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RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

Mensagem do dirigente
máximo da unidade

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
(IF Goiano) criado pela Lei nº 11.892/2008, assim como os
demais institutos federais que integram a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, completaram
10 anos de dedicação, em 2018, ao ensino, à pesquisa e à
extensão - três pilares acadêmicos inerentes à educação de
excelência.
Atualmente, o IF Goiano possui campi situados nos
municípios de Ceres, Campos Belos, Catalão, Cristalina,
Ipameri, Iporá, Hidrolândia, Morrinhos, Posse, Rio Verde,
Trindade e Urutaí, sendo que Reitoria está situada em

revelam a importância da Instituição diante da sociedade. O
IF Goiano contou com aporte de recursos de investimento
para a conclusão e início de novas obras, bem como para
aquisição de equipamentos. Tal conjuntura oportunizou que
a educação científica, acadêmica e tecnológica fosse levada
a mais pessoas, em diversas localidades do Estado.
Importante constar que obtivemos conceito máximo (5) pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) do Ministério da Educação (MEC).

Goiânia, capital do estado. Além das doze

unidades de
ensino, o IF Goiano possui ainda o Polo de Inovação,
localizado na cidade de Rio Verde. Essa unidade tem como
objetivo o desenvolvimento de projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I), em parceria com
empresas atuantes em diversas áreas. As unidades do IF
Goiano atendem em todos os níveis de ensino, desde a
formação inicial e continuada até o pós-doutorado, cerca de

20 mil estudantes por ano, em cursos presenciais e
à distância.
No processo contínuo de cumprir a missão institucional e
seus objetivos, no ano de 2018, a prioridade da gestão do IF
Goiano foi a consolidação das novas unidades, por meio de
obras, aquisição de equipamentos e mobiliários, ampliação
das dependências e manutenção da estrutura dos campi.
Tal consolidação considerou, ainda, o aumento do número
de servidores, de acordo com a tipologia dos campi e
Reitoria.
Nesse período, trabalhamos para a ampliação do número de
cursos em todos os níveis já mencionados. Esses resultados

Nessa avaliação, são considerados os seguintes eixos:

planejamento e avaliação, desenvolvimento
institucional, políticas acadêmicas, políticas
de gestão e infraestrutura física. Esse conceito
coloca o IF Goiano na faixa de excelência em educação, uma
vez que estamos entre as poucas instituições públicas
federais do país com essa nota.

Ainda sobre o contínuo de cumprir a missão institucional e seus

III e o IV
Encontro de Planejamento Administrativo e
Estratégico do IF Goiano, com os Pró-Reitores,
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objetivos, realizamos, no ano de 2018,

o

Diretores-Gerais dos campi e Diretores de Áreas. As temáticas
contempladas foram PDI 2019-2023 e implantação da Política de
Gestão de Riscos do Instituto Federal Goiano.
Também, participamos da

9ª edição da Reitoria

Itinerante.

Trata-se de um projeto que visa integrar e
aproximar o órgão gestor da Instituição, situado em Goiânia,
com seus diversos campi por meio da realização de atividades
conjuntas.
Sobre a comunicação intra e inter Institucional, desde o início da
nossa gestão adotamos o Café com Ideias, que consiste
em um evento realizado mensalmente na Reitoria, no qual são
apresentados alguns informes do Reitor e há um momento de
confraternização entre os servidores com a comemoração dos
aniversariantes do mês.
O grande desafio da Instituição consiste em envidar
esforços para a transformação dos campi avançados em campi, e
a mudança de tipologia para as unidades que atingiram mais de
vinte discentes por docente. Vislumbramos, para os próximos
anos, uma Instituição cada vez mais consolidada, que perpetue a
missão institucional em cada unidade, com capacidade de
ampliação do número de campi e de cursos, de modo a ampliar
a interiorização e a verticalização do ensino, objetivando
atender, cada vez melhor, a grande demanda que ainda há no
nosso Estado.

