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Introdução
A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei Nº 3834 C, de 14 de dezembro de
1960, completou 44 anos no ano de 2004 registrando uma história demarcada pelo seu compromisso
com as questões sociais e com o desenvolvimento regional e nacional.
No cumprimento de sua missão de gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber,
formando cidadãos capazes de promoverem a transformação e o desenvolvimento da sociedade, a
Universidade norteia-se pelos princípios estabelecidos no Estatuto e no Regimento, onde se consta
que, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará a gratuidade do
Ensino, cuja manutenção é responsabilidade da União; a diversidade e ao pluralismo de idéias, sem
discriminação de qualquer natureza; a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a
universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinariedade; o compromisso com a qualidade,
com a orientação humanística e com a preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas
atividades; o compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à igualdade
de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios; o compromisso com a democracia
e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e sócio-econômico do País; e o
compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, o presente relatório evidencia as ações desenvolvidas e os resultados obtidos,
destacando os principais aspectos que permeiam a gestão universitária. Esses resultados são fruto de
um trabalho planejado, intenso e sistematicamente, com estabelecimento e acompanhamento de metas
fixadas ao início do exercício, apesar da acentuada instabilidade, sob o ponto de vista orçamentáriofinanceiro, durante todo o transcorrer do ano, além dos problemas advindos de uma greve nacional de
servidores públicos federais ocorrida no ano de 2004.
Destacamos, outrossim, que a gestão das universidades ainda convive com os históricos
contingenciamentos orçamentários e falta de repasses financeiros de forma regular, criando restrições
para o custeio básico das instituições e alteração no planejamento das Metas Físicas orçamentárias
pois passamos a executar dentro da disponibilidade dos limites orçamentários concedidos e não no que
se havia planejado; a indisponibilidade de dotação orçamentária de recursos próprios prejudicou o
desenvolvimento administrativo na execução dos diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão; o
Decreto 4.992 que limitou a data de empenho em 23/12/04, dificultou a execução orçamentária, sendo
os obstáculos superados graças aos esforços e compromissos imensuráveis dos servidores, para com a
instituição e o serviço público no Brasil.
Ainda assim, os indicadores de desempenho acadêmico demonstram, em grande parte, uma
evolução positiva na UFG, no ano de 2004, exceto em alguns casos pelos fatos expostos
anteriormente. Esses indicadores podem ser constatados nas diversas Planilhas de Metas, por área de
atuação, que compõem este relatório: Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Cultura,
Administração e Finanças, Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos e Assuntos da
Comunidade Universitária.
Além do que consta no relatório contábil que compõe a Prestação de Contas da UFG, este
relatório também procura demonstrar o zelo pela boa aplicação dos recursos públicos destinados à
instituição, situando as ações no contexto global das condições atuais. Um fator que deve ser
considerado, enfrentado inclusive por todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), no
País, é a escassez de recursos orçamentário-financeiros até para a manutenção de suas infra-estruturas
básicas, junto com a flutuação nos repasses desses recursos, fato já mencionado anteriormente, o que
acaba gerando inseguranças, em todos os níveis de decisão, no planejamento mais efetivo e objetivo
da instituição em termos de suas reais necessidades. Não é demais repetir pois é notório que a
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Administração Superior da Universidade Federal de Goiás bem como a de suas Unidades Acadêmicas
e Órgãos, têm desenvolvido esforços excessivos para manter o funcionamento das atividades fins da
instituição, lutando por suplementações orçamentárias em nível federal, o que, quando ocorre (no
final do exercício), minimiza os débitos da instituição, buscando parcerias e convênios que
possibilitem a realização de projetos e pesquisas que não possuem financiamento adequado por parte
da União, dentro dos orçamentos destinados anualmente.
Essa luta tem sido cotidiana, pois ao cumprimento do papel institucional, novas demandas têm
sido atendidas pela UFG, como a dinamização de seus Campi a noite, tendo em vista que a criação de
novos cursos noturnos repercutindo num maior quantitativo de alunos nesse turno, gerando, por
exemplo, a expansão da área física, um maior consumo da energia elétrica, necessidade de mais
serviços de limpeza predial, de segurança patrimonial, dentre outros, além dos aumentos de tarifas
públicas, bem como, os reajustes normais/legais de contratos.
Registramos o importante apoio do Governo Estadual que viabilizou projetos da instituição,
como é o caso da construção da Lagoa de Tratamento de Esgoto no Campus Samambaia da UFG
(concluída), e de uma Biblioteca e um Auditório no Campus da UFG, sediados em Catalão.
As planilhas constantes no relatório, relativas à execução orçamentária, traduzem com
precisão a insuficiência orçamentária e financeira, pois o recurso para manutenção e investimentos na
Instituição, destinados pelo Tesouro Nacional à UFG, constituiu-se apenas em 5,97% desse orçamento
total. Cumpre-nos ainda registrar que a realização das despesas é procedida dentro dos limites
orçamentários estabelecidos pelo Ministério da Educação/MEC, não restando à instituição a
autonomia para realizar mudanças nas “rubricas” disponibilizadas. No ano de 2004, para mantermos o
funcionamento da UFG, em termos do desenvolvimento das atividades acadêmicas, houve a
necessidade de uma extrema e sacrificante priorização de pagamentos de despesas.
Esta situação não tem esmorecido a comunidade universitária e a administração superior da
UFG, assim como de todas as IFES, que continuam a lutar pela mudança desse quadro, fazendo-se
presentes e expondo-o em todos os fóruns de discussão e/ou deliberação, seja no governo, no
parlamento, nas instituições não governamentais, dentre outros.
Foram desenvolvidas ao longo do ano várias ações internas, no sentido de otimizar a aplicação
dos recursos orçamentários, com a preocupação constante de preservação da qualidade das atividades
desenvolvidas. O acompanhamento administrativo das despesas, a manutenção preventiva da área
física, dos veículos, a manutenção corretiva imediata dos equipamentos e o envolvimento efetivo dos
diferentes atores nas soluções propostas, também, possibilitou avanços na Universidade em seu
desenvolvimento. Os resultados acadêmicos obtidos são significativos, como exemplo, podemos citar
a qualidade dos cursos de graduação, expressos através das avaliações externas, além de um
crescimento quanti-qualitativo na pós-graduação e na pesquisa, com todos os programas
recomendados pela CAPES e diversos projetos de pesquisa aprovados pelas agências de
financiamento.
Poderemos, através das planilhas e gráficos anexos, observar, em parte, como isso se dá no
cotidiano da instituição. O planejamento para as aquisições de bens materiais e de serviços, excluindose o Hospital das Clínicas pela sua situação peculiar, resultaram em um índice de 81,47% de compras
mediante processos licitatórios.
Também, como mecanismo de planejamento e administração, em 2004 realizamos o
levantamento de metas importantes para o desenvolvimento institucional. Desta forma, elencamos
vários Programas/Atividades junto às respectivas Pró-Reitorias cujo resultado apresentamos através
das diversas Planilhas de Metas que integram este relatório.
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
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instituição para o alcance do profissionalismo requerido visando a eficiência da atividade meio em
função do cumprimento das atividades-fins.
Assim é que, particularmente, a Administração Superior tem trabalhado com comissões de
apoio às atividades administrativas que têm integrado servidores técnico-administrativos em suas
unidades e órgãos de lotação, investidos no papel do que denomina-se de Agentes. São os agentes
patrimoniais – encarregados (no seu setor) pela guarda, movimentação, baixa no patrimônio, etc; os
agentes de manutenção das instalações físicas e hidrosanitárias - que acompanham e zelam pelo bom
funcionamento da instituição nesses aspectos (com relatórios mensais); os agentes do Programa do
Uso e Conservação da Energia Elétrica – que zelam e procuram aplicar, em seus setores, as
orientações da comissão central (UFGen) visando a racionalização dessa despesa em seu setor; os
agentes da Coleta e reaproveitamento do papel – que auxiliam a realização da coleta periódica na
UFG; e finalmente o início de um trabalho participativo quanto à identificação dos diversos resíduos
gerados no âmbito da universidade.
É importante registrar que todas essas iniciativas, assim como todas as atividades
desenvolvidas pelos Órgãos administrativos, têm passado por avaliações sistemáticas por parte do
usuário, seja no uso de um veículo; seja em um processo de compra; seja na realização de um serviço
de manutenção; de um serviço de envio de uma simples correspondência; no patrimoniamento de
bens, o que demonstra o zelo pela manutenção da qualidade do serviço ou atividade que se realiza.
Todas essas iniciativas demonstram, acima de tudo, os cuidados assumidos pela UFG no
desenvolvimento da Administração Pública, norteando-se pelos princípios da economicidade,
moralidade, eficácia, publicidade, legalidade, impessoalidade que permeiam as ações desta instituição
dentro de seu papel educativo, formador do cidadão e partícipe nos desenvolvimentos
científico,cultural e sócio-econômico do país.

Profª Drª Milca Severino Pereira
Reitora da UFG
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Estrutura Referencial
A Estrutura Referencial do Relatório de Atividades do Gestor, segundo as orientações
constantes no anexo II da Decisão Normativa TCU nº 62, de 27/10/2004, que visa garantir o conteúdo
da IN 47/TCU, poderá ser verificada como se segue:
1. Dados gerais de identificação da unidade jurisdicionada, compreendendo nome, sigla, CNPJ,
natureza jurídica, vinculação, endereço completo, gestões e unidades gestoras (UGs) utilizadas no
SIAFI, norma de criação, finalidade, normas que estabeleceram a estrutura organizacional adotada
no período, função de governo predominante, tipo de atividade e situação da unidade:
•

A Introdução do presente relatório transcreve e demonstra o cumprimento da Missão
Institucional, previsto em seu Estatuto e Regimento. A execução dos Programas do
Governo e de Trabalho pode ser verificada através da Planilha constante às folhas
053/054 e das Planilhas de Metas, que englobam as diversas áreas de Gestão da
Universidade Federal de Goiás, nos seus aspectos acadêmicos e administrativos,
constantes das folhas 023 às 086 do Relatório de Gestão.

•

A Universidade Federal de Goiás, vinculada ao Ministério da Educação, tem por sigla
UFG, com CNPF nº 01.567.601/0001-43 – UG nº 153052 e possui o Hospital das
Clínicas (HC) como Unidade Gestora (UG) nº 153054

•

A UFG tem como público alvo dos processos gerenciais docentes do quadro efetivo e
temporário, servidores técnico-administrativos, alunos do Ensino Fundamental e Médio,
de Graduação e de Pós-Graduação e da comunidade externa que participa ou não
diretamente dos projetos e atividades de ensino, pesquisa e de extensão universitária.
Nas Planilhas de Metas constantes do presente relatório o público alvo encontra-se
dimensionado.

2. Descrição dos objetivos e metas (físicas e financeiras) pactuados nos programas sob sua gerência,
previstos na Lei Orçamentária Anual, e das ações administrativas (projetos e atividades) contidas
no seu plano de ação:
•

Todas as ações constantes no orçamento da Instituição guardam vinculação com os
programas do Plano Plurianual para as Instituições Federais de Ensino Superior,
definidos em nível de Governo Federal, cuja avaliação extrapola o âmbito de cada IFES,
ficando a cargo dos gerentes de Programas do PPA/Ministério da Educação – MEC. A
execução dos Programas de Governo e de Trabalho pode ser verificada através da
Planilha constante às folhas 053/054.

3. Descrição dos indicadores e outros parâmetros utilizados para gerenciar a conformidade e o
desempenho dos programas governamentais e/ou das ações administrativas:
•

Além dos indicadores do TCU apresentados das folhas 092 às 096, as Planilhas de
Metas, sobre atividades/projetos/indicadores, constantes das folhas 023 às 086,
complementam as informações. Fizemos constar também diversos Indicadores de
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Gestão da UFG, baseados nos critérios estudados pelo Fórum de Pró-Reitores de
Planejamento e Administração – FORPLAD, fls. 088 às 091.
4. Avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações
administrativas, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a
eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, com
esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento:
•

Todas as metas, atividades e estratégias são programadas com base em uma análise
situacional, as dificuldades e possibilidades e, principalmente, a condição de instituição
pública destinada a cumprir uma finalidade social, com todas as interfaces das
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. O Plano de Metas está articulado com os
objetivos institucionais, levando em consideração as necessidades e demandas da UFG
em suas finalidades precípuas. O planejamento 2004 foi realizado com base no Plano de
Gestão 2002 – 2005, que contou com a participação da comunidade universitária, dentro
de um processo de discussão coletivo, flexível e dinâmico, dentro dos cenários possíveis
e as políticas direcionadas para a vida acadêmica em toda a sua amplitude. As Planilhas
de Metas constantes das folhas 023 às 086 do presente relatório revelam esse
planejamento detalhado, as estratégias utilizadas e seu alcance ou não, com as
justificativas apostas. As metas físicas orçamentárias, com seu planejamento e execução
estão demonstradas através da planilha constante às folhas 053 às 054.

5. Medidas implementadas e a implementar com vistas ao saneamento de eventuais disfunções
estruturais ou situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos objetivos e metas
colimados, inclusive aquelas de competência de outras unidades da administração pública. Aqui
podemos apresentar as seguintes discriminações:
•

Gestão Orçamentária: aqui fazemos referência ao Quadro do Orçamento da UFG –
2004, constante às folhas 055 do Relatório de Gestão que demonstra, de forma
consolidada, a gestão orçamentária realizada na UFG. O Decreto 4.992/2004, que impôs
contingenciamentos orçamentários, trouxe grandes dificuldades à execução do
orçamento neste ano de 2004, pois impediu que a instituição viesse a cumprir aquilo que
havia planejado inicialmente. A falta de liberação de créditos orçamentários para
recursos diretamente arrecadados para os diversos projetos de ensino, pesquisa e
extensão em tempo hábil também foi fator restritivo, neste ano de 2004.

•

Gestão Financeira: a gestão financeira não só da UFG como de todas as IFES foi
totalmente modificada a partir do ano de 2003, o que causou sérios desgastes à gestão
acadêmico-administrativa. O MEC implementou a sistemática de repasse dos recursos
financeiros após o recebimento da Nota Fiscal na instituição e a liquidação da despesa
no SIAFI. Em muitos casos, os repasses não foram efetuados pelo MEC, em tempo
hábil,
o que ocasionou e ocasionará um grande descrédito institucional e
impossibilidade de realização de compras com melhores preços de mercado. Dos
recursos necessários, R$ 15.078.204,00 (quinze milhões, setenta e oito mil, duzentos e
quatro reais), só foram disponibilizados R$ 11.686.381,00 (onze milhões, seiscentos e
oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais), em termos de recursos do orçamento.
Os recursos de convênios com o MEC também sofreram os mesmos mecanismos de
liberação.

