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O Câmpus Aparecida de Goiânia da Universidade Federal de Goiás
(UFG) foi criado no dia 2 de maio de 2012. Em 2015, instituiu-se a

Faculdade de Ciências e Tecnologia, a FCT. Desta maneira, o Câmpus

Aparecida de Goiânia, passou a contar com uma direção, assumida

atualmente pelo professor Júlio Cesar Valandro Soares, e um Conselho

Diretor (CD), que assume o status de órgão deliberativo máximo desta

unidade acadêmica.

As instalações definitivas da FCT/UFG estão em curso. A primeira

edificação, já concluída, conta com seis pavimentos e cerca de 7.400 m²

de área construída. O novo câmpus está situado na região leste da cidade

de Aparecida de Goiânia, em um terreno de 500.000 m², doado à UFG

por dois empresários da região.

A FCT/UFG iniciou suas atividades em 2014, com a abertura do curso de

Engenharia de Produção, e abriga ainda os cursos de Engenharia de
Transportes e Geologia, e está prevista a criação do curso de Engenharia
de Materiais. Os cursos implantados na cidade de Aparecida de Goiânia

foram definidos a partir das necessidades do município, que tem um perfil

forte de industrialização e logística. A FCT/UFG também abriga o

Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública
(Profiap) e o Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de
Produção (Ppgep).
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Sobre o
Planejamento
Estratégico
Integrado

Caros servidores da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
 

Conforme previsto em calendário, nos dias 18 e 19 de fevereiro, foram desenvolvidas as atividades
de planejamento desta unidade de ensino para o ano de 2021 com o preenchimento da

planilha de prioridades (5W2H) e o cronograma de eventos. Em um ano atípico e de desafios,

onde enfrentamos sobrecarga de atividades, buscamos iniciar um processo de implantação da
cultura de planejamento acadêmico, a partir de um princípio simples, pouco complexo, mas

que é um primeiro passo para um planejamento futuro sólido.

Agradecemos a todos que atenderam a solicitação incluindo suas ações. A participação foi muito

importante para que possamos juntos vislumbrar os objetivos que almejamos alcançar neste ano

e como fazê-lo considerando as necessidades e particularidades de cada setor. 

Hoje convidamos a todos para que conheçam as ações pactuadas pelos diferentes
departamentos da FCT para o ano de 2021, organizadas no formato de e-book disponível no
site da FCT.  Como próximo passo, teremos o monitoramento trimestral das ações que foram

pactuadas. Em tempo oportuno, encaminharemos mais informações.

Como resultado do preenchimento dos instrumentos na semana de planejamento, 

 monitoramento das ações e debate com os diferentes setores, esperamos compreender as
demandas desta unidade acadêmica. Adicionalmente, mesmo que de forma simples,

esperamos que esse procedimento se traduza em um acompanhamento das atividades
propostas e por fim, em um processo de avaliação anual em que seja possível diagnosticar as

ações almejadas e concluídas, bem como os desafios a serem superados. 

Esse ciclo, onde se planeja, monitora e avalia, revela as nossas potencialidades, articulações,

desarticulações e gerências. Assim, a cada ano, espera-se que o processo de gestão na FCT seja
facilitado e transparente permitindo que as novas gestões deem continuidade nos grandes

objetivos desta unidade de forma a obter êxito no ensino, pesquisa e extensão. 

Comissão de Planejamento Estratégico da FCT/UFG
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PPGEP
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