Prof. Vicente – Reitor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui peça
relevante
ao
cumprimento
da
obrigação do Instituto Federal Goiano
(IF Goiano) de prestar contas aos
órgãos
de
controle
interno
(Controladoria Geral da União –
CGU) e externo (Tribunal de Contas
da União – TCU), nos termos do Art.
70 da Constituição Federal. Informase que este Relatório de Gestão foi
elaborado de acordo com as
disposições das:
- IN TCU nº 63/2010; nº 72/2013;
- Resolução TCU nº 234/2010;
nº 244/2011;
- DN TCU nº 170/2018; nº 172/2018;
- Portaria TCU nº 369/2018.

Ao analisar os resultados da gestão
em 2018, verifica-se que estamos
cumprindo o que propusemos e
obtendo sucesso na missão de
organizar de forma sistemática o IF
Goiano.

DETERMINAÇÃO DA MATERIALIDADE DAS
INFORMAÇÕES
Para elaboração do Relatório de Gestão priorizamos a divulgação dos
resultados gerados pela instituição por meio dos processos internos: a)
Excelência acadêmica: reúne os objetivos para os quais a instituição
deve ter excelência para gerar os resultados institucionais. Os elementos
dessa perspectiva apontam para desafios de primeira ordem, ou seja,
quais atividades finalísticas do IF Goiano devem ser realizadas com
excelência; b) Eficiência na gestão: são elencados desafios de segunda
ordem, ou seja, quais as principais atividades meio devem ser
desenvolvidas para contribuir com as atividades finalísticas; c) Gestão de
Pessoas, Infraestrutura e TI: envolve os desafios que a instituição
deverá superar para ter excelência em suas atividades internas, como
devem ser desenvolvidas as pessoas, suas competências e atendidas
suas necessidades e quais os desafios de tecnologia para suportar as
atividades prioritárias do Instituto; d) Orçamento: reúne os desafios
alinhados à garantia financeira para que a organização cumpra
adequadamente suas atividades. Por fim, ressaltamos que a elaboração
deste relatório prezou pela objetividade, clareza e fidedignidade na
demonstração das informações solicitadas. Portanto, buscou-se, da
melhor forma possível, apresentar à sociedade os esforços e
desempenho da gestão do IF Goiano em 2018 por meio de um relatório
integrado.
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Visão geral organizacional e
ambiente externo
Capítulo

01

O Instituto Federal Goiano é uma autarquia federal detentora de autonomia

VISÃO GERAL DO IF GOIANO

ADMINISTRATIVA

PATRIMONIAL

FINANCEIRA

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
INCLUSIVA EM SINTONIA COM
AS NECESSIDADES DA
SOCIEDADE

PESQUISA, EXTENSÃO E
INOVAÇÃO

Oferece
EDUCAÇÃO BÁSICA,
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
NAS DIFERENTES MODALIDADES
DE ENSINO

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Instituição de ensino: pública, gratuita, democrática e de excelência
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647 TAE’s
673 DOCENTES

ONDE ESTAMOS

EM TORNO de
20.000
ESTUDANTES
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REITORIA

CAMPUS CERES

CAMPUS CRISTALINA

INSTITUTO FEDERAL GOIANO

COMPOSIÇÃO, MISSÃO E VISÃO DO IF GOIANO

CAMPUS CAMPOS BELOS

CAMPUS IPORÁ

CAMPUS MORRINHOS

Promover educação profissional de
qualidade, visando à formação integral
do cidadão para o desenvolvimento da
sociedade.

CAMPUS POSSE

CAMPUS RIO VERDE

CAMPUS TRINDADE

CAMPUS URUTAÍ

Consolidar-se como instituição de
referência nacional na promoção de
educação profissional verticalizada.