•

Gestão Patrimonial: no que se refere ao Patrimônio Imóvel da UFG, foi realizado o
Inventário de 2004, onde se pode constatar a evolução desse patrimônio. O zelo pela sua
conservação, apesar da escassez de recursos orçamentários, é diuturno e pode ser
verificado nos diversos processos que visam essa recuperação e melhoria. A atuação do
Centro de Gestão do Espaço Físico – CEGEF tem sido no sentido de buscar a melhoria
6
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das instalações prediais da UFG. A planilha de metas orçamentárias revela a execução
realizada em 2004 neste aspecto também. O patrimônio móvel também tem contado
com ações enérgicas para seu controle, apesar da amplitude, diversidade de áreas e
grandeza da Universidade. Para cumprir esse objetivo a Administração tem atuado de
forma descentralizada, através dos Agentes Patrimoniais, em todas as Unidades/Órgãos
da UFG, orientada e coordenada por uma comissão inventariante atuando junto ao setor
patrimonial do Departamento do Material e Patrimônio – DMP/PROAD. A busca pela
melhoria desse controle tem sido efetiva e ininterrupta.
•

Gestão de Pessoas: apesar dos esforços e ações já demonstrados pelo Governo Federal
quanto à reposição dos quadros de pessoal nas IFES, o foco central dessa gestão
continua sendo a escassez de pessoal vivida pela UFG, por insuficiência de vagas, tanto
de docentes quanto de servidores técnico-administrativos. Essa questão tem afetado o
desenvolvimento pleno das atividades, sejam acadêmicas ou administrativas,
ocasionando, inclusive, a não disponibilidade para realização de cursos/atividades de
capacitação ou treinamentos. As ações correcionais têm se desenvolvido dentro das
exigências legais e normativas, sendo implementadas na medida de sua necessidade e
podem ser comprovadas através dos respectivos processos. A extinção de cargos
públicos e a não possibilidade de novas vagas, por exemplo, de vigilantes, de serviçais
de limpeza/apoio, motoristas, etc, tem comprometido o estabelecimento de metas que
visem um maior desenvolvimento da Universidade. Para tornar mais claro, basta ver o
que ocorre com as terceirizações de vigilância e limpeza, que passaram a comprometer o
orçamento de custeio, o que na realidade, deveria ser despesa com pessoal. É importante
registrar que as IFES vêm lutando para a reversão dessa situação, pois o impacto dessa
despesa tende a comprometer significativamente o custeio da Instituição, uma vez que
toda terceirização possui embutido em seus custos o lucro das empresas. Os gastos com
remuneração de pessoal encontram-se detalhados à folha 113 do presente relatório.

•

Gestão de Suprimento de Bens e Serviços: os balancetes contábeis, constantes da
presente prestação de contas, trazem os valores executados nesses elementos:
•
•
•

Obras: R$ 379.037,00 (trezentos e setenta e nove mil e trinta e sete reais);
Compras: R$ 5.387.773,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos
e setenta e três reais);
Serviços: R$ 13.756.656,00 (treze milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil,
seiscentos e cinqüenta e seis reais).

As Planilhas de Metas também acrescentam informações importantes nessas execuções. A
execução dos convênios encontra-se detalhada na planilha constante às folhas 059/070. Quanto à
Gestão de Estoque, os esforços têm sido contínuos para o tratamento deste quesito, pois a
deficiência de pessoal tem se constituído em fator restritivo ao pleno desenvolvimento,
especialmente no Hospital das Clínicas. Mesmo assim, novos estudos para a implementação de
novas estratégias estão sendo gestadas para se obter um melhor resultado. Para uma melhor gestão
nesta área, novo projeto de reforma do Almoxarifado foi implementado, atendendo, inclusive
orientação da Equipe de Auditoria/CGU/2003.
6. Discriminação das transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste,
termo de parceria ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou
contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a correta aplicação dos recursos repassados ou
recebidos e o atingimento dos objetivos e metas colimados, parciais e/ou totais, sendo que, nas
hipóteses do art. 8º da Lei nº 8.443/92, deverão constar, ainda, informações sobre as providências
adotadas para a devida regularização de cada caso, inclusive sobre a instauração da
correspondente Tomada de Contas Especial:
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•

Os custos/gastos com Convênios e Parcerias totalizaram no ano de 2004, R$
40.621.670,00 (quarenta milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta reais)
– fls. 059 às 070.

•

Pode-se constatar a correta e proba aplicação dos recursos conveniados/recebidos pela
UFG não registrando-se qualquer instauração de Tomada de Contas Especiais ou
procedimentos similares.

7. Fiscalização e controle exercidos sobre as entidades fechadas de previdência privada patrocinadas,
em especial quanto à correta aplicação dos recursos repassados, de acordo com a legislação
pertinente e os objetivos a que se destinarem, apresentando, ainda, demonstrativo com a
discriminação anual do montante da folha de pagamento dos empregados participantes dos planos
de benefícios, das contribuições pagas pelos mesmos e pela patrocinadora, bem como de quaisquer
outros recursos repassados, inclusive adiantamentos e empréstimos, acompanhado do parecer dos
auditores independentes:
•

não há.

8. Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos,
constando, individualmente, a indicação do custo total, o valor do empréstimo contratado e da
contrapartida ajustada, os ingressos externos, a contrapartida nacional e as transferências de
recursos (amortização, juros, comissão de compromisso e outros, individualizadamente) ocorridos
no ano e acumulados até o período em exame, com esclarecimentos, se for o caso, sobre os
motivos que impediram ou inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade de cada
projeto ou programa, indicando as providências adotadas em cada caso:
•

não há.

9. Resultados do acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos e instituições beneficiadas
por renúncia de receita pública federal, bem como o impacto sócio-econômico gerado por essas
atividades, apresentando, ainda, demonstrativos que expressem a situação atual destes projetos e
instituições:
•

não há.

10. Resultado do acompanhamento e fiscalização dos projetos financiados e avaliação do impacto
sócio-econômico das operações.
•

não se aplica.

11. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da
conformidade e do desempenho da gestão:
•

nas Planilhas de Metas discriminadas pelas Áreas de Atuação da Universidade das
folhas 023 às 086 podem ser observadas outras informações relevantes da Gestão.
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Planilhas de Metas
para Atividades, Programas, Ações e
Indicadores Acadêmico-Administrativos da
UFG, apresentadas por áreas: Graduação,
Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e
Cultura, Administração e Finanças,
Desenvolvimento Institucional e Recursos
9
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Humanos e Assuntos da Comunidade
Universitária.
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PLANILHA DE METAS PARA 2004
ÁREA: Ensino da Graduação
Indicador/Atividade/Projeto
•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos*

Dados de 2003
•

Realizadas 03 palestras e
07 Seminários

•

Foram realizadas 19 visitas
às Unidades Acadêmicas

•

Foram realizadas 4 visitas
às unidades que não
protocolaram os projetos
pedagógicos
de
seus
cursos.

•

•

Reunião de trabalho com a
equipe do DAA para
apresentação do RGCG, em
setembro de 2003.
Foram
realizadas
18
reuniões com a Comissão
de
Implementação
do
RGCG, entre o período de
outubro
de
2002
a
novembro de 2003.

•

Foi elaborado o Guia de
implantação do RGCG

•

Foi elaborada proposta de
Resolução para os novos

Meta para 2004
•Concluir a Implementação do
RGCG com aprovação de 13
projetos curriculares pela Câmara
de Graduação e CEPEC dos cursos
de
Veterinária,
Agronomia,
Engenharia
de
Alimentos,
Educação Física, Matemática,
Geografia, Direito, Enfermagem,
Odontologia, Engenharia (Civil,
Elétrica, Computação)
•Concluir a Implantação do
Sistema de controle acadêmico
adequado ao novo modelo de
gestão acadêmica RGCG
•Reequipar o DAA/PROGRAD,
com máquinas adequadas para
atender
às
necessidades
decorrentes do novo SAA

•Viabilizar através do novo
programa de Controle Acadêmico,
a consulta on line por parte do
corpo docente e discente de
informações
acadêmicas
e
institucionais.

Estratégias p/atingir a meta
•

•

Promover visitas a 13
Unidades Acadêmicas para
acompanhar os trabalhos de
revisão e reforma curricular
Aprovação pela Câmara de
Graduação e CEPEC dos
PPP’s e
Resoluções de
reformulação curricular

Meta alcançada
•Foram realizadas as
previstas às Unidades

13

visitas

•Foram aprovados, até o mês de
novembro/2004, 16 Projetos PolítcoPedagógicos com as respectivas
Resoluções de Curso.
•JUSTIFICATIVA: Foram criados,
em 2004, mais 2 cursos de
graduação, cujos PPP’s ainda não
foram aprovados, que encontram-se
em fase final de elaboração para
serem apresentandos à Câmara de
Graduação/CEPEC.

•

Acompanhar a elaboração do
Sistema através de reuniões
sitemáticas
com
os
coordenadores de curso e
funcionários do DAA.

•

Realizar
seminário
de
treinamento
com
os
funcionários
do
DAA,
coordenadores de curso e
funcionários das secretarias
de curso, com a finalidade de
discutir
a
dinâmica
e
funcionamento do Novo SAA

•Foram realizados 18 cursos de
treinamento com todas as Unidades
Acadêmicas, inclusive 1 no campus
de Jataí, envolvendo docentes e
pessoal
técnicoadministrativoenvolvido
com
o
RGCG, tanto com as que entraram
para o regime semestral em 2004,
como também para as que entrarão
para o novo regime em 2005.

•

Adquirir novos computadores
e terminais de consulta on line
(pelo menos um para cada
unidade)

•Sistema de Controle Acadêmico em
fase final de implantação, já em
vigência
em
13
Unidades
Acadêmicas, devendo vigorar a partir
do ano letivo de 2005 em todas as
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currículos
•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos*

•

Orientações gerais para a
elaboração
do
projeto
pedagógico e de matriz
curricular que compõe a
Resolução dos cursos.

•

Foram
aprovados
20
projetos pedagógicos na
Câmara de Graduação.

•

Foram
aprovados
10
projetos pedagógicos no
CEPEC entre os meses de
novembro e dezembro.

•

Foram
realizadas
17
reuniões de JAD com
participação
da
PROGRAD, PRODIRH e
Coordenadores de Curso.

•

Foram adquiridos 100
novos microcomputadores
para
as
Unidades
Acadêmicas para apoio às
atividades de ensino e
pesquisa.

•

Novos
mobiliários
e
equipamentos
foram
adquiridos para o DAA
visando
atender
as
necessidades decorrentes
dos novos sistemas.

•

Foi realizado, no mês de

Unidades Acadêmicas
•Foram
adquiridos
50
microcomputadores e impressoras
necessárias para a implantação do
novo Sistema.
•Criação, via webmail, de senhas
pessoais para que os alunos façam a
pré-matrícula, consultas e outros
procedimentos acadêmicos on line.

•Definir e implantar política de
estágio, através de normas
adequadas em consonância com as
normas nacionais, para os cursos
de licenciatura, bacharelado e

•

Realizar o II Seminário de
Avaliação de Estágio na UFG

•Realizado

o

II

Seminário

de
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•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos*

dezembro, um treinamento
sobre o novo SAA, com a
equipe
do
DAA/PROGRAD.
•

A PROGRAD participou
do II Encontro nacional de
Estágio do Ensino Superior
e Mercado de Trabalho –
perspectivas para o futuro,
São Paulo, 07 e 08/03/03,
com a presença da Próreitora, três assessoras da
PROGRAD e 7 professores
de
diversas
unidades
acadêmicas;

•

Foi realizado o I Seminário
de Estágios na UFG, dia
28/11/2003.

•

Criada uma comissão da
PROGRAD para promover
estudos sobre o estágio e
propor
alterações
na
Resolução de Estágio da
UFG;

•

Visita ao Campus de
Firminópolis, dia 19/11/03,
da coordenadora do estágio
da PROGRAD quando foi
realizada uma reunião com
o Prefeito, a Secretária de
Saúde
do
Município,
Preceptores, Estagiários e
Diretora do Campus.

específicas da profissão.

•

Normatizar
UFG

o Estágio na

Avaliação de Estágio na UFG, em
19/05/2004
•Participação
no
III
Encontro
Nacional de Estágios, promovido
pelo ForGrad, em Campinas – SP, de
03 a 05 de maio de 2004.

•Incrementar ações de controle e
acompanhamento dos estágios
•

Realizar visitas sistemáticas
aos campos de estágio

•

Solicitar
relatórios
sistemáticos dos estágios
(elaborar modelo único)

•Foram realizadas 6 visitas aos campi
de Firminópolis, Catalão e em
Goiânia.
•Foram
apresentados
dois
anteprojetos de resolução à Câmara
de Graduação/CEPEC, em reunião
do dia 06/12/04, que sintetizam as
propostas oriundas dos Seminários
sobre .
•Foram encaminhados 184 alunos
para estágio nos campi de
Firminópolis, Jataí e Município de
Uruaçu-Go, com emissão de
passagens e seguro.
•Apresentado
ao
Conselho
Universitário
–
CONSUNI,
anteprojeto de resolução instituindo o
Fundo de Cobertura de Acidentes
Pessoais para alunos da UFG.
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•

•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos
•

•

•

Realizadas duas reuniões
(fevereiro e dezembro) de
planejamento do estágio
com os coordenadores do
estágio em Firminópolis,
São Luís dos Montes Belos
e Jataí
Realizada uma reunião de
apresentação e avaliação
dos programas de estágio
coordenados pelo CIEE,
com coordenadores de
estágio e diretores de
unidades interessados no
tema, dia 20/11/2003.

•Implantar a
política de
licenciatura da UFG, através do
Programa de bolsas, fórum de
licenciatura e publicações.

Foi elaborado e preenchido
um questionário sobre a
situação
dos
estágios
curriculares nos cursos da
UFG.
Foram
realizadas
05
Conferências, para discutir
a formação de professores
nas áreas de Pedagogia,
Química,
Matemática,
Geografia e História.

•

Foram
realizadas
08
reuniões com o Fórum de
Licenciatura;

•

Elaborada a Resolução nº
631, aprovada pelo CEPEC
em 10 de Outubro de 2003,
sobre
políticas
de

•

Reuniões sistemáticas
Fórum de licenciatura

•

Realizar
Seminário
Pesquisas do Prolicen

•

Reavaliar o PROLICEN

•

Propor
Programa
de
acompanhamento de bolsas

•

Publicar resumos dos Projetos
de Pesquisa do PROLICEN

do
das
•Foi realizada a avaliação dos
resultados dos 35 projetos de
pesquisa do PROLICEN no I
Seminário PROLICEN/ COMPEEX.
•Foi elaborado um projeto visando
recursos para incentivar pesquisas no
campo da licenciatura.
•Foram publicados os resumos das
pesquisas do PROLICEN no cd-rom
do I COMPEEX, realizado de 18 a
22 de outubro de 2004.

•Promover e discutir Políticas de
Ações Afirmativas e formas de
Democratização do Acesso ao

•Foi apresentado
anteprojeto de
resolução
à
Câmara
de
Graduação/CEPEC, em reunião do
dia 06/12/04, com o objetivo de
regulamentar a política e padronizar
as ações de estágios nos curso de de
licenciatura na UFG.
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Formação de Professores
na UFG.

•

•

Nomeada uma comissão do
Fórum de Licenciatura para
redigir documento sobre o
perfil do professor da UFG
em agosto .

•

A comissão apresentou
proposta de um novo
formato
do
Processo
Seletivo da UFG.

Eventos
Acadêmicos/Administrativos

•

A
reformulação
Processo
Seletivo
aprovada no CEPEC.

no
foi

•

Edital foi aprovado em
agosto de 2003.

•

O Programa de Monitoria
ainda
encontra-se
em
estudo e avaliação, pois
ainda não foi concluído em
face
das
diversas
atribuições/tarefas
executadas em 2003

•

Nomeada uma Comissão
do
Fórum
de
Licenciatura/PROGRAD
para elaborar documento
sobre o profissional que
queremos formar e definir
políticas para a Graduação.

