnicamente o 

evento ou reunião; 

• Correção de falhas e ajuda 

em necessidades diversas. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                          

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Apoio técnico 

• Prestar apoio técnico 

especializado às atividades 

de planejamento, 

gerenciamento, ensino, 

pesquisa, extensão, 

estudos, eventos e para a 

Coordenação de 

Engenharia de Transportes. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                            

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Capacitação 

profissional, palestras 

e minicursos 

• Executar ações de 

capacitação profissional, 

palestras e minicurso 

referente à sua área de 

atuação, quando 

necessário. 

Todos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                            

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Apoio técnico 

• Apoio para aplicação de 

provas e substituição em 

sala de aula. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                       

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                            

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência. 
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Orientação de alunos 

• Orientação de alunos 

quanto a atividades 

relacionadas ao curso. 

Alunos 

Telefone: 3209-6559                       

DETEC: Lara, Iuri e 

Umarley 

Imediato. 

Controle de acesso a 

Laboratórios 

• O formulário de controle 

será entregue ao aluno 

responsável e recebido 

pelo DETEC assinado. 

Alunos 

Telefone: 3209-6559                       

DETEC: Lara, Iuri e 

Umarley 

Imediato. 

Utilização de 

equipamentos 

• Solicitação de utilização de 

equipamentos do 

laboratório 

Alunos 

Telefone: 3209-6559                       

DETEC: Lara, Iuri e 

Umarley 

Imediato. 

Elaboração da 

documentação 

• Elaborar documentos 

relacionados ao curso. 
Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                            

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Suporte geral 

• Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de 

complexidade associadas 

ao ambiente 

organizacional. 

Todos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

lara.batista@ufg.br                            

iuribrandao@ufg.br 

umarleyfaria@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 
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Desenvolvimento de 

sistemas vinculados a 

área de transportes 

• Analisar, projetar, codificar, 

testar, implantar e dar 

suporte a aplicações. 

Professores e Técnicos 

Telefone: 3209-6559                                 

E-mail: 

umarleyfaria@ufg.br 

Variável 

conforme 

necessidade e 

complexidade da 

solução. 

 

 

➢ DETEC - Geologia 

Solicitação Descrição 
Quem pode 

solicitar? 
Forma de solicitação 

Prazo de 

atendimento 

Empréstimo de EPIs 

• O empréstimo será 

realizado pelo técnico 

mediante preenchimento 

do termo de compromisso. 

Todos 

Telefone: 3209-6559 

DETEC: Francisco, Tiago, 

Mateus, Edna 

Imediato 

Empréstimo de 

Equipamentos (GPS, 

Lupa, Bússola, etc) 

• O empréstimo será 

realizado pelo técnico 

mediante preenchimento 

do termo de compromisso. 

Professores da 

Geologia e pessoas 

autorizadas 

(autorização via e-

mail). 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

tiagoalves@ufg.br 

Imediato. 
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Requisição de auxílio 

para atividades de 

campo (alunos) 

• Será realizado processo no 

SEI (professor deve 

fornecer lista de bolsistas e 

demais informações). 

Professores da 

Geologia 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento 

com 15 dias 

antes da 

atividade. 

Exibição dos acervos 

e museu 

• Organizar os objetos dos 

acervos e museus em 

exposições internas e 

externas. 

Professores da 

Geologia 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

30 dias de 

antecedência. 

Palestras e minicursos 

• Palestras e Minicursos 

fornecidos pela Geologia 

DETEC. 

Todos 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

30 dias de 

antecedência. 

Confecção de mapas 

temáticos 

• Confecção de mapas 

temáticos para divulgação 

on-line ou impressão. 

Professores 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento a 

combinar. 

Tradução de textos 

acadêmicos 

(Português <> Inglês) 

• Tradução de textos 

acadêmicos e documentos 

do inglês para o português 

e vice-versa. 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento a 

combinar. 
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Apoio técnico em 

evento ou reunião 

• Monitorar tecnicamente o 

evento ou reunião, 

correção de falhas e ajuda 

em necessidades diversas. 