CAMPUS AVANÇADO CATALÃO
CAMPUS AVANÇADO
HIDROLÂNDIA

CAMPUS AVANÇADO IPAMERI

PÓLO DE INOVAÇÃO RIO VERDE
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ORGANOGRAMA GERAL DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PERFIL DE CADA DIRIGENTE

Prof. Dr. Vicente Pereira de Almeida - Reitor do IF Goiano - vicente.almeida@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Claudecir Gonçales - Pró-reitor de Administração - claudecir.goncales@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Elias de Pádua Monteiro - Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional elias.monteiro@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Fabiano Guimarães Silva - Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

fabiano.silva@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Sebastião Nunes da Rosa Filho - Pró-reitor de Extensão - sebastiao.nunes@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Virgílio José Tavira Erthal - Pró-reitor de Ensino - virgilio.erthal@ifgoiano.edu.br

Cap.
01

Visão geral organizacional e ambiente externo

Pg. 15

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PERFIL DE CADA DIRIGENTE

Prof. Me. Fabiano José Ferreira Arantes - Diretor-geral do Campus Campos Belos – fabiano.arantes@ifgoiano.edu.br

Prof. Me. Emerson do Nascimento - Diretor do Campus Avançado Catalão –
emerson.nascimento@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Cleiton Mateus Sousa - Diretor-geral do Campus Ceres - cleiton.sousa@ifgoiano.edu.br

Prof. Me. Eduardo Silva Vasconcelos - Diretor-geral do Campus Cristalina eduardo.vasconcelos@ifgoiano.edu.br

Profa. Ma. Alessandra Edna de Paula - Diretora do Campus Avançado Hidrolândia alessandra.edna@ifgoiano.edu.br

Profa. Dra. Juliana Cristina da Costa Fernandes - Diretora do Campus Avançado Ipameri juliana.fernandes@ifgoiano.edu.br
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DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PERFIL DE CADA DIRIGENTE

Prof. Me. José Junio Rodrigues de Souza - Diretor-geral do Campus Iporá - jose.junior@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Gilberto Silvério da Silva - Diretor-geral do Campus Morrinhos - gilberto.silverio@ifgoiano.edu.br

Profa. Dra. Simone da Costa Estrela - Diretora-geral do Campus Posse - simone.estrela@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Anísio Corrêa da Rocha - Diretor-geral do Campus Rio Verde - anisio.rocha@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Júlio Cézar Garcia - Diretor-geral do Campus Trindade - julio.garcia@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Gilson Dourado da Silva - Diretor-geral do Campus Urutaí - gilson.dourado@ifgoiano.edu.br

Prof. Dr. Alaerson Maia Geraldine - Diretor-geral do Polo de Inovação Rio Verde - alaerson.geraldine@ifgoiano.edu.br
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IF GOIANO INTERNACIONAL
-Programa para incentivo de estágio
pelo período de 3 meses
-5 bolsas de R$ 10.000,00 para estágio
no exterior
INTERCÂMBIO IPB
- Acordo firmado com o Instituto
Politécnico de Bragança
- 2 vagas por semestre
Estreitamento de Relações;
Visitas técnicas às
Universidades.

MISSÃO PORTUGAL
MISSÃO AUSTRÁLIA

AMBIENTE EXTERNO

Conhecimento do modelo
Australiano de educação e
busca de soluções e
similaridades.
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Modelo
de
Negócios
SOCIEDADE

FAMÍLIAS

Partes Interessadas

MODELO DE NEGÓCIOS

MERCADO DE
TRABALHO

ENTRADAS:
- Alunos

INSUMOS:
- Infraestrutura

- Pesquisadores

- Servidores altamente
qualificados

- Comunidade
local/regional

- Promoção de formação em:
ensino, pesquisa, inovação e
extensão

SAÍDAS:
- Profissionais formados com
alto valor agregado
- Publicações científicas,
patentes e tecnologias
- Promoção regionalizada de
atividades de arte, cultura e
esporte
Cap.
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Planejamento estratégico e
governança
Capítulo

02

MAPA ESTRATÉGICO 2014 - 2018

O planejamento estratégico, por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), faz com que a
instituição defina seus objetivos para curto, médio e longo prazos; bem como repense constantemente as
visões que têm de si e estabeleça as ações necessárias para o alcance de seus objetivos.
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Figura 01 - Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública
GOVERNANÇA