•

Foi realizado o III Encontro

Ensino Superior

•

Constituir grupo de trabalho
para definir políticas de ações
afirmativas da UFG

•

Promover
Seminário
Avaliação do Vestibular

de

•

Realizar
Seminário
informação profissional

de

•

Definir
a política de
educação indígena (UEG, SE)

•Criada, através da Portaria no. 3469,
de 29/09/04 a Comissão para
apresentar estudos em forma de
projeto de curso, definindo a
proposta para Educação Superior
Indígena, em conformidade com a
legislação em vigor, Regimento/UFG
e Regulamento Geral de Cursos de
Graduação – RGCG.
•Apresentada
à
Câmara
de
Graduação/CEPEC, a proposta de
criação do curso de licenciatura
intercultural indígena.
•Ralizado um seminário sobre
Educação Indígena, Diversidade
Cultural e Sustentabilidade.
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Nacional do FORGRAD/
Regional Centro-Oeste, em
outubro de 2003, para
traçar políticas para o
Ensino de Graduação.
•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos

•

Participação da PROGRAD
no I ECONPET – Encontro
dos Grupos PET da Região
Centro-Oeste e Norte, em
maio de 2003.

•

Feita solicitação ao MEC
para ampliação do PET

•

Participação
de
18
estudantes/bolsistas
no
Encontro Nacional dos
Grupos PET – ENAPET,
em julho/2003.

•

Participação
estudantes/bolsistas
Pensar
Educação
outubro de 2003.

•

Participação da Pró-Reitora
na Comissão dos Grupos
PET/MEC/Sesu.

• Elaborar o Programa
Monitoria da UFG

de

•
•Articular o ensino de graduação
com a pós-graduação, extensão,
cultura e assistência

dos
no
em

•

Participação na elaboração
de proposta de edital para
ampliação dos grupos PET.

•

Gestão junto às unidades
para concorrer no edital de
criação de mais grupos
PET na UFG.

•Implementar o ensino à distância
na graduação através de ofertas de
disciplinas e criação de cursos de
graduação.

•Elaborado anteprojeto de resolução
que regulamenta a Monitoria no
âmbito da UFG.
Designar uma Comissão de
especialistas para elaborar o
Programa de monitoria da
UFG com vistas a definir
princípios,
critérios
e
avaliação.
•Participação no I CONPEEX –
Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão da UFG.

•

Nomear
a
Comissão
Institucional de Avaliação do
PET

•

Divulgar o PET nos cursos de
Graduação da UFG

•

Ampliar o PET

•

Realizar Convênios com
Instituições de Pesquisa

•

Realizar
Seminário
Integração do Ensino
Pesquisa e Extensão
Graduação

•Participação da Prograd no evento
Pensar, promovido pela Organização
Jaime Câmara e realizado no Centro
de Cultura e Convenções de Goiânia,
de 07 a 10/10/2004. Participação de 4
unidades
acadêmicas
e
o
CEGRAF/UFG com exposição de
publicações da UFG.
•Elaborado projeto visando recursos
para incentivar pesquisas no campo
da licenciatura.

de
da
na
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•

•

Criação do Comitê local de
avaliação dos grupos PET
na UFG.

•

Realização de 03 reuniões
com o Comitê de avaliação
dos grupos PET.

•

Apresentado Projeto da
UFG, juntamente com a
UEG e UCG, com vistas ao
Edital
001/2003
da
SEIF/MEC de Formação de
Professores da Educação
básica à distância.

Eventos
Acadêmicos/Administrativos

•

Foi reeditado o Curso de
Formação de Professores
para a rede pública
municipal com a Prefeitura
de Goiânia.

•Divulgar estudo sobre evasão,
reprovação e baixa diplomação na
UFG

•Apoiar,
acompanhar
e
supervisionar as avaliações dos
cursos de Graduação – condições
de ensino, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos
cursos de graduação.

•

Definir políticas e estratégias
para o ensino a distância

•

Reuniões com Diretores,
Coordenadores de cursos e
Coordenadores das disciplinas

•

Elaborar normas internas para
o ensino a distância

•

Elaboração do perfil da
evasão, reprovação na UFG

•

Participar das articulações e
deliberações do FORGRAD
de apoio ao ensino de
Graduação.

•

Encontra-se em fase de
análise e discussão

•

Fase final de estudos –
primeira etapa – mineração
e análise qualitativa dos
dados em fase final de
elaboração – entrega em
março de 2004.

•

Normatizar internamente o
novo sistema de avaliação
definido pelo MEC

•

Atendimento
aos
Coordenadores de cursos

FORGRAD
realizou
gestões junto ao MEC com
a finalidade de se criar
agência
nacional
de
fomento para a Graduação

•

Acompanhamento
e
monitoramento de processos
em andamento através do
SAPIENS

•

•Instituir

política

de

•Criado o curso de Biologia à
Distância – Noturno, no Instituto de
Ciências Biológicas, para funcionar a
partir de 2005, através do Consórcio
Setentrional, com 250 vagas para o
Estado de Goiás.
•Relatório
apresentado
à
PRODIRH/UFG, contendo dados
sobre ingresso, evasão, reprovação e
diplomação na UFG.

•Participação nas reuniões do Forgrad
de
Manaus – AM; de BeloHorizonte – MG e Distrito Federal,
com a discussão de temas gerais
ligados ao ensino de graduação.
•Acompanhamento de 5 visitas da
Comissão de Avaliação do MEC –
com vistas ao reconhecimento de 5
cursos de graduação.

•Protocolados no INEP/MEC 6
processos de reconhecimento e/ou
renovação de reconhecimento de
cursos.
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•

•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos
•

Concorrência ao Edital
01/SEIF – Secretaria de
Educação Infantil e Ensino
Fundamental/MEC
com
proposta de Centro de
formação
continuada,
desenvolvimento
de
tecnologia e prestação de
serviços para as redes
públicas de ensino.
Protocolado no INEP/MEC
o pedido de reavaliação do
curso de Engenharia de
Alimentos.

•

Realizada uma palestra
sobre o RGCG no Campus
de Catalão em Junho/2003;

•

Oferecido o curso de OTD
em Jataí, entre os dias 14 e
18 de outubro de 2003,
ministrado a todos os
professores do Campus

•

Elaborado
um
novo
formato de Edital do
PROLICEN;

•

Criação da Coordenação
das
Licenciaturas
na
PROGRAD;

•

Elaborada uma proposta
para
publicação
de
relatórios do PROLICEN.

acompanhamento das atividades
dos Campi

•

Protocolar no SAPIENS,
solicitações
de
reconhecimento e renovação
de reconhecimento de 5
cursos de graduação.

•

Elaborar relatório Padrão

•

Promover visitas sistemáticas
da PROGRAD aos Campi

•

Estender o estágio nos campi
para
os
Cursos
de:
Biomedicina,
Nutrição,
Agronomia,
Pedagogia,
Farmácia dentre outros.

•Implementar
e
sistematizar
política
de
convênios
para
viabilizar estágios acadêmicos de
pesquisa com múltiplas instituições

•

Realizar
convênios
empresas e instituições

•

Mobilizar os professores

com

•Inclusão de estágios no Campus de
Firminópólis (GO), para os alunos
do curso de Farmácia/UFG.
•Realizadas visitas de estudos e
avaliação nos campi de Firminópolis,
Catalão e em Goiânia.

•Estabelecidos convênios com as
Intermediadoras CIEE e IEL, visando
ampliar os campos de estágio.
•Proposta minuta de convênio com as
redes municipal, estadual e federal e
particulares, para viabilizar estágios
acadêmicos
dos
cursos
de
licenciatura.
•Realizados
cursos
de
OTD
(Organização do Trabalho Docente)
em Catalão (60 participantes) e
Goiânia (51 participantes), para todos
os professores em estágio probatório.
•Ralizados 2 Encontros de Formação
Pedagógica
na
Faculdade
de
Medicina e no IPTSP.
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•

Foram distribuídas 3.600
exemplares do Manual do
Estudante/2003;

•

Todas as cerimônias de
Colações de Grau/2003
foram marcadas.

•

Realizado um levantamento
de dados sobre a situação
dos estágios na UFG, com
o objetivo de fazer um
diagnóstico da situação dos
estágios nos cursos de
Graduação.

•

Foram
atualizados
e
reavaliados, junto ao setor
de convênios, 88 convênios
de instituições de ensino,
pesquisa e empresas com a
UFG

•

Foi criada a Coordenação
das Licenciaturas, pela
Portaria
nº
093
de
14/05/2003.

•

Foram realizados
Seminários
Licenciaturas .

•

Realizadas
integrando
Educação
Ministério
do Comitê

•Elaborar
projeto
para
implementação dos cursos de
Graduação
em
Economia
Agroindustral e Gestão em Saúde
Pública

•Criado, conforme consta do Proc. no.
23070.003878/2004-19, o curso de
graduação em Ciências Econômicas,
através de um pool de Unidades
Acadêmicas e sob a responsabilidade
da Escola de Agronomia e
Engenharia de Alimentos.

05
das

visitas ao MEC,
Comissão de
básica
do
da Educação e
de avaliação do
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PET.
•

Alunos Ingressantes/
Matriculados - Graduação

•
•
•

Ingressos: 3.800
Matriculados: 13.848
Edital de transferência,
mudança de Curso etc: 355

•Ingressantes : 3.569
•Matriculados: 14.196

•

Alunos formados – Graduação

•

2.231

•2.350

Nº previsto de formandos em 2004:
2.831

•

Cursos de graduação
(quantidade)

•
•
•
•
•
•

Goiânia: 49
Jataí: 11
Catalão: 8
Rialma: 1
Cidade de Goiás: 1
Esses valores englobam
todas as modalidades.

•Goiânia: 51
•Jataí: 11
•Catalão: 8
•Rialma: 1
•Cidade de Goiás: 1
•Esses valores englobam todas as
modalidades.

•Goiânia: 53
•Jataí: 11
•Catalão: 8
•Rialma: 1
•Cidade de Goiás: 1
•Englobam todas as modalidades
(bacharelado e Licenciatura)..

•

Índice de Evasão – Médio Anual •

Estudo da evasão em fase
final de análise de dados –
entrega
prevista
para
março/2004.

•Média histórica esperada : 363 •
alunos/anual

Estimular estratégias que
diminuam o índice de evasão

•Relatório contendo dados sobre
ingresso, evasão, reprovação e
diplomação na UFG

•

Projeto
para
acompanhamento
pedagógico de alunos e
professores das disciplinas
com maiores índices de
reprovação previsto para
2004

•

29.907 inscritos para o PS
de 2004 (em 2003).
3.055 ingressantes

•31.300 inscritos
•3.105 ingressantes

Divulgar
realização
seletivo

•30.302 inscritos para o Processo
Seletivo/2004

•

Processo Seletivo/Vestibular

•

•

•

Publicação de Edital de vagas
ociosas

amplamente
a
do
processo

•Publicado o Edital/DAA/nº 07/2004,
com a oferta de 538 vagas ociosas.

•3.367 ingressantes.
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Fonte: PROGRAD/UFG
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Área: Ensino da Graduação
Alunos Matriculados na Graduação

Vagas no Vestibular
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PLANILHA DE METAS PARA 2004
Área: Pesquisa e Pós-Graduação
Indicador/Atividade/Projeto

Meta para 2004

Dados de 2003

Estratégias p/atingir a meta

Meta alcançada

•

Formação de novos Doutores
(docentes e técnicos)

•

95

•30

•

Conclusão da pós-graduação pelo pessoal
docente e técnico em curso de doutorado
iniciado há, pelo menos, 4 anos.

• 44

•

Formação de Mestres
(docentes e técnicos)

•

31

•10

•

Conclusão da pós-graduação pelo pessoal
docente e técnico em curso de mestrado
iniciado há, pelo menos, 2 anos.

• 24

•

Número de doutores
envolvidos em cursos de PósGrad. (Stricto Sensu)

•

409

•420

•

Aumento do número de programas de pósgraduação e alcance dos critérios de
participação por número maior de doutores

• 420

•

Alunos matriculados em PósGraduação (Stricto Sensu)

•

1146 sendo 1020 de
mestrado e 126 de
doutorado

•1250 (1100 em mestrado e
150 em doutorado)

•

Abertura de novos programas e cursos de pósgraduação

• 1270 matriculados em Curso de

•

Alunos
Formados/Concluintes – PósGrad.(Stricto Sensu)

•

317 sendo 302 mestres e 15
doutores

•325 (310 Mestres e 15
Doutores)

•

Meta resultante dos trabalhos de formação em
andamento (até 4 anos para o doutorado e 2
anos para o mestrado)

•

Alunos
Ingressantes/matriculadosPós-Grad. (Lato Sensu)

•

1279

•1300

•

Abertura de novas turmas em cursos já
existentes; criação de novos cursos

• 1394

•

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

389

•400

•

Conclusão de turmas em andamento

• 432 (sendo 232 com certificados já
expedidos e 200 em andamento
para expedição)

•

Cursos de Pós-Graduação
(Stricto Sensu)

•

31 cursos sendo 24 de
mestrado e 7 de doutorado

•26 programas, com 34 cursos •

Criação de novos cursos a partir de grupos de
pesquisa existentes e recomendação pela
CAPES

• 26 programas com 35 cursos – 26
de mestrado e 9 de doutorado
(sendo dois programas
multiinstitucionais)

•

Cursos de pós-graduação
(Lato Sensu)

•

88 cursos de especialização
criados e regulamentados
com oferta de 50 turmas.

•90

Criação de novos cursos a partir de grupos de
pesquisa e de áreas de demanda existentes

• 97 cursos criados e
regulamentados, com oferta de 54
em 2004

Mestrado

• 160 matriculados em Curso de

– 25 de mestrado e 9 de
doutorado (sendo dois
programas multiinstitucionais)

•

Doutorado
• 325

23

UFG/RELATÓRIO DE GESTÃO/2004

•

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

•
•

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

10 programas com conceito
4, sendo 9 mestrados e 6
doutorados
15 programas com conceito
3, sendo 15 mestrados e 1
doutorado

•12 programas com conceito 4
•14 programas com conceito 3

•

2004 é ano de avaliação trianual pela CAPES,
havendo a atribuição de novos conceitos. A
nova classificação é expectativa com base nas
avaliações periódicas dos anos anteriores.

• 1 programa conceito 5
• 13 programas conceito 4
• 12 programas conceito 3

117

•120

•

Reformulação e otimização de linhas
existentes; criação de novos cursos

• 120

1148

•1150

•

Inclusão dos projetos de pesquisa dos novos
docentes nos programas de pós-graduação

• 1150

•

Projetos de Pesquisa
cadastrados na PRPPG

•

1585

•1600

•

Implantação do sistema de acompanhamento
de projetos; incentivo ao cadastramento de
novos projetos

• 1800

•

Alunos em programa de
iniciação científica

•

312 (217 de PIBIC e 95 de
PIVIC)

•350

•

Estímulo à maior participação voluntária de
alunos no programa de iniciação científica;
busca pelo aumento da quota de bolsas

• 217 bolsistas PIBIC
• 250 voluntários

•

Eventos Acadêmicos/
Administrativos*

•

01 (XI Seminário de
Iniciação Científica)

•01 (XII Seminário de
•
Iniciação Científica – para
2004, como parte integrante do
I COMPEEX)

Promoção e organização do evento de alcance
institucional.