Professores 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento a 

combinar. 

Requisição de 

recursos para 

atividades do curso 

• Será realizado processo no 

SEI (coordenador deve 

assinar a documentação). 

Professores da 

Geologia 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência. 

Controle de acesso 

aos Laboratórios 

• O formulário de controle 

será entregue ao aluno 

responsável e recebido 

pelo DETEC assinado. 

Alunos da Geologia 

Telefone: 3209-6559 

DETEC: Francisco, Tiago, 

Mateus,  Edna. 

Imediato. 

Agendamento de 

veículos para 

atividades de campo 

• Agendar veículos (ônibus, 

micro-ônibus, carro de 

passeio) para atividades de 

campo, congresso etc. 

Professores e 

Técnicos 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: tiagoalves@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

14 dias úteis de 

antecedência da 

data da viagem. 

Apoio para prestação 

de contas 

• Auxílio para prestação de 

contas dos discentes nas 

disciplinas do curso de 

Geologia. 

Professores 
Telefone: 3209-6559 

DETEC: Tiago. 
Imediato. 



22 
 

Participação em 

atividade de campo 

• Participação de técnico em 

atividades de campo. 
Professores 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

tiagoalves@ufg.br 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

fedna@ufg.br 

andradereis@ufg.br 

Solicitar com 

antecedência de 

60 dias. 

Participação em aulas 

e atividades de 

laboratório 

• Participar de aulas, 

prestando assistência 

técnica ao professor. 

Professores 

Telefone: 3209-6559 

E-mail: 

tiagoalves@ufg.br 

francisco_fittipaldi@ufg.br 

fedna@ufg.br 

andradereis@ufg.br 

Imediato. 

Elaboração de 

documentação para 

atividades de campo 

• Elaborar memorandos e 

requisições para atividades 

de campo. 

Professores 
Telefone: 3209-6559 

E-mail: tiagoalves@ufg.br 
Imediato. 

Identificar amostras 

• Identificar, acondicionar 

organizar e recolher 

amostras em campo. 

Professores 

Telefone: 3209-6559 

DETEC: Tiago, Francisco, 

Edna, Mateus. 

Imediato. 
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Orçamentos 

• Orçar materiais do curso 

de Geologia para 

aquisição. 

Professores 
Telefone: 3209-6559 

E-mail: tiagoalves@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

48h de 

antecedência. 

Limpeza dos 

microscópios 

• Realizar a limpeza de 

lentes e/ou outros 

componentes. 

Professores e alunos 
Telefone: 3209-6559 

DETEC: Mateus 
Imediato. 

Manutenção dos 

microscópios 

• Calibrar componentes que 

porventura estiverem 

desregulados (objetivas, 

condensadores, etc.) 

Professores e alunos 
Telefone: 3209-6559 

DETEC: Mateus 
Imediato. 

Organização de 

amostras 

macroscópicas 

• Etiquetar amostras e 

guardá-las na litoteca. 
Professores 

Telefone: 3209-6559 

DETEC: Mateus 

Somente quando 

não estiver 

ocupado em 

atividades no 

âmbito do 

laboratório 

Confecção de 

Lâminas 

• Preparação de amostras de 

rocha e confecção de 

lâminas petrográficas, em 

um convênio CPRM e UFG 

Professores e Alunos 

da Geologia 

Telefone: 3209-6559 

E mail: fedna@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência. 
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Orçamento 

• Orçar materiais para 

laboratório de laminação e 

maquinário. 

Professores da 

Geologia 

Telefone: 3209-6559 

E mail: fedna@ufg.br 

Agendamento 

com no mínimo 

48h de 

antecedência. 

 

 

➢ DETEC - Manutenção (eletrotécnico) 

Solicitação Descrição 
Quem pode 

solicitar? 
Forma de solicitação 

Prazo de 

atendimento 

Suporte em 

atividades 

• Colaborar nos trabalhos de 

estudo e aperfeiçoamento 

de instalações e 

equipamentos 

eletroeletrônicos. 

Servidores 
Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência. 