SOCIEDADE
SOCIEDADE
Cidadãos

Outras partes interessadas

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA GOVERNANÇA

Cidadãos

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
GOVERNANÇA
MPU, TCU, MEC , CGU

Outras partes interessadas

Organizações
superiores

s
x

Instâncias externas de
apoio à governança

Auditoria interna
Controle social
organizado

Instâncias internas de governança
CONSELHO SUPERIOR

Alta Administração

x

REITOR

PRÓ-REITORIAS

x

Instâncias internas
de apoio à
governança

-

Comitê de
Governança
Gestão de Risco e
Controles
Ouvidoria
Correição
Auditoria

DIREÇÃO DOS
CAMPI

GESTÃO
FONTE: Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração, versão 2 – TCU.
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DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA GOVERNANÇA

INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA

A) Conselho de administração ou
equivalente
CONSELHO SUPERIOR (CS) - órgão
máximo do IF Goiano, possui caráter
consultivo e deliberativo, aprovando
diretrizes para a atuação do Instituto e
zelando pela execução de sua Política
Educacional. Esse Colegiado é constituído
por representatividade de membros
externos e da comunidade acadêmica
(discentes,
docentes
e
técnicoadministrativos).
O detalhamento da sua composição e
atribuições está definido no Regimento
Geral
(https://suap.ifgoiano.edu.br/media/docum
entos/arquivos/Regimento_Geral_IF_Goian
o_Impressao.pdf) e em regimento próprio
(https://suap.ifgoiano.edu.br/media/docum
entos/arquivos/Regimento_Interno_do_CS_
Res_039_2013.pdf).

B) Alta administração
COLÉGIO DE DIRIGENTES - A alta
administração do IF Goiano é formada pelo
Colégio de Dirigentes (CD), órgão de caráter
consultivo e de apoio ao processo decisório
do Reitor do IF Goiano. Ocupa-se de matéria
administrativa, econômica, orçamentária e
financeira e das relações sociais, de trabalho
e de vivência no âmbito da Instituição, em
conformidade com a agenda anual e com
suas diretrizes orçamentárias. Esse colegiado
é composto pelo Reitor, os Pró-Reitores e os
Diretores-Gerais dos campi.
O detalhamento de sua composição e
competências está definido no Estatuto do IF
Goiano
(https://suap.ifgoiano.edu.br/media/docume
ntos/arquivos/Estatuto_do_IF_Goiano__vers%C3%A3o_final.pdf) e em regimento
interno
próprio
(https://suap.ifgoiano.edu.br/media/docume
ntos/arquivos/REGIMENTO_COL%C3%89GIO_
DE_DIRIGENTES.pdf).
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INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA

INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À GOVERNANÇA

OUVIDORIA - As atividades da ouvidoria do IF Goiano
COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS - O Comitê de Governança,
Gestão de Riscos e Controles Internos do IF Goiano
(CGRC), órgão colegiado de natureza deliberativa,
propositiva e de caráter permanente, ocupa–se da
implementação, execução, monitoramento e avaliação
das políticas de governança, gestão de riscos e controles
internos que devem ser geridos de forma integrada,
objetivando o estabelecimento de um ambiente de
controle e gestão de riscos que respeite os valores,
interesses e expectativas do IF Goiano e dos servidores
que o compõe e, também, os de todas as partes
interessadas, tendo o cidadão e a sociedade como
principais vetores. O Comitê balizará suas atividades em
conformidade com a Instrução Normativa Conjunta
CGU/MP nº 001, de 10.05.2016 e demais normativos
que surgirem no âmbito da legislação vigente.
O detalhamento de suas atribuições e funcionamento
está
definido
em
seu
regimento
próprio
(https://suap.ifgoiano.edu.br/media/upload/chamado/a
nexos/03__Resolu%C3%A7%C3%A3o_N%C2%BA_057_2017_de_1
8_de_agosto_de_2017__Regimento_do_Comit%C3%AA_de_Gest%C3%A3o_de_
Riscos.pdf).