• 01 – I CONPEEX – Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão da
UFG, envolvendo o XII Seminário
de Iniciação Científica e 25 eventos
paralelos

•

Livros para melhoria e
atualização do acervo

•

121.086 títulos e 147.484
volumes totais incorporados
ao acervo da UFG até 2003

•4.196

• 6.752 títulos (9.149 volumes)
adquiridos em 2004

•

Periódicos para apoio à
pesquisa e à pós-graduação
(citação)
Fitas de vídeo (quantidade
total de títulos )

•

4.783 títulos

•4.700 títulos (Portal Capes)

•

Levantamento através dos conselheiros da
Biblioteca das necessidades de compra para o
acervo em cada curso e levantamento de
recurso para a compra
Portal da Capes e assinaturas com recurso
PROAP

•

2.440

•200 títulos

•

• 2.499 títulos no acervo em 2004

•

Permuta de periódicos

•

1.718 títulos

Levantamento através dos conselheiros da
Biblioteca das necessidades de compra para o
acervo em cada curso, sugestões de usuários e
levantamento de recursos para a compra
Manutenção das 255 permutas correntes já
negociadas e mais 60 propostas de novas
permutas

•

Doações recebidas de teses e
dissertações

•

Incremento de 69 volumes
em 2003 (Total de 6.089
volumes até 2003)

•

títulos volumes (compra)

6.691 •

•60 novas permutas, 255 •
permutas
correntes
totalizando mais ou menos
2.520 volumes
•
300 volumes
•

Depósito legal das Teses e Dissertações
defendidas na UFG e doações de outras
instituições

• 3.517 títulos – incluídos aqueles
disponíveis no portal CAPES

• 85 títulos em permuta

• 741 títulos / volumes incorporados
ao acervo em 2004
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Fonte: PRPPG/UFG
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação
Quadro de D ocentes Mestres

Quadro de D ocentes D outores
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação
Concluintes da Pós-Graduação Strito Sensu

Projetos de Pesquisa Cadastrados
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Área: Pesquisa e Pós-Graduação

Cursos de Pós-Graduação Strito Sensu

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
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Acervo Bibliográfico
Livros (títulos)

Livros (volumes)

128.000
126.000
124.000

156.633
160.000

121.086

122.000
120.000

Número

Nº de Títulos

127.838

118.000
116.000
Até 2003

155.000

147.484

150.000
145.000
140.000
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Até 2003

Ano

Até 2004
Ano

Fitas de Vídeo

Periódicos (títulos)
4.783

2.499
3.517

4.000

2.500
Número de Fitas

Nº de Títulos

5.000

3.000
2.000
1.000
0
Até 2003

Até 2004
Ano

2.480
2.460

2.440

2.440
2.420
2.400
Até 2003

Até 2004
Ano
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PLANILHA DE METAS PARA 2004
Área: Administração e Finanças
Indicador/Atividade/Projeto

Dados de 2003

Estratégias p/atingir a
meta

Meta para 2004

Meta alcançada

•

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

•

Foram registrados 142
programas/projetos
em
2003, envolvendo um total
de 13.674.921,02.

•Inscrição

de
90
programas/projetos,
com
uma
previsão de recursos da ordem de
R$ 13.500.000,00.

•

Implementar apoio técnico na
elaboração e execução de
programas/projetos
institucionais.

• Foram
registrados
150
progamas/projeto
em
2004,
alcançado-se o montante de R$
12.876.444,65

•

Otimização de Aplicação de
Recursos – Quadros limpeza e
vigilância

•

Com a devida análise
técnica,
foi
possível
readequar novos postos de
serviços de vigilância ,
transformando 13 dos
postos armados em postos
desarmados,
com
a
garantia de manutenção da
qualidade e segurança
necessárias, com uma
sensível redução de gastos
com esses serviços, apesar
da ampliação de número de
postos
pelas
novas
demandas
da
Universidade. Com as
ações desenvolvidas no
período
1998-2003,
obteve-se uma redução de
gastos da ordem de 40,5%
em valores atualizados aos
níveis de janeiro 2003,
pelo IGP-DI-FGV.

•Continuidade das práticas e ações

•

Realizar
licitações
com
preços máximos estabelecidos
e
compatíveis
com
o
orçamento da UFG, sempre
observando os valores de
mercado e o custo real dos
serviços.

• Todas as licitações realizadas foram
feitas observando os custo de
mercado e o orçamento disponível .

•

Ações de Economicidade

•

para
otimizar
os
contratos
realizados pela UFG. Prioridade nas
realizações
das
licitações,
estabelecendo preços máximos por
contratos, substituições de postos de
vigilância armada por porteiros,
vigias e vigilância eletrônica.

•Contratar novos postos de serviços
em vista do aumento da área física
da instituição e aumento da
criminalidade no país.

•

•

Substituir, sempre que for
possível, postos de vigilância
armada por
porteiros e
vigilância eletrônica.
Dimensionar adequadamente
a
demanda
para
seu
atendimento.

• Dada continuidade à política de

substituição,
onde
houve
possibilidade, de postos de vigilância
armada por porteiros e vigilância.
Ex.: LAMES, Campus Avançado de
Firminópolis.

• Foram avaliadas todas as demandas.
Vale ressaltar que a expansão da área
física é uma nova realidade que
requer atendimento prioritário.

Na área de telefonia, com a
negociação do contrato em
2002 e a conscientização
da
comunidade
universitária, aliada a
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ações de acompanhamento
das despesas junto a cada
Unidade/Órgão da UFG,
pode-se constatar uma
economia de mais de 19%
nos gastos, de 2003 em
relação a 2002.
•

•

Na área da Energia
Elétrica, a ampliação da
área física e do aumento de
atividades,
com
o
acréscimo do número de
alunos na UFG, tanto no
período diurno quanto
noturno, a variação do
consumo de 2002 para
2003 foi da ordem de
7,03%
A melhoria das instalações
prediais
(elétricas
e
hidráulicas)
tiveram
continuidade visando a
racionalização de gastos.

•Dar continuidade ao trabalho da
UFGen,
contando
com
colaboração
da
Escola
Engenharia Elétrica.

•

a
de

•Continuação do Programa PURA-

Alternar o funcionamento das
luminárias dos corredores,
estacionamentos e salas sem o
prejuízo das atividades e sua
segurança.

•

Apoiar administrativamente
as ações da UFGen previstas
no Projeto CT-Infra, inclusive

•

Promover a continuidade das
reformas das instalações
hidrosanitárias na UFG.

Uso Racional da Água em parceria
com especialista da escola de
Engenharia Civil.

• As orientações de alternância no
funcionamento das luminárias foram
realizadas.
• Foram
realizadas
as
seguintes
melhorias através do Projeto da FINEP:
reforma das subestações de energia
elétrica para receber os equipamentos
de
monitoramento;
teste
de
monitoramento remoto em alguns
medidores.

• Foram

realizadas
reformas
e
adequações nas instalações físicas dos
seguintes sanitários:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tanto as despesas com
telefone e energia elétrica,
como as de água/esgoto,
vigilância, limpeza e outras
estão sendo representados
os seus valores históricos,
atualizados, através dos
gráficos
anexados
ao
presente relatório.

•Acompanhamento sistemático das
despesas de energia elétrica,
telefone, água, vigilância, limpeza,
fotocópias, etc., estabelecimento de
normas para uso de veículos e
materiais/bens da UFG.

•

Realizar reuniões com os
Diretores de Unidades e
Órgãos, buscando o uso
racional dos serviços de
telefonia.

•

Analisar todos os pedidos
Ordens de Serviços,
CEGEF,
Divisão
Comunicações, Divisão

de
no
de
de

Depto.
de
Medicina
Veterinária/EV;
Depto. de Horticultura e
Economia Rural/EA;
Faculdade de Direito;
Diretório dos Estudantes;
Faculdades de Farmácia e
Odontologia;
CEGEF;
Escola
de
Engenharia
Elétrica e de Computação;
Setor de Patologia/EV;
Faculdade de Educação.

• Foram realizadas reuniões com os
Diretores e Secretários de Unidades
buscando
racionalização do gasto
preservando a qualidade do serviço.

• Os pedidos de materiais e serviços
foram sistematicamente analisados
quanto a sua prioridade e necessidade.
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•

•

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

Foram obtidos (excluindose o Hospital das ClínicasHC) os seguintes índices
de modalidades licitatórias
em 2003: 16,43% convites
(contra 17,08 em 2002);
14,05% Tomadas de Preço
(contra 18,95 em 2002);
28,62%
Concorrências
(25,75% em 2002) e 3% de
Pregões (1,87% em 2002).
Em termos gerais o HC
apresentou uma melhoria
significativa
em
seus
procedimentos de compras,
registrando-se 46,4% em
aquisições
mediante
licitações, contra 33%
ocorridas em 2002.

•

Através do Centro de
Manutenção
de
Equipamentos
–
CEMEQ/UFG, houve a
recuperação de
1.507
equipamentos de ensino e
pesquisa, dentre microcomputadores,
estufas,
microscópios, bebedouros
e outros, acarretando uma
economia interna em seus
recursos.

•

Com a
alocação de
recursos do Tesouro, a
Universidade
destinou
dotação de capital de R$

•Realizar compras através do
Sistema Pregão visando uma
economia nas aquisições de 4,2%.

Telecomunicações, Divisão
de Transporte, Almoxarifado,
etc., visando atender ao que
for necessário e indispensável
ao
desenvolvimento
das
atividades-fins da UFG e a
racionalização do uso do
Espaço Físico.
•

•Aquisições
com
processos
licitatórios para atingir um índice de
65%, mediante licitação.

Realizar levantamentos das
necessidades
junto
às
Unidades/ Órgãos e fazer
planejamento das aquisições
de bens e serviços.

• Economia de despesas da ordem de
5% nas compras mediante Sistema
Pregão.
• Obtivemos nas diversas modalidades
licitatórias excluindo o HC um índice
de 77,31%, e o HC 85,63%, um salto
significativo nas aquisições mediante
processos de licitações.

•No CEMEQ/UFG há uma previsão
de atendimentos em torno de 2.000
equipamentos,
representado um
aumento de 24,75% em relação ao
ano anterior.

•

Contratação de um servidor
técnico-administrativo para
incrementar o atendimento da
demanda.

•Fazer as atualizações/ aquisições

•

Manter as estratégias já
adotadas de pesquisa de
satisfação dos usuários bem
como todos os esforços para

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

• Foram
recuperados
1.570
equipamentos de ensino e pesquisa
como microcomputadores, bombas,
microscópios, retroprojetores, estufas,
geladeiras, bebedouros, etc.

• Estão sendo desenvolvidos esforços

para melhoria das condições de
trabalho: adequação do parque de
informática; edição do Guia de
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Acadêmico.

400.000,00 para as 25
Unidades Acadêmicas, R$
100.000,00 para Catalão e
Jataí e R$ 277.000,00 para
os demais Campi (03) e os
50 Órgãos Administrativos
da UFG. Apesar da
insuficiência orçamentáriofinanceira, a UFG (capital
e Campi do interior)
adquiriu
novos
equipamentos visando a
melhoria da qualidade do
trabalho administrativo e
sua
repercussão
na
melhoria das atividades
acadêmicas. Estabeleceuse
padrões
de
equipamentos
de
informática na Home-Page
da UFG, obtendo-se uma
melhor eficiência nas
compras desta natureza,
inclusive com redução de
custos nos preços de
mercado
pesquisados
inicialmente.

UFG.
•Continuar apurando o nível de
satisfação
da
comunidade
universitária em relação aos
serviços
desenvolvidos
ou
terceirizados pela UFG.
•Fazer uso de novas modalidades
de licitação, dando agilidade às
aquisições.

Na questão da qualidade
dos Serviços terceirizados,
foram
aplicados
formulários de avaliação
de sua qualidade, cujo
resultado expressou um
conceito considerado BOM
pela
comunidade
universitária nos diversos
quesitos dos formulários.

•

Avaliar os meios utilizados
para compras na Universidade

•

Realizar
Seminário
de
Administração envolvendo os
Diretores dos Órgãos da
PROAD
com
os
Coordenadores
Administrativos e Secretários
das Unidades e Órgãos da
UFG.

•

•Dar apoio à
•

que as condições de trabalho
sejam melhoradas cada vez
mais. Dar continuidade a
distribuição de formulário a
todos os servidores da UFG,
para saber o grau de
satisfação da comunidade
relativo aos serviços de
limpeza e vigilância.

Comissão de
Segurança da UFG
e realizar
consulta
à
Comunidade
Universitária para a implementação
de
melhorias
na
área,
desenvolvendo campanha interna.

•

Realizar
levantamento
planejado em termos de
material de consumo nas
Unidades e Órgãos visando à
implementação de novas
modalidades de Licitação
como o Sistema de Registro
de
Preços
para,
especialmente, evitar-se o
fracionamento de despesas e
dar mais agilidade ao
processo de compras na UFG.
Realizar pesquisa de opinião
junto aos servidores e
usuários no âmibo da
Universiade.

Qualidade Total; desenvolvimento de
softwares e
outras ferramentas
informatizadas
nos
diversos
setores/órgãos/unidades, etc.
• Foi realizado seminário envolvendo os
Coordenadores
Administrativos
e
Secretários das Unidade e Órgãos.
• Foram realizadas duas reuniões com os
Agentes Patrimoniais com a finalidade
de se obter um controle eficaz e
sistemático em todo patrimônio móvel
da instituição. Além disso a Comissão
Nuclear do Inventário de Bens Móveis
desenvolveu um cronograma de
reuniões
no
DMP
e
nas
Unidades/Órgãos com os Diretores e o
Coordenador Adminstrativo.
• Foram feitas licitações planejadas para
que fosse evitado o fracionamento de
despesas, dando uma maior agilidade
no processo de compras.
• A UFG realizou no ano de 2004 319
processos licitatórios; 26 Tomadas de
Preço; 04 Concorrências; 285 Convites
e 04 Pregões.

• Foram aplicados questionários de
avaliação dos serviços cujo resultado
faz-se constar no Relatório de Gestão
da Instituição.

• Reformulado o Guia

“Gestão da
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Esse resultado encontra-se
anexado
ao
presente
relatório.
•

•

•

•

Eventos
Acadêmicos/Administrativos

•

•

Foi elaborado e divulgado
junto
a
todas
as
Unidades/Órgãos o guia:
Gestão pela Qualidade
Total na UFG.
Finalizado o Projeto de
instalação de Circuito de
Vigilância eletrônico, para
as áreas externas do
Campus
Samambaia,
visando a captação de
recursos financeiros para
sua implantação.

•Divulgar o Guia “Gestão pela
Qualidade Total” na UFG.

•Busca de recursos orçamentários
para implantação do Projeto.

Elaborado o primeiro
Formulário
para
Levantamento
dos
Resíduos Gerados nos
diversos locais da UFG, e
disponibilizado na Home
Page da UFG para coleta
de informações e futuras
proposições de ações .
Realização
de
três
Seminários denominados
Melhoria
das
Ações
Administrativa
senvolvendo toda equipe
administrativa
com
Diretores de Unidades,
Coordena-dores da PósGraduação e com os
Coordenadores
Administrativos
e
Secretários de Unidades e
Órgãos.
Realização do Seminário
de Administração com as
Fundações de Apoio da

•

Participar de reuniões com os
diversos
gestores
de
Unidades/Órgãos.

•

Apresentação do Projeto
internamente e junto aos
órgãos financiadores.

•Dar continuidade nos Seminários

• Foi apresentado a todos os diretores de
Unidades/Órgãos
o
projeto
CFTV/UFG,
em
reunião
dia
28/10/2004.

• Elaborada uma minuta de 3 cartilhas a
serem veiculadas no início de 2005.