Requisição de 

orçamento para 

atendimento de 

necessidades 

operacionais 

• Preparar estimativas das 

quantidades e custos dos 

materiais e mão-de-obra 

necessários à fabricação e 

montagem de instalações 

e equipamentos 

Servidores 
Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

36h de 

antecedência. 
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eletroeletrônicos. 

Serviços de 

manutenção 

• Aperfeiçoar máquinas, 

ferramentas e 

equipamentos de 

funcionamento 

eletroeletrônico, ao 

executar projetos; 

• Dar assistência técnica, 

registrar o desempenho e 

avaliar a eficiência. 

Servidores 
Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

36h de 

antecedência. 

Serviços de 

manutenção 

• Executar serviços elétricos, 

eletrônicos e de 

telecomunicações;  

• Instalar e executar a 

manutenção preventiva e 

corretiva em 

equipamentos, assim como 

em redes elétricas e de 

dados. 

Servidores 
Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência 

(exceto em casos 

emergenciais). 
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Apoio técnico 

• Elaborar relatórios de 

atividades; 

• Auxiliar na organização de 

arquivos, envio e 

recebimento de 

documentos, pertinentes a 

sua área de atuação para 

assegurar a localização de 

dados; 

• Dar pareceres relacionados 

com assuntos técnicos da 

área. 

Coordenações e 

Direção 

Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

24h de 

antecedência. 

Capacitação 

profissional 

• Executar ações de 

capacitação profissional 

referente à sua área de 

atuação, quando 

necessário. 

Coordenações e 

Direção 

Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

Agendamento 

com um mês de 

antecedência. 

Suporte geral 

• Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de 

complexidade associadas 

ao ambiente 

organizacional. 

Servidores 
Telefone: 3209-6559                                

evaristorodrigues@ufg.br 

24h de 

antecedência. 
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➢ DETEC - Serviços de TI 

Solicitação Descrição Quem pode solicitar? Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Suporte à impressora 

• Solicitação para orientação 

quanto à operação da 

impressora, troca de 

toner/cartucho, limpeza. 

Servidores GLPI 4 horas 

Instalar impressora 
• Instalação e configuração 

de impressora. 
Servidores GLPI 4 horas 

Ativar ponto de rede 
• Ativação de ponto para 

acesso à rede corporativa. 
Servidores GLPI 8 horas 

Instalar software 

(Técnicos e 

professores) 

• Instalação de softwares 

homologados pela TI em 

equipamentos 

patrimoniados utilizados 

por técnicos ou 

professores. 

Servidores GLPI 4 horas 

Instalar software 

(Laboratório) 

• Instalação de softwares 

homologados pela TI no 

laboratório de informática. 

Servidores GLPI 

Abrir O.S. com 

uma semana de 

antecedência. 

https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
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Instalar ou substituir 

computador/periféric

o 

• Instalação ou substituição 

de computador, monitor, 

dispositivos elétricos, 

periféricos ou peças 

(equipamentos 

patrimoniados utilizados 

por técnicos ou 

professores). 

Servidores GLPI 6 horas 

Instalar ou substituir 

computador/periféric

o. (Laboratório) 

• Instalação ou substituição 

de computador, monitor, 

dispositivos elétricos, 

periféricos ou peças no 

laboratório de informática. 

Servidores GLPI 24 horas 

Falha no computador 

ou periférico 

• Manutenção corretiva de 

equipamentos de 

informática, periféricos, 

dispositivos de 

armazenamento removível 

ou dispositivos elétricos 

após detecção de falha 

(equipamentos 

patrimoniados utilizados 

por técnicos ou 

professores). 

Servidores GLPI 6 horas 

https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
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Falha no computador 

ou periférico 

(Laboratório) 

• Manutenção corretiva de 

equipamentos de 

informática, periféricos, 

dispositivos de 

armazenamento removível 

ou dispositivos elétricos 

após detecção de falha. 

Servidores GLPI 36 horas 

Teste de 

equipamentos para 

eventos e reuniões 

• Teste de equipamentos de 

multimídia e informática 

para realização de eventos 

e reuniões. 