são de competência do Ouvidor Público, conforme
Regimento Geral do IF Goiano, aprovado pela Resolução
Conselho Superior n° 006, de 21 de fevereiro de 2014. A
Ouvidoria está estruturada com um Ouvidor Público lotado
na Reitoria. Os trabalhos são desenvolvidos segundo o
Plano Anual de Ouvidoria. Todas as demandas recebidas
pela Ouvidoria são registradas via Sistema de Ouvidorias
do Poder Público Federal - e-OUV, observadas as
disposições gerais determinadas pela Ouvidoria Geral da
Controladoria Geral da União. O Regimento Interno da
Ouvidoria Pública do IF Goiano foi aprovado por meio da
Resolução do Conselho Superior n° 20 de 15 de junho de
2011.

AUDITORIA - As atividades de auditoria interna são de
competência da Coordenação-Geral de Auditoria (CGAUDI),
conforme Art. 21 do Estatuto do IF Goiano e Art. 54 do
Regimento Geral do IF Goiano, sendo realizadas segundo o
Regimento Interno de Auditoria do IF Goiano, aprovado
pela Resolução do Conselho Superior n° 064, de 24 de
agosto de 2018. A CGAUDI está estruturada com um
Coordenador-Geral e sete auditores internos, sendo dois
lotados na Reitoria e os demais nos Campi Ceres, Iporá,
Morrinhos, Rio Verde e Urutaí. Os trabalhos são planejados
por meio do Plano Anual de Auditoria Interna e
comunicados por meio de relatórios de auditoria e do
Relatório Anual de Auditoria Interna, sendo todos esses
documentos disponibilizados no site do IF Goiano. Para o
acompanhamento de recomendações emitidas pela CGU é
utilizado o sistema Monitor-WEB.
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INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À GOVERNANÇA

ÉTICA - O funcionamento e estrutura da Comissão
de Ética do IF Goiano (CE-IF Goiano) estão
definidos no Regulamento Interno da Comissão de
Ética do IF Goiano, conforme Resolução do
Conselho Superior n° 058, de 21 de agosto de
2015. Dentre as competências da CE-IF Goiano,
destaca-se a aplicação do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171
de 1994. A CE-IF Goiano está constituída desde
2012 e, atualmente, sua composição está definida
por meio da Portaria n° 326, de 13 de abril de
2018. São realizadas reuniões mensais e as ações
da CE-IF Goiano são divulgadas no site
institucional.

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
GOVERNANÇA
MPU - Ministério Público da União http://www.mpu.mp.br
TCU - Tribunal de Contas da União –
http://www.tcu.gov.br
MEC – Ministério da Educação https://www.mec.gov.br
CGU – Controladoria Geral da União http://cgu.gov.br

Figura 02
- CONSELHO
SUPERIOR (CS)

Conselho de administração
ou equivalente
Instâncias internas de apoio
à governança

- COLÉGIO DE
DIRIGENTES

COMITÊ DE
GOVERNANÇA, GESTÃO
DE RISCOS E
CONTROLES INTERNOS

OUVIDORIA

CORREIÇÃO

AUDITORIA
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Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Gráfico 01 - Pedido de Acesso à Informação - 2017

Gráfico 03

Gráfico 02 - Pedido de Acesso à Informação - 2018

A Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, entrou em vigor no
dia 16 de maio de 2012 e, juntamente com o Decreto nº 7.724/2012, regulamenta o direito de
acesso dos cidadãos às informações públicas, previsto na Constituição. Para gerenciar as solicitações
e respostas realizadas ao Poder Executivo Federal no âmbito da Lei de Acesso à Informação, o
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) disponibiliza aos gestores e aos
cidadãos o e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão).
Ao analisar os relatórios
estatísticos
dos
últimos
anos,
é
possível verificar uma
queda 12,88 % na
quantidade
de
solicitações, em virtude
da execução da Política
de Dados Abertos no
âmbito do IF Goiano.