•

Elaboração de cartilha sob os
principais
aspectos
da
segurança nos Campi.

•

Apoiar a comissão de
Resíduos gerados na UFG na
elaboração de Formulário
específico
para
fazer
inventário
dos
resíduos
identificados.

•

Interligar todos os prédios à
ETE e prover seu pleno
funcionamento.

•

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

• Realizado apoio para que servidores

Através dos Conselheiros do
Conselho de Curadores será
feita a análise dos Relatórios

• Análise de todos os Relatórios
Trimestrais e Relatórios Finais dos
Projetos, encaminhados à PROAD

•Dar continuidade aos estudos
acerca da produção de Resíduos na
UFG; promover o funcionamento
da Estação de Tratamento de
Esgoto no Campus II.

Qualidade Total” para nova divulgação
em início de 2005.

denominados Melhoria das Ações
Administrativas – envolvendo toda
equipe
administrativa
com
Diretores
de
Unidades,
Coordenadores da Pós-Graduação e
com
os
Coordenadores
Administrativos e Secretários de
Unidades e Órgãos.

• Solicitado
junto
a
todas
as
Unidades/Órgãos a indicação de um
servidor que será denominado de
Agente Ambiental.

participassem
de
cursos
de
aperfeiçoamento. Foram promovidas
reuniões
pela
Pró-Reitoria
de
Administração e Finanças com os
setores
envolvidos,
para
conscientização da necessidade de
planejamento nas compras.

•Continuar “monitorando” as ações
das Fundações e acompanhar os
Relatórios Trimestrais dos Projetos.

•
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UFG,
socializando
informações e exigências
legais e normativas para
melhor atendimento das
necessidades
da
universidade.

•

Expansão da Área Física

•

Desenvolvimento
Coordenação Nacional
Fórum de Pró-Reitores
Planejamento
Administração
(FORPLAD) das IFES.

•

Tendo
em
vista
as
restrições orçamentárias,
obteve-se uma expansão de
área física no montante de
21.111,60 m² durante o
ano de 2003 o que eleva a
área construída da UFG
para 259.936,83 m². Pelas
dificuldades orçamentárias
vividas não se obteve
orçamento que viabilizasse
o inicio de obras que
culminassem com seus
términos dentro do ano
corrente de 2003, ficando,
então, em andamento mais
de
20.000
m²
em
construção para conclusão
em 2004.

Trimestrais dos Projetos.

•Dar andamento aos trabalhos
previstos no Planejamento do
Fórum.

da
do
de
e

•Em

2004 está prevista
construção de 7.769,00 m2.

a

pelas Fudações de Apoio.

•

Articular com todas as
instâncias
envolvidas
à
obtenção das metas previstas.

• Realização de 04 reuniões ordinárias de
trabalho; realização da I Conferência
sobre Gestão nas IFES; publicação do
livro: “Contribuições ao Ensino
Superior”, constando de trabalhos dos
Pró-Reitores do FORPLAD, etc.

•

Acompanhamento pela PróReitoria de todas as obras em
andamento
nos
aspectos
custos e qualidade do
material/serviço utilizado.

• Foi construído mais de 5.858,68 m2 e

realizado
um
acompanhamento
sistemático,
determinando
o
cumprimento
dos
projetos
e
contratos. Dentre as obras realizadas
destacam-se o prédio de salas de aula
da Escola de Agronomia; o
Laboratório de Línguas – da
Faculdade de Letras; a Biblioteca no
Campus de Catalão; um Auditório de
600 lugares no Campus de Catalão.

Fonte: PROAD/UFG
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Área: Administração e Finanças
Projetos de Prestação de Serviços

Expansão da Área Física

150

28.932,03
23.073,35

150

30.000

148
nº de projetos

m²

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Até 2003

Até 2004
Ano

142

146
144
142
140
138
2003

2004
Ano
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Realização de Compras/ HC

Realização de Compras/ UFG
77,31

74,96

85,63
100

80

80

40

25,04

22,69

%

%

60

53,60

46,40

60
40

20

14,37

20
0

0
2003

2004

2003
Ano

Ano
Dispensa

Processos Licitatórios

2004

Dispensa

Processos Licitatórios

DEMONSTRATIVO DE ALGUMAS DESPESAS BÁSICAS EFETIVAS ANUAIS – 1997 – 2004
(valores atualizados pelo IGP-DI-FGV-JAN 04)
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Serviços de Reprografia

Serviços de Vigilância

1.200.000

Valor (R$) Atualizado
IGP-DI-FGV-Jan04

Valor (R$) Atualizado
IGP-DI-FGV-Jan04

1.400.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Valor (R$) Atualizado
IGP-DI-FGV-Jan04

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1997

2004

1998

1999

2000

2001

Ano

Ano

Serviços de Limpeza

Serviços de Telefone

3.000.000

1.400.000

2.500.000

1.200.000

2002

2003

2004

2002

2003

2004

1.000.000

2.000.000

800.000

1.500.000

600.000

1.000.000

400.000

500.000

200.000
0

0
1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003

2004

Ano

1997

1998

1999

2000

2001

Ano

Observação: Os valores referentes ao ano de 2004 foram computados até 25/02/2005
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Serviços de Água e Esgoto

Serviços de Energia Elétrica
2.500.000
Valor (R$) Atualizado
IGP-DI-FGV-Jan04

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1997

1998 1999

2000 2001

Ano

2002 2003

2004

Ano

Serviços de Correio

Publicações

250.000

350.000
Valor (R$) Atualizado
IGP-DI-FGV-Jan04

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

200.000
150.000
100.000
50.000
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1997

Ano

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ano

Observação: Os valores referentes ao ano de 2004 foram computados até 25/02/2005

ORÇAMENTO UFG (com o Hospital das Clínicas)
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Valor
Atualizado

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

319.004.051

323.592.507

319.874.101

332.702.152

284.854.916

274.041.228

259.639.502

251335.748

248.210.372

261.414.303

Orçamento da UFG* - 1995 a 2004
(com Hospital das Clínicas)
350.000.000
300.000.000

Valor (R$ 1,00)

250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ano

* atualizado pelo IGP-DI-FGV-Dez 04
Obs.: 1 – Os recursos do Hospital das Clínicas estão incluídos até 1998, pois a partir de 1999 passaram a vir em forma de convênio com o SUS.
2 - Os recursos da Residência Médica estão incluídos, mesmo que, a partir de 2001, tenham passado a vir sob forma de convênio.
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ORÇAMENTO UFG (sem Hospital das Clínicas)

Valor
Atualizado

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

295.476.223

303.865.607

290.211.891

293.896.841

284.854.916

274.041.228

259.639.502

251.335.748

248.210.372

261.414.303

Orçamento da UFG* - 1995 a 2004
(sem Hospital das Clínicas)
350.000.000
300.000.000

VALOR (R$1,00)

250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ANO

* atualizado pelo IGP-DI-FGV-Dez 04
Obs.: Os recursos de Residência Médica estão incluídos, mesmo que, a partir de 2001, tenham passado a vir sob forma de convênio.
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ORÇAMENTO 2004
ESPECIFICAÇÃO
Programa/Ação

Meta Prevista

Meta a Alcançar

Meta Alcançada/Esclarecimentos

-

-

Pessoas Beneficiadas
2.051

Pessoas Beneficiadas
2.142

Pessoas Beneficiadas
5.036

Pessoas Beneficiadas
3.553

Pessoas Beneficiadas
2.782

Pessoas Beneficiadas
2.566

Crianças Atendidas
800

Crianças Atendidas
582

Alunos Matriculados
14.216

Alunos Matriculados
14.679

Leitos Ofertados
326

Leitos Ofertados
309

Aluno Matriculado (Unidade) = 1.800

Alunos Matriculados
1.800

Alunos Matriculados
2.824

A meta foi superada devido o aumento de turmas em cursos já existentes,
bem como a criação de novos cursos e a diferença será sempre observada
face ao distanciamento entre as datas de início da execução orçamentária e
a data do planejamento da proposta.

12.364.1073.6328.0052 - Ensino de Graduação a Distância

Alunos Matriculados
1.500

Alunos Matriculados
1.165

O número de matriculados ficou dentro do que estava previsto.

0901 - OPER.ESP - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
28.846.0901.0005.0001 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada e Julgado

(Precatórios)

Em 2004 não houve despesa com precatórios

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
09.272.0089.0181.0052 - Pagamento de Aposentadoria e Pensões - Servidores Civis
Pessoa Beneficiado (Unidade) = 2.051

A alteração da meta deve-se, principalmente, a novas aposentadorias
ocorridas no ano, especialmente estimuladas pelo advento da reforma da
Previdência.

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO
12.306.0750.2012.0052 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
Servidor Beneficiado (Unidade) = 5.036
12.331.0750.2011.0052 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
Servidor Beneficiado (Unidade) = 2.782
12.365.0750.2010.0052 - Assistência Pré-Escolar aos Depen. dos Servidores e Empregados
Criança de 0 a 6 anos atendida (Unidade) = 800

A meta alcançada ficou dentro do previsto, que contava com novas
liberações por parte do Governo Federal , o que não ocorreu na proporção
esperada.
A meta alcançada ficou dentro do previsto, que contava com novas
liberações por parte do Governo Federal , o que não ocorreu na proporção
esperada.
O atendimento não se deu na totalidade prevista devido a um número
significativo de crianças terem atingido a idade limite e não houve ingresso
de novas que fariam juz ao benefício.

1073 –UNIVERSIDADE DO SECULO XX1
12.364.1073.4009.0052 - Funcionamento de Cursos de Graduação
Aluno Matriculado (Unidade) = 14.216
12.302.1073.4086.0052 - Serviços Sociais a Comunidade por Meio de Hospitais de Ensino.
Pessoas Atendida (Unidade) = 326
12.364.1073.4006.0052 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação

Aluno Matriculado (Unidade) = 1.500
12.364.1073.4004.0052 - Serv Sociais à Comunidade por Meio da Extensão Universitária
Pessoa Beneficiado (Unidade) = 16.000.

As novas formas de ingresso, tais como Transferências, Reingressos,
Convênios e outros culminaram com a superação da meta, incluindo os
alunos do CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação).
O número de pessoas atendidas em 2004 totalizou 335.334

16.000

Pessoas Atendidas
98.164

A meta superou o quantitativo previsto devido terem sido atendidas 87.392
pessoas com ações sociais, 9.472 em eventos e 1.300 com cursos
presenciais e a diferença será sempre observada face ao distanciamento
entre as datas de início da execução orçamentária e a data do planejamento
da proposta juntamente com o trabalho de divulgação da UFG.

Previstas
5.051

Realizada
5.859

Na área construída e modernizada houve uma variação da meta prevista,
devido ao desdobramento de esforços racionalizando gastos e realizando
procedimentos mais otimizados de compras/aquisições de material/serviço.

1075 - ESCOLA MODERNA
12.364.1075.6373.0052 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das IFES.
Área Modernizada/Recuperada (M2) = 5.051
0461 - PROMOÇÃO DA PESQUISA E DO DESENVL CIENTIFICO E TECNOLOGICO
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12.5710461.3080.0052 - Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária.
Pesquisa Publicada (Unidade) = 1.300.

Pesquisas Publicadas
1.300

Pesquisas Publicadas
1.800

A meta foi superada devido ao incentivo de cadastramento de novos
projetos de pesquisa e a diferença será sempre observada face ao
distanciamento entre as datas de início da execução orçamentária e a data
do planejamento da proposta, aliados ao trabalho de divulgação da UFG.
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TOTAL EXECUTADO DO ORÇAMENTO DA UFG – 2004
DESPESAS
APOSENTADORIAS
PESSOAL ATIVO
PENSÕES
PROFESSOR SUBSTITUTO
AUX.FUNERAL/NATALIDADE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
EXERCÍCIO ANTERIOR - 28,86%
VARIÁVEIS
AUX. CRECHE
AUX. TRANSPORTE
AUX. ALIMENTAÇÃO
OCC
TOTAL EXECUTADO
FONTE 0250
TOTAL
TOTAL ORÇAMENTO

VALOR R$
68.883.681,96
114.167.040,34
7.746.269,21
2.316.587,10
89.671,21
20.338.062,75
11.261.204,22
5.433.309,60
133.916,61
504.656,16
1.697.147,50
4.845.810,00
15.078.204,44
252.495.561,10
6.417.914,86
6.417.914,86
258.913.475,96
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSO TOTAL TESOURO - 2004
OCC E PESSOAL R$ 252.495.561,10
AUX. CRECHE
0,20%

AUX. TRANS P ORTE
0,67%
AUX. ALIMENTAÇÃO
1,92%

EXERC. ANTERIOR 28,86%-

VARIÁVEIS

2,77%

0,05%

OCC

AP OS ENTADORIAS

5,97%

27,28%

S ENTENÇAS J UDICIAIS
4,46%

OBRIGAÇÕES P ATRONAIS
8,05%

P ROFES S OR S UBS TITUTO
0,92%

AUX.FUNERAL/ NATALIDADE
0,04%
P ENS ÕES
3,07%

P ES S OAL ATIVO
45,22%
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D EMONSTRATIVO PESSOAL 2004
94,03% D O ORÇAMENTO TOTAL TESOURO
AUX. CRECHE
0,21%
EXERCÍCIO ANTERIOR - 28,86%
2,29%

VARIÁVEIS
0,06%

AUX. TRANSP ORTE
0,71%

SENTENÇAS J UDICIAIS
4,74%

AUX. ALIMENTAÇÃO
2,04%

APOSENTADORIAS
29,01%

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8,57%

AUX.FUNERAL/ NATALIDADE
0,04%

P ROFESSOR SUBSTITUTO
0,98%

P ENSÕES
3,26%
PESSOAL ATIVO
48,09%
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COMPARATIVO COM GASTOS D E PESSOAL PROPORCIONAL AO ORÇAMENTO TOTAL TESOURO
2004 - R$ 230.369.743,00

T OT AL BENEFÍCIOS FOLHA
2,79%

OCC
5,97%
PESSOAL + BENEFÍCIOS = 94,03%

T OT AL DESPESA PESSOAL
91,24%
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QUADRO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS – 2004
Valor Total
Recebido/
Transferido no
Exercício

Código
Siafi/Siasg

Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do
processo e do termo, data assinatura, vigência etc)

Objeto da Avença

Data da
Publicação do
DOU (Convênio)

Convênio

479280

Conv. PICDT 075/2003 - Proc. ADM 259/03-9.
Termo Aditivo 001/2004, assinado em 30/12/03 e
publicado no DOU em 16/01/04. Vigência: 25/03/03
a 30/03/06.

Concessão de bolsas integrais de doutorado e
mestrado, bolsa de curta duração, taxas
escolares para cursos em IES, auxílio tese,
instalação e retorno.

16/04/2003

1.448.277,46

699.418,89

Convênio

389206

Conv. DS 124/2000 - Proc. ADM 157/00-1. Termo
Aditivo 001/2004, assinado em 05/01/04 e publicado
no DOU em 14/01/04. Vigência: 31/03/00 a 30/12/04.

Concessão de bolsas a alunos com dedicação
plena em cursos de pós-graduação "stricto
sensu".

7/04/2000

12.164.350,99

2.064.004,36

480001

Conv, PRODOC 048/2003 - Proc.ADM 550/03.
Termo Aditivo 001/2004,assinado em 22/12/03 e
publicado no DOU em 24/12/03. Vigência: 07/05/03
a 30/04/07.

Absorção temporária de doutores.