Todos 

Telefone: 3209-6555              

E-mail: 

denys.mesquita@ufg.

br 

diego.martins@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência 

Apoio técnico em 

evento ou reunião 

• Monitorar tecnicamente o 

evento ou reunião e 

suporte à conexão de 

participantes internos e 

externos. 

Todos 

Telefone: 3209-6555              

E-mail: 

denys.mesquita@ufg.

br 

diego.martins@ufg.br 

Agendamento 

com 36h de 

antecedência 

Videoconferência 

• Serviço de apoio ao 

sistema de 

videoconferência. 

Todos 

Telefone: 3209-6555              

E-mail: 

denys.mesquita@ufg.

br 

diego.martins@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência 

(caso haja 

necessidade de 

realização de 

teste de conexão, 

https://ufgnet.ufg.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Foscercomp.ufg.br%2Ffront%2Flogin.php%3Fredirect%3D%2Ffront%2Fknowbaseitem.form.php%3Fid%3D63
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solicitar com 48h 

de antecedência). 

Webconferência 

• Serviço de apoio ao 

sistema de 

webconferência. 

Todos 

Telefone: 3209-6555              

E-mail: 

denys.mesquita@ufg.

br 

diego.martins@ufg.br 

Agendamento 

com 24h de 

antecedência 

(caso haja 

necessidade de 

realização de 

teste de conexão, 

solicitar com 48h 

de antecedência). 
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➢ Secretária Acadêmica – Graduação 

 

Solicitação Descrição Responsável Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Suporte à graduação. 

• Auxiliar nas matrículas dos 

cursos da FCT; 

• Realizar ajustes no sistema 

SIGAA; 

• Auxiliar no cadastro de 

aproveitamento de 

disciplinas; 

• Enviar e-mails informativos 

aos discentes e docentes a 

respeito de ações de 

pesquisa, extensão e 

eventos; 

• Enviar e-mails informativos 

a respeito de processos no 

SEI (Sistema Eletrônico de 

Informações); 

• Receber o calouro 

informando: quadro de 

horário, local das aulas e 

demais dúvidas; 

• Intermediar informações 

 

Elizabeth -Marcilia -Victor  

Telefone: 3209-6551 

 E-mail 

secacademica@ufg.br 

Via e-mail ou 

pessoalmente. 
Não há. 
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entre docentes e discentes; 

• Receber e arquivar os 

planos de ensino; 

• Imprimir e entregar 

certificados; 

• Solicitar aos discentes 

preenchimento de 

formulários e assinaturas; 

• Receber pedidos de 

segunda chamada e 

encaminhar aos 

interessados o resultado do 

mesmo; 

• Fornecer dados aos 

docentes; 

• Auxiliar docentes/discentes 

nos processos acadêmicos; 

• Secretariar as reuniões de 

cursos e NDE (núcleo 

docente estruturante). 

Emissão de declaração 
• Emitir declaração de 

matrícula com assinatura. 

 

Elizabeth -Marcilia -Victor  

Telefone: 3209-6551 

 E-mail 

secacademica@ufg.br  

Via e-mail ou 

pessoalmente. 
2 dias úteis. 

 



33 
 

 

➢ Secretária Acadêmica – Pós-graduação 

 

Solicitação Descrição Responsável Forma de solicitação 
Prazo de 

atendimento 

Requisição de 

documentos 

referentes à pós-

graduação. 

• Emissão de declarações e 

documentos afins. 

 

Regina (PROFIAP) 

 Vinícius (PPGEP) 

 

Telefone: 3209-6554 

regina_silva@ufg.br 

viniciusfaria@ufg.br  

Via e-mail ou 

pessoalmente. 
3 dias úteis 

Suporte da pós-

graduação. 

• Atender usuários internos e 

externos, no local ou a 

distância; 

• Fornecer e receber 

informações e demandas 

administrativas. 

 

Regina (PROFIAP) 

 Vinícius (PPGEP) 

 

Telefone: 3209-6554 

regina_silva@ufg.br 

viniciusfaria@ufg.br  

Via e-mail ou 

pessoalmente. 
1 dia útil 
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