16/06/2003

80.000,00

36.000,00

479774

Conv, PRODOC 049/2003 - Proc.ADM 440/03.
Termo Aditivo 001/2004,assinado em 22/12/03 e
publicado no DOU em 24/12/03. Vigência: 06/05/03
a 30/04/07.

Absorção temporária de doutores.

03/06/2003

80.000,00

48.000,00

479775

Conv, PRODOC 050/2003 - Proc.ADM 0441/03-1.
Termo Aditivo 001/2004,assinado em 22/12/03 e
publicado no DOU em 24/12/03. Vigência: 06/05/03
a 30/04/07.

Absorção temporária de doutores.

03/06/2003

80.000,00

30.000,00

481335

Conv, PRODOC 218/2003 - Proc.ADM 1063/03.
Termo Aditivo 001/2004,assinado em 15/12/03 e
publicado no DOU em 30/12/03. Vigência: 22/08/03
a 30/07/07.

Absorção temporária de doutores.

16/09/2003

60.000,00

46.000,00

Tipo

Convênio

Convênio

Convênio

Convênio

Valor Total
Pactuado
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Data da
Publicação do
DOU (Convênio)

Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do
processo e do termo, data assinatura, vigência etc)

481336

Conv, PRODOC 219/2003 - Proc.ADM 1064/03.
Termo Aditivo 001/2004,assinado em 08/12/03 e
publicado no DOU em 30/12/04. Vigência: 22/08/03
a 30/07/07.

Absorção temporária de doutores.

16/09/2003

64.000,00

Convênio

481337

Conv, PRODOC 220/2003 - Proc.ADM 1090/03.
Termo Aditivo 001/2004,assinado em 08/12/03 e
publicado no DOU em 30/12/03. Vigência: 22/08/03
a 30/07/07.

Absorção temporária de doutores.

16/09/2003

60.000,00

22.000,00

Convênio

479844

Conv. PQI 022/2003 - Proc. ADM 563/03. Termo
Aditivo 001/2004, assinado em 02/01/04 e publicado
no DOU em 22/03/04. Vigência: 09/05/03 a 30/05/08.

Absorção temporária de doutores.

05/06/2003

81.212,32

44.529,34

Convênio

479845

Conv. PQI 023/2003 - Proc. ADM 565/03. Termo
Aditivo 001/2004, assinado em 02/01/04, vigência
09/05/03 a 30/05/08.

Absorção temporária de doutores.

22/03/2004

57.637,37

57.015,67

390122

Conv. PROAP 059/00 - Proc. ADM 419/00-1. Termo
Aditivo 003/2004, assinado em 27/07/2004 e
publicado no DOU em 03/08/04. Vigência: 31/03/00
a 28/02/05.

Apoio às atividades inovadoras dos programas
de pós-graduação , para desenvolvimento
acadêmico-científico.

24/05/2000

2.187.031,84

718.423,39

Conv. 145/2004 - Proc. 23000.007361/2004-14.
Vigência 03/07/04 a 31/12/04.

Auxílio ao funcionamento/custeio anual do
Hospital das Clínicas.

02/07/2004

110.000,00

110.000,00

Conv. 316/2004 - Proc. 23000.012890/2004-30.
Vigência 20/11/04 a 31/12/04.

Auxílio à manutenção das
acadêmicas e administrativas.

23/11/2004

2.062.799,00

2.062.799,00

Tipo

Convênio

Convênio
Convênio

Convênio

Objeto da Avença

Valor Total
Pactuado

Valor Total
Recebido/
Transferido no
Exercício

Código
Siafi/Siasg

506432

512528

atividades
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Tipo

Código
Siafi/Siasg

Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do
processo e do termo, data assinatura, vigência etc)

Objeto da Avença

Data da
Publicação do
DOU (Convênio)

Convênio

513023

Conv. 361/2004 - Proc. 23000.012747/2004-48.
Vigência 23/11/04 a 30/06/05.

Implantação do projeto "Projeto Amar,
integração docente assistencial na região leste
de Goiânia".

03/12/2004

Convênio

513024

Conv. 362/2004 - Proc. 23000.012753/2004-03.
Vigência 23/11/04 a 30/06/05.

Implantação do projeto "Artes e atos
goianos".Viabilidade econômica desses ofícios.

03/12/2004

Convênio

513025

Conv. 363/2004 - Proc. 23000.012757/2004-83.
Vigência 23/11/04 a 30/06/05.

Implantação do projeto "Adole Ser".
Necessidade de atuação planejada com
adolescentes/família

03/12/2004

Convênio

499163

Conv. 037/2004 - Proc. 23000.001926/2004-50.
Vigência 30/03/04 a 31/12/04.

Auxílio ao custeio/manutenção
Hospital das Clínicas.

anual

31/03/2004

Convênio

509057

Conv. 208/2004 - Proc. 23000.008467/2004-35.
Vigência 12/08/04 a 31/12/04

Complementação
de
custeio
funcionamento das IFES.

para

Convênio

501077

Convênio CVPR03/2004 - Proc. 00001.017319/200315. Acordo de Cooperação Técnica n°001/2004,
assinado em 09/12/04, publicado em 01/03/04,
vigência 01/03/2004 a 28/02/2009

Desenvolvimento e implantação de
um
"sistema de alerta de desmatamento" da
Amazônia.

07/06/2004

Convênio

498326

Conv. 006/2004 - Proc. 23000.000552/2004-55.
Termo Aditivo n°01 , assinado em 20/02/04, vigência
23/01/04 a 31/12/04.

Atendimento ao desenvolvimento do Programa
de Residência Médica.

23/01/2004

do

o

12/08/2004

Valor Total
Pactuado

Valor Total
Recebido/
Transferido no
Exercício

23.000,00

4.683,37

23.000,00

4.886,12

55.000,00

8.886,12

2.015.200,00

2.015.200,00

2.396.561,00

2.396.561,00

352.980,00

286.490,00

2.576.991,00

2.500.827,11
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Código
Siafi/Siasg

Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do
processo e do termo, data assinatura, vigência etc)

Objeto da Avença

Data da
Publicação do
DOU (Convênio)

Convênio

499390

Conv. 053/2004 - Proc. 23000.002323/2004-75.
Vigência 09/04/04 a 31/12/04.

Apoio
financeiro
para
atender
ao
desenvolvim,ento de estudos e pesquisas de
acadêmicos inseridos no Programa Especial de
Treinamento (PET).

13/04/2004

Convênio

513418

Conv. 430/2004 - Proc. 23000.012744/2004-12.
Vigência 25/11/04 a 31/12/04.

Incorporação de atividades multidisciplinares
no ensino de graduação.

07/12/2004

Convênio

484408

Projeto 044/02-01 UFG - Proc. 10200.03/0138-2.
Termo Aditivo nº 1, assinado em 24/11/2004,
Vigência 10/11/2003 a 09/11/2006

Construção de mapa genético baseado em
marcadores SSR e identificação de QTL

13/11/2003

Portaria

509355

Portaria 167/2004 - Proc. 25000.090668/2004-01.
Vigência 16/08/04 a 31/08/05.

Adequação da estrutura de atendimento à
urgência no HC/UFG.

Portaria

515040

Portaria 404/2004 - Proc. 25000.025593/2004-95.
Vigência 23/12/04 a 31/12/05.

Aquisição de equipamentos e
permanentes para fortalecer o SUS.

materiais

Portaria

515046

Portaria 405/2004 - Proc. 25000.092589/2004-27.
Vigência 23/12/04 a 31/12/05.

Aquisição de equipamentos e
permanentes para fortalecer o SUS.

materiais

Portaria

515035

Portaria 409/2004 - Proc. 25000.092583/2004-50.
Vigência 23/12/04 a 31/12/05.

Reforma de unidade de saúde.

Tipo

Valor Total
Pactuado

Valor Total
Recebido/
Transferido no
Exercício

78.146,00

78.146,00

30.408,00

30.408,00

243.857,00

28.700,00

23/08/2004

88.000,00

88.000,00

23/12/2004

1.360.000,00

1.360.000,00

23/12/2004

576.000,00

576.000,00

23/12/2004

233.362,24

100.000,00
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Valor Total
Recebido/
Transferido no
Exercício

Tipo

Código
Siafi/Siasg

Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do
processo e do termo, data assinatura, vigência etc)

Objeto da Avença

Data da
Publicação do
DOU (Convênio)

Portaria

509353

Portaria 168/2004 - Proc. 25000.092511/2004-11.
Vigência 13/08/04 a 31/07/05.

Atendimento às despesas com estudo e
pesquisas para o desenvolvimento de ações no
âmbito da atenção a saúde da criança.

19/08/2004

100.000,00

100.000,00

Portaria

517533

Portaria 411/2004 - Proc. 25000.092597/2004-73.
Vigência 29/12/04 a 31/12/05.

Ampliação e reforma de unidade de saúde.

30/12/2004

177.657,81

177.657,81

Portaria

517936

Portaria 438/2004 - Proc. 25005.004568/2004-12.
Vigência 30/12/04 a 31/12/05.

Aquisição de equipamentos e
permanentes para fortalecer o SUS.

31/12/2004

500.000,00

500.000,00

Acordo SUS/FNS - UFG

Descentralização Orçamentária para através do
HC/UFG atender aos usuários do Sistema
Saúde - SUS/FNS

Acordo

materiais

Valor Total
Pactuado

24.406.933,80

24.406.933,80
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Contrapartida

Beneficiário (Razão Social e
CNPJ)

Tipo

Código Siafi/Siasg

Convênio

479280

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Convênio

389206

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Convênio

480001

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Convênio

479774

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Convênio

479775

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Convênio

481335

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Convênio

481336

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Universidade Federal de Goiás

Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, Sindicância TCE S/N)

O fomento destina-se a apoio aos Programas de Pós-graduação da UFG, fundamentalmente
para pagamentos diversos de Bolsas e outros custeios previamente aprovados pela CAPES e
executados dentro dos respectivos Programas.
O impacto na absorção de Doutores, qualificação do corpo docente e no crescimento acadêmico
das IES públicas se mostraram significativos para o desenvolvimento institucional da UFG. Os
recursos não aplicados referem-se, na sua maioria, à impossibilidade de execução pois o nº de
bolsistas não pode ser alterado à revelia do plano inicial aprovado.

O fomento destina-se a apoio aos Programas de Pós-graduação da UFG, fundamentalmente
para pagamentos diversos de Bolsas e outros custeios previamente aprovados pela CAPES e
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Contrapartida

Beneficiário (Razão Social e
CNPJ)

Tipo

Código Siafi/Siasg

Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, Sindicância TCE S/N)

Convênio

506432

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Auxiliou o Hospital das Clínicas, cobrindo parte das despesas básicas.

Convênio

512528

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Propriciou complementação para manutenção das atividades acadêmicas e administrativas,
ajudando a garantir a regularidade das funções de ensino.

Convênio

513023

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Apoiou nas áreas de educação e saúde o atendimento às crianças e adolescentes vinculados a
instituição do terceiro setor, incluíndo as famílias a equipe de monitores e profissionais da área
de saúde(medicina, nutrição e enfermagem da UFG)

Convênio

513024

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Desenvolveu atividades junto a artesão locais (Estado de Goiás)

Convênio

513025

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Atuou de forma planejada junto aos adolescentes e suas famílias em situação de risco como:
violência na famiília, gravidez, dificuldades escolares e conflito com a lei.

Convênio

499163

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Apoiou financeiramente a manutenção do hospital das clínicas da UFG - Realização de 100%
da meta financeira.

Convênio

509057

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Propriciou complementação para manutenção das atividades acadêmicas e administrativas,
ajudando a garantir a regularidade das funções de ensino.
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Beneficiário (Razão Social e
CNPJ)

Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, Sindicância TCE S/N)

501077

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

O acordo de cooperação técnica está em andamento e o objeto está sendo cumprido de acordo
com o proposto.

Convênio

498326

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Os recursos foram aplicados de acordo com o Plano de Trabalho que visava pagamento de
Bolsistas de Residência Médica na UFG. Os objetivos iniciais foram totalmente alcançados,
com atendimento inegral aos bolsitas autorizados.

Convênio

499390

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Assegurou a continuidade e manutenção do PET, propriciando aos alunos condições para
melhoria da realização de atividades acadêmicas.

Convênio

513418

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Assegurou a continuidade e manutenção do PET, propriciando aos alunos condições para
melhoria da realização de atividades acadêmicas.

Convênio

484408

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Realização da construção de mapa genético em marcadores SSR e identificação de QTL para
características ao tempo de cocção e teores de proteína e fibras em feijão.

Portaria

509355

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Inscrito em Restos a Pagar-em desenvolvimento

Portaria

515040

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Inscrito em restos a pagar com andamento processo de aquisição

Tipo

Código Siafi/Siasg

Convênio

Contrapartida
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Código Siafi/Siasg

Portaria

515046

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Inscrito em Restos a Pagar com andamento processo de Licitação

Portaria

515035

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Inscrito em Restos a Pagar

Portaria

509353

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Os recursos foram executados dentro das possibilidades da liberação, conforme projeto da
unidade(FM).

Portaria

517533

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Inscrito em Restos a Pagar

Portaria

517936

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Inscrito em Restos a Pagar e em andamento o processo de Licitação,

Universidade Federal de Goiás
01.567.601/0001-43

Apoiou a Manutenção do Hospital das Clínicas para atendimento aos usuários dos
programas/SUS.O impacto social dos programas é altamente relevante para o Estado de Goiás,
pois os mesmos, além do atendimento à população, também se desenvolveu m a capacitação de
médicos e enfermeiros para desempenharem suas atividades profissionais na área de saúde sob
a estratégia do Programa SAÚDE DA FAMÍLIA. Apesar de ter sido executado 100% dos
recursos recebidos, esse valor ainda se mostra insuficiente diante das necessidades verificadas.

Acordo

Contrapartida

Beneficiário (Razão Social e
CNPJ)

Tipo

Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, Sindicância TCE S/N)
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Avaliação de Serviços Terceirizados
Serviços de Limpeza 2004
Limpeza de banheiros e copas:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

120

Qtde
44
115
58
25
0
5
247

%
17,8
46,6
23,5
10,1
0,0
2
100,0

Qtde
42
143
36
10
0
16
247

%

Qtde
19
109
82
32
0
5
247

%
7,7
44,1
33,2
13
0
2
100

120

Qtde
34
121
49
17
0
26
247

%
13,8
49
19,8
6,9
0
10,5
100

140

100
80
60
40
20
0

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

44

115

58

25

0

5

Limpeza da(s) secretaria(s):
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

17
57,9
14,6
4
0
6,5
100

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

42

143

36

10

0

16

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

19

109

82

32

0

5

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

34

121

49

17

0

26

Limpeza de paredes e tetos:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

100
80
60
40
20
0

Limpeza de Gabinetes:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

120
100
80
60
40
20
0
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Limpeza de Laboratórios e/ou salas de aulas:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

Qtde
25
109
62
14
0
37
247

%
10,1
44,1
25,1
5,7
0
15
100,0

120

Qtde
26
138
60
18
0
5
247

%
10,5
55,9
24,3
7,3
0
2
100

140

Qtde
36
153
47
7
0
4
247

%
14,6
62
19
2,8
0,0
1,6
100

160

100
80
60
40
20
0

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

25

109

62

14

0

37

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

26

138

60

18

0

5

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

36

153

47

7

0

4

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

23

92

59

21

40

12

Limpeza de halls e pátios:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

120
100
80
60
40
20
0

Coleta de lixo:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

140
120
100
80
60
40
20
0

Acompanhamento do(s) responsável(is) pela limpeza
aos serviços realizados:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

Qtde
23
92
59
21
40
12
247

%
9,3
37,2
23,9
8,5
16,2
4,9
100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Uso e manutenção de material
(detergentes, sabão, desinfetante, etc.):

Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

Qtde
19
113
51
23
31
10
247

%
7,7
45,7
20,7
9,3
12,6
4
100

120
100
80
60
40
20
0

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

19

113

51

23

31

10
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Avaliação de Serviços Terceirizados
Serviços de Vigilância - 2004
Atenção do vigilante à movimentação de Bens e
Serviços:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

Qtde
28
110
44
11
18
5
216

%
13,0
50,9
20,4
5,1
8,3
2,3
100,0

120

Qtde

120

9
102
37
12
48
8
216

%
4,2
47,2
17,1
5,6
22,2
3,7
100

(iniciativa, abordagem de forma adequada):
Opção
Qtde
Ótimo
21
Bom
119
Regular
29
Ruim
20
Não Sabe / Não Viu
20
Branco / Nulo
7
Total
216

%
9,7
55,1
13,4
9,3
9,3
3,2
100

120

%
5,1
40,8
13,4
4,6
27,3
8,8
100

90

100
80
60
40
20
0

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

28

110

44

11

18

5

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

9

102

37

12

48

8

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

21

119

29

20

20

7

Serviços de Ronda:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

100
80
60
40
20
0

Preparo do Vigilante para a função
100
80
60
40
20
0

Acompanhamento do(s) responsável(is) pela
Vigilância aos serviços:
Opção
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Não Sabe / Não Viu
Branco / Nulo
Total

Qtde
11
88
29
10
59
19
216

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ótima

Boa

Regular

Ruim

Não Sei

Nulo

11

88

29

10

59

19
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Avaliação de Serviços Terceirizados de Vigilância e Limpeza
Síntese – 2004
Serviços de Vigilância

Atenção do vigilante à movimentação de Bens e Serviços.
Serviços de Ronda.
Preparo do Vigilante para a função (iniciativa, abordagem de forma adequada).
Acompanhamento do(s) responsável(is) pela Vigilância aos serviços.

Ótima

Boa

Regular

Ruim

28
9
21
11

110
102
119
88

44
37
29
29

11
12
20
10

Ótima

Boa

Regular

Ruim

44

115

58

25

42

143

36

10

19

109

82

32

34

121

49

17

25

109

62

14

26

138

60

18

36

153

47

7

23

92

59

21

19

113

51

23

Não Sabe /
Não viu
18
48
20
59

Branco /
Nulo
5
8
7
19

Não Sabe /
Não viu
0
0
0
0
0
0
0
40
31

Branco /
Nulo
5
16
5
26
37
5
4
12
10

Serviços de Limpeza

Limpeza de banheiros e copas.
Limpeza da(s) secretaria(s).
Limpeza de paredes e tetos.
Limpeza de Gabinetes.
Limpeza de Laboratórios e/ou salas de aulas.
Limpeza de halls e pátios.
Coleta de lixo.
Acompanhamento do(s) responsável(is) pela limpeza aos serviços realizados
Uso e manutenção de material (detergentes, sabão, desinfetante, etc.)

PLANILHA DE METAS PARA 2004
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Área: Extensão e Cultura
Indicador/Atividade/Projeto
•

Cursos de Extensão
Cultura – presenciais

•

Alunos certificados

Dados de 2003
e

Meta para 2004

Estratégias p/atingir a meta

•

Realizados 110 cursos

•120

•
•
•

Estimular a reedição de cursos já elaborados;
Criar cursos para atendimento a demandas sociais;
Divulgar cursos em oferta.

• 177

•

Emitidos
certificados

•4.000

•

Estimular a promoção de cursos (atualização, capacitação,
seminários);
Estimular a participação não acadêmica;
Ofertar cursos e eventos que promovam a inclusão social.

• 3.051 (76,3%)

Formar quadro em Centro de Referência para atuação em
assessoria;
Ofertar cursos rápidos e de atendimento e demandas
internas e externas.

• 17

Estimular o acesso e uso das tecnologias disponíveis;
Democratizar o acesso às teconologias mediadoras da
educação;
Manter plataforma com ferramentas necessárias para o
acesso e oferta dos cursos;
Criar e divulgar cursos à distância e semipresenciais.

• 1.210 (60,5%)

• 371

• 78

3.800

•
•
•

•

Cursos a distância e
semipresenciais

•

Alunos certificados em
Cursos a Distância e
semipresenciais

•

9 cursos realizados

•10

•
•

1.977 certificados emitidos

•2.000

•
•
•
•

•

•

•210

•

Eventos acadêmicos/
administrativos e culturais

•

120 eventos realizados

•120

•
•
•

Estimular o cadastro de projetos novos;
Avaliar os projetos já implantados e apoiar a continuidade
dos mesmos;
Estimular as Unidades que não têm projetos cadastrados
para que estejam envolvidas na extensão e cultura;
Visitar as unidades e orientar sobre as formas para
apresentação de projetos.
Cadastrar todos os eventos na forma de projetos;
Registrar participações e promoções da UFG;
Certificar participações e coordenações.

•

Produção artística, cultural e
gráfica (cartazes e folders,

•

Registradas 59 produções

•60

•
•

Registrar todas as produções realizadas através da PROEC;
Divulgar promoções e participações da UFG.

Projetos cadastrados /ano

Meta alcançada

203 projetos cadastrados

•

•
•
•

• 168
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cartilhas)
•

Atendimento à população
em projetos de ação e
inclusão social

•

14.773 atendimentos
população

à

•16.000

•
•
•

Registrar todos os projetoss de ação e inclusão social;
Registrar o número de atendimentos e participações;
Cadastrar os projetos e programas em execução (ainda sem
cadastro).

• 84.958

Fonte: PROEC/UFG
Justificação:
Foi alcançado 76,3% da meta calculada para 2004 de alunos certificados. Até o ano de 2003 os alunos participantes de qualquer projeto de extensão e cultura (ação social, eventos,
cursos ou prestação de serviços ) recebiam certificação. A partir de 2004 os certificados são emitidos somente para participações em cursos e eventos. As demais participações recebem
somente declarações. Com isso, reduziu-se o número de certificados neste ano, pois o número de projetos cadastrados na modalidade Ação Social foi o mais constante, ultrpassando
cursos e eventos. Percebe-se isso com o número de atendimento à população em projetos de ação e inclusão social.
O número de certificados para cursos a distância e semipresencial não atingiu a meta calculada; ficando em 60,5% do total. Foram vários os motivos que podem ajudar a entender
esta situação:
1.

2.
3.

o Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje – previa 1.200 alunos inscritos. Mesmo com taxa de abandono prevista em torno de 30%, deveriam ser certificados 840 cursistas. No
entanto, o terceiro módulo do curso sofreu solução de continuidade. O convênio não previa três módulos e não houve recurso para o último. Este módulo foi ofertado com esforço
da UFG Virtual, e dentro das possibilidades e competências. Os tutores foram dispensados e também se cortou a linha livre (0800). Com o sistema de tutoria alterado e também a
comunicação, muitos cursistas abandonaram o curso no seu último módulo.
outro ponto a considerar é que se estimava iniciar a oferta de dois cursos de especialização semipresenciais, contabilizando 300 alunos. Estes cursos ficaram aguardando a liberação
de recursos e também de concurso público para professores. Estão em processo final de planejamento e deverão ser ofertados em 2005.
deve-se registrar, também, que alguns cursos a distância e semipresenciais estão ainda em oferta e seus certificados serão emitidos somente após o encerramento.
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Área: Extensão e Cultura
Alunos de Extensão Certificados
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Projetos de Extensão Cadastrados
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PLANILHA DE METAS PARA 2004
Área: Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Indicador/Atividade/Projeto
• Contratação de Servidores
Docentes

•

•

•

Contratação de Servidores
Técnico-administrativos

•

Dados de 2003
Foi
autorizada
pelo
Ministério da Educação a
abertura de edital para
concurso
para
o
preenchimento de 43 vagas
de docentes no mês de
outubro do corrente. Está
sendo
providenciada
a
publicação do Edital
e,
portanto, o preenchimento
das
vagas
acontecerá
somente a partir de janeiro
de 2004.

Meta para 2004
•Contratação de 57 Docentes para
o quadro permanente

Estratégias p/atingir a meta
Meta alcançada
• Realização
de
Concurso • Foram Contratados 53 Docentes.
Público

Das 323 vagas para o
hospital
não
foram
preenchidas até o momento
34 vagas pelos seguintes
motivos: para 7 vagas não foi
realizado o concurso por
decisão judicial; 6 vagas não
foram
preenchidas
no
concurso; 3 vagas os
aprovados não estavam em
condições de tomar posse e
18 vagas ainda não foram
redistribuídas para a UFG
pelo MEC os referidos
cargos.
A UFG recebeu autorização
somente para abertura de
edital de 77 vagas em

•Contratação de 81 servidores
Técnico-administrativos

•

Realização
Público

de

Concurso

• Foram Contratados 75 servidores
Técnico-administrativos.
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outubro de 2003. O edital
está sendo elaborado e
portanto os cargos deverão
ser preenchidos em 2004.
•

•

•

•

Avaliação para atribuição da
GED

Cursos de Capacitação

Servidores Capacitados

Avaliação de Servidores
Técnico-administrativos

•

•

•

•

Foram
avaliados
1.365
docentes para efeito de
atribuição da Gratificação de
estímulo a Docência - GED

Foram realizados 10 cursos
com 15 turmas.

Foram
treinados
servidores.

434

Encontra-se em fase de
revisão da metodologia de
avaliação
aguardando

•Avaliação de todos os docentes
em atividade na UFG para
atribuição da GED

•Realização de Cursos de
Capacitação de acordo com a
demanda das unidades e órgãos

•Capacitar servidores de acordo
com a demanda das unidades e
órgãos

•Avaliação de todos os servidores
técnico-administrativos da UFG

•

Elaboração e aprovação pelo
CONSUNI e CEPEC da
resolução para critérios de
pontuação;

•A
UFG
estabeleceu
seus
mecanismos
de
avaliação
baseados na Medida Provisória
nº. 208, de 28/08/2004.

•

Constituição da Comissão
Institucional de Atribuição da
GED - CIAG;

•

Preenchimento
pelos
docentes do Sistema de
Cadastro
de
Atividades
Docentes - SICAD.

•

Realização do Planejamento
Estratégico nas unidades e
órgãos;

•

Levantamento
das
necessidades de treinamento
e desenvolvimento.

•

Realização do Planejamento
Estratégico nas unidades e
órgãos;

•

Levantamento
das
necessidades de treinamento
e desenvolvimento.

• Realização do Planejamento
estratégico de 16 Unidades e
Órgãos;
• Levantamento da Necessidade de
Treinamento
de
todas
as
Unidades e Órgãos da UFG;
• Treinamento de 400 servidores

•

Aplicação de oficinas de
avaliação em todas unidade e
órgãos da UFG

• Aprovada a Resolução pelo
CONSUNI que regulamenta a
Avaliação de Desempenho

• Realização do Planejamento
estratégico de 16 Unidades e
Órgãos;
• Levantamento da Necessidade de
Treinamento
de
todas
as
Unidades e Órgãos da UFG;
• Realização de 15 Cursos.
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apreciação do CONSUNI. A
conclusão da avaliação está
prevista para ocorrer no
início de março de 2004.
•

Avaliação Institucional

•

•

•

Elaboração de programas
gerencias

•

•

Avaliação do IPTSP, ICB,
CEGRAF e DC concluídas.
Relatório final concluído em
fase de impressão.
Os
novos
núcleos
encontram-se em fase de
implantação.

•Avaliação de 6 novos núcleos
avaliativos

Aperfeiçoamento
e
alimentação de dados pelos
usuários dos Sistemas de
Controle da Pós-Graduação;
Cadastro de Projetos de
Pesquisa;
Cadastros
de
projetos
de
Extensão;
Implantado o Sistema de
Pessoal; Reformulado o
Sistema
de
Portarias;
Elaborado
o
modelo
funcional de dados do
Sistema
de
Produtos;
Implantado o Sistema de
Controle
de
Bolsistas
(Monitores,
PIBIC,
Extensão, etc.); Elaborado o
Sistema de Informações de
Áreas físicas;
Contratada a empresa para
desenvolvimento
do
programa; Levantamento e
modelagem de dados do

•Implantação e conclusão dos
seguintes sistemas: Sistema de
Pós-graduação Stricto Sensu,
Sistema de Portarias, Sistema de
Pessoal, Sistema de Cadastro de
Projetos de Extensão, Projetos de
Pesquisa, SICAD e Regulamento
Geral de Cursos de Graduação RGCG.

•

Realização do Planejamento
dos 6 núcleos;

•

Realização dos grupos de
enfoque;

•

Elaboração e publicação dos
relatórios de avaliação.

•

Conclusão
desenvolvimento
sistemas;

•

Treinamento dos usuários;

•

Alimentação dos dados

do
dos

• Foram Avaliados 7 Núcleos
Avaliativos
(Instituto
de
Informática,
Faculdade
de
Educação, Faculdade de Direito,
Escola de Veterinária, Faculdade
de Enfermagem, Departamento
de Desenvolvimento de Recursos
Humanos
e
Comissão
de
Avaliação Institucional)
• Foram
desenvolvidos
e
implantados
os
seguintes
sistemas:
• Sistemas de Controle
Acadêmico
da
PósGraduação Lato e Stricto
Sensu - SISPG;
• Sistema de Cadastro de
Projetos de Pesquisa SAPP;
• Sistema de Cadastro de
Projetos e atividades de
Extensão e Cultura SINEC;
• Sistema
de
controle
Acadêmico para o Novo
Regulamento Geral dos
Cursos de Graduação RGCG;
• Sistema de Cadastro de
atividades Docentes –
SICAD;
• Sistema de Pessoal – SP.
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Sistema; Elaboração do
modelo de dados funcionais;
Implantados 2 sub-projetos
com treinamento de usuários
(Registro
de
matrizes
curriculares e Adequações
Curriculares).
•

Portal UFG

•

Implantados os sites da
DMP,
DP,
Editora,
Planetário,
UFGNet,
Consulta de Resoluções,
Reformulação do Site da
UFG.

•Desenvolvimento e implantação
de novos sítios e manutenção dos
já implantados

•

Manutenção da equipe de
desenvolvimento
e
implantação dos sítios

• Foram desenvolvidos 16 novos
portais: UFG (versão 2004);
POP(RNP) – Ponto de Presença
em Goiás da Rede Nacional de
Pesquisa, CIDARQ, CS, DMP,
ECAM,
Pó-Graduação
em
Sociologia, Pós-graduação em
Comunicação
Social,
HC,
Vestibular 2005, IQ, Seminário
da ANDIFES, SINEC, SICAD,
SAD – Sistema de Avaliação de
Desempenho e SAPP

Fonte: PRODIRH/UFG
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Área: Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Servidores capacitados

Servidores Técnico-Administrativos Contratados
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PLANILHA DE METAS PARA 2004
ÁREA: Assuntos da Comunidade Universitária
Indicador/Atividade/Pr
Dados de 2003
Meta para 2004
Estratégias p/atingir a meta
ojeto
• Projetos Sociais
• Realizados 14 projetos •Realizar
13 • Buscar soluções coletivas •
sociais
projetos sociais
junto
à
Comunidade
Universitária para garantir o
fortalecimento dos programas
e projetos desenvolvidos pela
PROCOM
e
conseqüentemente contribuir
para a permanência dos
estudantes de baixa renda na
UFG.

•

Servidores Atendidos •
nos Diversos
Programas Sociais

10.043 atendimentos •9.224 atendimentos •
realizados
previstos.

Desenvolver trabalho de •
divulgação aos benefícios
potenciais.

•

Estudantes Atendidos •
nos Diversos
Programas Sociais

9.034
atendimentos •5.636 atendimentos •
realizados
previstos.

Divulgação
nas
Unidades/Cursos.

diversas •

Meta alcançada
Realização de 15 Projetos Sociais:
• Programa de Incentivo à Participação de Estudantes em Eventos
Científicos e Culturais.
• Programa de Assistência às Necessidades da Idade Madura –
PRANIM.
• Programa de Melhoria da Moradia – PMM.
• Programa de Bolsa Alimentação.
• Programa de Saúde Mental para a Comunidade Universitária –
Saudável mente.
• Programa de Bolsa Estágio.
• Serviço de Nutrição.
• Espaço de Educação Infantil -Creche / UFG.
• Serviço de Saúde / SESMET
• Projeto Esporte na UFG
• Programa de Moradia Estudantil
• Isenção de Taxas Acadêmicas.
• Serviço Odontológico
• Departamento de Administração e Compras – DAC
• Projeto de apoio ao esporte e laser dos moradores das CEU’s.
10.317 atendimentos

4.380 atendimentos
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•

•

Eventos

02 eventos realizados

•02
previstos

eventos •

Articular equipe de trabalho •
da Pró-Reitoria.

Realizados os dois eventos.

Fonte: PROCOM/UFG

Área: Assuntos da Comunidade Universitária
Servidores atendidos em Programas Sociais
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Estudantes atendidos em Programas Sociais
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Indicadores de
Gestão
•

Indicadores de Gestão do Forplad

•

Indicadores de Gestão do Tribunal de
Contas da União
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Alguns Indicadores de Gestão da UFG conforme trabalho desenvolvido pelo Fórum de
Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES - FORPLAD
O Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das IFES – FORPLAD, no
desenvolvimento de suas ações, programas e atividades, elaborou um conjunto de 59 Indicadores de Gestão para
as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), publicado em novembro de 2003.
Apesar dessa publicação ter ocorrido em 2003, esta foi uma tarefa assumida pelo FORPLAD há alguns
anos, o que pode ser constatado em seus Planos de Trabalhos.
Apresentamos, no presente relatório, o cálculo de alguns deles para a UFG, onde foi possível contar
com base de dados disponíveis.
Todas as explicações acerca da metodologia de cálculo podem ser encontradas na referida publicação e
acessada no Portal do FORPLAD: www.andifes.org.br/forplad.
1) Despesa Corrente/Aluno Tesouro - DCAT
Na qualidade de indicador de eficiência, objetiva retratar a forma como os recursos alocados na
produção de ensino e pesquisa estão sendo utilizados.
DCAT =

Despesa Corrente
A G E + A PG TI + A R TI

DCAT =

149.178.435
= 5.884,00
25.354

Onde:
Despesa Corrente – deve ser expressa considerando-se a soma algébrica conforme a seguir:
(+) 85% das Despesas correntes (unidade central)
(+) Despesas correntes do Hospital Universitário
(-) Aposentadorias e Reformas (conta n° 319001)
(-) Pensões (conta n° 319003)
(-) Sentenças Judiciais (conta n° 319091)
(-) 65% das despesas correntes do Hospital Universitário
(-) Despesa com pessoal cedido – docente
(-) Despesa com pessoal cedido – técnico-administrativo
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – docente
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – técnico-administrativo
A) GRADUAÇÃO
A1) Relação Diplomado/Docente - RDD

RDD =

Número Diplomados na Graduação
Docente em Tempo Integral

RDD =

2.254
= 2,12
1.065

Observação:
Para o cálculo deste indicador exclui-se os docentes lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à
Educação por atuarem no Ensino Fundamental e Médio (antigo Colégio Aplicação da UFG).
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A2) Relação Aluno/Docente – RGD e RMD
Será dada através de dois indicadores, conforme se segue:

A2.1) RGD =

Aluno Tempo Integral
Docente em Tempo Integral

A2.2) RMD =

Número de Matrículas
Número de Docentes em Tempo Integral

RGD =

12.298
= 11,55
1.065
RMD =

13.979
= 13,13
1.065

Observação:
Para o cálculo deste indicador excluem-se os docentes lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à
Educação por atuarem no Ensino Fundamental e Médio (antigo Colégio Aplicação da UFG).
A3) Índice de crescimento das Vagas oferecidas na Graduação - IVG
Expressa a evolução do número de vagas oferecidas em séries iniciais no Processo Seletivo (utilizando-se
dados do ano 1997 como base-referência)
IVG =

Número de vagas no ano × 100
Número de vagas em 1997

IVG =

3.367 × 100
= 136 ( 36% )
2.458

A4) Índice de crescimento das Matrículas na Graduação - IMG
Expressa a evolução do Número de Matrículas nos cursos de Graduação (utilizando-se dados do ano de
1997 como referência)
IMG =

Número de Matrículas no ano × 100
Número de Matrículas em 1997

IMG =

13.979 ×100
= 129 (29%)
10.821

A5) Densidade Processo Seletivo de Ingresso - DPSI
DPSI =

Número de inscritos nos processos seletivos
Número de vagas oferecidas nos processos seletivos

DPSI =

30.302
= 9,0
3.367

A6) Taxa de Matrícula Fora de Sede - TMFS
TMFS =

Número de Matrículas Fora de Sede
Número de Matrículas

TMFS =

3.199
= 0,23
13.979

B) PÓS-GRADUAÇÃO
Aqui todos os indicadores referem-se à Pós-Graduação Strito Sensu.
B1) Relação aluno de Pós-Graduação por Docente Doutor - APGDR
Indica como o total de matrículas em Cursos de Mestrado e Doutorado está para o quantitativo de
docentes doutores.
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APGDR =

(Número de Matrículas em Mestrados + Número de Matrículas em Doutorados)
Número de Docentes Doutores

APGDR =

1.430
= 2,52
564

Observação:
Para o cálculo deste indicador excluem-se os docentes lotados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à
Educação por atuarem no Ensino Fundamental e Médio (antigo Colégio Aplicação da UFG).

C) EXTENSÃO
C1) Taxa de alunos executores de ação de Extensão
Essa taxa expressa o envolvimento dos alunos de Graduação e de Pós-Graduação com as atividades de
Extensão Universitária, devidamente reconhecida pela IFES.
TE =

Número de Alunos executores de ações de extensão(7)
Matrículas na Graduação + Matrículas na Pós − Graduação

TE =

3051
= 0,20
15.409

Observação:
(7)
Indica o número de alunos de graduação e de pós-graduação que executam ações extensionistas, com ou sem
percepção de bolsa de extensão.

D) ACERVO BIBLIOGRÁFICO
D1) Densidade de Livros por Matrícula - DLM
Esse indicador demonstra o potencial de disponibilidade de acervo para o contingente de alunos de
Graduação e de Pós-Graduação da IFES.
DLM =

Número de Livros
Matrículas na Graduação + Matrículas na Pós − Graduação

DLM =

156.633
= 10,16
15.409

D2) Densidade de Títulos por Matrícula - DTM
Esse indicador evidencia o quantitativo de títulos de livros disponíveis para o contingente de alunos da
IFES.
DTM =

Número de Títulos de Livros
Matrículas na Graduação + Matrículas na Pós − Graduação

DTM =

127.838
= 8,30
15.409

D3) Densidade de Títulos de Periódicos por Programa de Pós-Graduação - DP
Esse indicador dimensiona o acervo de periódicos, em termos de títulos disponíveis, em relação ao
número de Programas de Pós-Graduação da IFES.
DP =

Número de Títulos de Periódicos
Número de Programas de Pós − Graduação

DP =

3.517
= 100,49
35
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E) CORPO DE SERVIDORES
Esses indicadores relativos ao quadro de servidores (docentes e técnico-administrativos) devem
explicitar diversos enfoques dados pelas IFES, como o esforço institucional para com a qualificação de seus
quadros, a evolução desse quadro em termos quantitativos de pessoal e a demonstração do envolvimento, do
quadro de professores, através da manutenção do regime de dedicação exclusiva, dentre outros.
E1) Taxa de Docentes em DE - TDDE
Esse indicador expressa, dentro do quadro docente, o índice de professores em regime de dedicação
exclusiva.
TDDE =

Número de Docentes em Dedicação Exclusiva
Número de Docentes

TDDE =

868
= 0,79
1.103

Observação :
Aqui foram considerados todos os docentes do quadro efetivo da UFG.
E2) Índice da evolução do número de Docentes por Titulação
E2.1) Índice de docentes com Mestrado - IDTM
Expressa a evolução do número de docentes, do quadro efetivo, com título de Mestre e deve-se utilizar
os dados do ano de 1997 como referência.
 1997 → 468 
IDTM = 
 ⇒ − 9,18%
 2004 → 425 

E2.2) Índice de crescimento do número de Docentes - IDTD
Expressa a evolução do número de docentes do quadro efetivo, com título de Doutor e deve-se utilizar
os dados do ano de 1997 como referência.

1997 → 240 
IDTD = 
 ⇒ 138%
 2004 → 573 

E3) Taxa de Docentes Temporários - DT
Esse indicador visa mostrar a relação entre o quantitativo de docentes temporários e o quadro total de
professores.
DT =

Número de Docentes Temporários
( Número de Docentes Efetivos + Número de Docentes Temporários )

DT =

218
= 0,20
1.103

F) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
F1) Densidade de Leito ativo por Médico Residente - DLR
Esse indicador expressa a relação de leitos ativos pelo quantitativo de Médicos Residentes do Hospital
Universitário.
DLR =

Número de leitos ativos
Número de médicos residentes do Hospital Universitário

DLR =

309
= 1,71
114
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Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário

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/2005”. 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 dedicam-se a este ensino.

1 – Cálculo do Custo Corrente
(1) Custo Corrente
(+) Despesas Correntes da Universidade
(-) 65% das despesas correntes do HC
(-) Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001)
(-) Pensões (conta nº 319003)
(-) Sentenças Judiciais (conta nº 319091)
(-) Despesas com pessoal cedido – docente
(-) Despesas com pessoal cedido - tec.-admin
(-) Despesas com afastamento País/Exterior – docente
(-) Despesas com afastamento País/Exterior - tec.-admin

190.974.016,00
293.361.642,00
9.570.882,00
68.883.682,00
7.746.269,00
11.261.204,00
255.584,00
170.618,00
4.195.115,00
304.272,00

2 – Cursos de Graduação/2004
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Curso

Artes Visuais
Artes Cênicas
Musica
Agronomia
Ciencias Biológicas
Química
Física
Comunicação Social Jornalismo
Comunicação Social Relacoes Publicas
Comunicação Social Radialismo
Biblioteconomia
Ciencias da Computação
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Matemática
Enfermagem
Farmácia
Medicina
Med. Veterinária
Nutrição
Odontologia
Ciencias Sociais
Comunicação Social - Publicidade
Direito
Filosofia

Número de
Diplomados
(NDI)

77
17
25
102
75
27
27
31
23
22
15
48
68
46
29
33
90
46
102
108
102
41
59
63
23
163
23

Duração Padrão
(DPC)

4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
6
5
5
5
4
4
5
4

Fator de
Retenção

0,1150
0,1150
0,1150
0,0500
0,1250
0,1325
0,1325
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1325
0,0820
0,0820
0,0820
0,0820
0,1325
0,0660
0,0660
0,0650
0,0650
0,0660
0,0650
0,1200
0,1000
0,1200
0,1200

Número de
Ingressantes
relativos aos que
se graduaram
no exercício

Número total de
ingressantes em
2004
NI

126
42
27
134
129
75
78
47
31
33
27
52
84
75
36
40
227
56
140
112
133
42
62
78
32
188
59

112
30
22
140
134
72
63
68
35
0
30
62
92
71
35
44
224
50
125
110
135
41
60
86
38
182
56

Peso do Grupo

1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
1
1
1
1
1,5
2
2
2
2
1,5
1,5
2
4,5
4,5
2
4,5
1
1
1
1

AGTI

378,42
88,82
111,50
583,00
396,50
167,31
158,31
173,40
113,20
96,80
81,00
231,44
397,88
280,11
164,39
192,28
541,70
250,18
572,41
693,12
584,40
218,53
315,43
305,24
116,20
936,55
136,04

AGE

567,63
133,23
167,25
1.166,00
793,00
334,62
316,62
173,40
113,20
96,80
81,00
347,16
795,76
560,22
328,78
384,56
812,55
375,27
1.144,82
3.119,04
2.629,80
437,06
1.419,41
305,24
116,20
936,55
136,04
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Geografia
História
Letras
Pedagogia
Musicoterapia
Design de Moda
Educação Artística
Educação Física
Total

117
101
181
206
15
14
22
113
2.254

4
4
4
4
4
4
4
5
154

0,1200
0,1200
0,1150
0,1000
0,1150
0,1150
0,1150
0,0660
3,4970

211
164
357
262
18
30
1
157
3.365

234
162
352
258
16
27
43
159
3.368

1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
60,5

A
AG
APG
AR
AGTI
AGE
APGTI
ARTI
NDI

15.299

Nº de ingressantes relativos aos que se graduaram no exercício

3.365

641,16
513,48
978,26
958,40
67,90
75,44
119,12
659,79
12.297,71

641,16
513,48
978,26
958,40
101,85
113,16
178,68
989,69
22.265,89

13.979
1.430
114
12.298
22.266
2.860
228
2.254

Onde:

A
AGTI
AGE
APGTI
ARTI

Número total de alunos (Graduação (AG)), Pós Graduação – Stricto Sensu (APG) e Residência Médica (AR).
número de alunos de Graduação em Tempo Integral.
Número de alunos equivalentes de Graduação
Número de alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral
Número de alunos de Residência Médica em Tempo Integral

3 – Número de Professores e Servidores Técnico-Administrativos
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Numero de Professores
20 h
40 h
D.E.

1.065
76
159
868

Número de Docentes
Doutores
Mestres
Especialista
Graduados

1.103
564
393
95
51

Números de Funcionários
20 h
30 h
40 h

2.124
101
62
2.027

No número de Professores 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.
I. Custo Corrente / Aluno Equivalente
II. Aluno Tempo Integral / Professor
III. Aluno Tempo Integral / Funcionário
IV. Funcionário / Professor
V. Grau de Participação Estudantil (GPE)
VI. Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)
VII Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
VIII Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
IX. Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

7.532,34
14,45
7,24
1,99
0,88
0,09
3,54
3,84
0,67
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Equipe de Elaboração:
Ilka Maria de Almeida Moreira
Wilian Roberto de Carvalho
Marcos Severino Pereira
Maria Cecília César Rodrigues
Lúcia Aparecida Soares
Leonardo Terêncio Brito Xavier

(PROAD)
(PROAD)
(CO/PROAD)
(DCF/PROAD)
(PROAD)
(PROAD)

Os conteúdos das planilhas, por área, foram fornecidos por:
Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira
Eliana Martins Lima
Ana Luiza Lima Souza
Ilka Maria de Almeida Moreira
Emilson Rocha de Oliveira
Ivete Santos Barreto

(PROGRAD)
(PRPPG)
(PROEC)
(PROAD)
(PRODIRH)
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