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)
permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos
de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da
solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O
cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações
sem burocracia à instituição.
como,
por
exemplo,
o
Instituto
Federal
Goiano
(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/servico-deinformacao-ao-cidadao-sic.html).
Cap.
02

Planejamento estratégico e governança

Pg. 26

Serviço de ouvidoria – e-OUV

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Figura 02– Situação das manifestações registradas no e-OUV do IF Goiano no ano 2018.

FONTE: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm

Quadro 01– Tipos de manifestações
registradas no e-OUV do IF Goiano no
ano 2018.

FONTE: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
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Participação cidadã em processos decisórios

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

No ano de 2018, o Conselho Superior do IF
Goiano aprovou a Resolução que determina a

realização prévia de consulta
pública
de
Regulamentos,
Regimentos
e
Normas
Institucionais a serem apreciados pelo
Conselho (Resolução/CS nº 83/2018 https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documen
tos/arquivos/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2
%BA_83_2018__Determinar_realiza%C3%A7%C3%A3o_pr%C
3%A9via_de_consulta_p%C3%BAblica.pdf)

o IF Goiano
implantou o canal de participação
social
no
site
institucional
Para atender essa resolução,

(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.ph
p/consulta-publica.html).
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Gestão de riscos e controles
internos
Capítulo

03

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

O modelo de gestão de riscos foi estabelecido na Política de Gestão de Riscos do IF Goiano
(https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Pol%C3%ADtica_de_Gest%C3%A3o_de
_Risco_do_IF_Goiano.pdf), que foi elaborado com referência no “COSO – Controle Interno –
Estrutura Integrada (2013)” e definiu instâncias de supervisão com base no modelo das três linhas de
defesa, conforme figura abaixo:

Gestores
de Riscos

Comissão
Permanente
de Gestão
de Riscos

Comitê de
Governança,
Gestão de Riscos
e Controles
Internos

Coordenação
Geral de
Auditoria

Cap.
03

Gestão de riscos e controles internos

Pg. 30

A metodologia de gestão de riscos do IF Goiano compreende as seguintes fases:
I - Estabelecimento
do Contexto

METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

II - Identificação de
Eventos
VI Monitoramento

V - Comunicação e
Consulta
III - Avaliação de
Riscos

IV - Resposta a
Riscos

Os principais riscos a que o IF Goiano está exposto são:

Estratégicos

Operacionais

São aqueles que podem comprometer o alcance dos
objetivos estratégicos já detalhadas no Capítulo 2.

São aqueles relacionados à execução de atividades
operacionais na área-meio e na área-fim que
podem comprometer o alcance de objetivos de
processos de trabalho no nível tático e operacional.
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foi realizada consultoria interna para identificação e avaliação dos
riscos do IF Goiano. Para avaliação dos riscos foi utilizada uma Matriz de Riscos, criada a partir da
No ano de 2018

metodologia de Miranda (2017, p. 143), que estabelece parâmetros objetivos para avaliação da
probabilidade e do impacto de cada risco identificado, conforme Quadros 02 e 03 abaixo:

METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

Quadro 02 – Parâmetros para avaliação da probabilidade
VALOR

ESCALA

FREQUÊNCIA
ESPERADA

DESCRIÇÃO

5

Quase Certo

Acima de 90%

Esperado na maioria das circunstâncias

4
3
2
1

Provável
Possível
Improvável
Raro

Entre 50% e 90%
Entre 30% e 49,99%
Entre 10% e 29,99%
Abaixo de 10%

Provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias
Deve ocorrer em algum momento
Dificilmente ocorrerá
Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Fonte: Adaptado de Miranda (2017).

Quadro 03 – Parâmetros para avaliação do impacto
VALOR
5
4
3
2

ESCALA
Catastrófico
Alto
Moderado
Baixo

DESCRIÇÃO
Prejudica o alcance da missão institucional
Prejudica o alcance dos objetivos estratégicos (PDI)
Prejudica o alcance dos objetivos do subprocesso
Pequeno impacto sobre os objetivos do subprocesso

1

Insignificante

Nenhum impacto sobre os objetivos do subprocesso

Fonte: Adaptado de Miranda (2017).
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A avaliação de cada risco é obtida por meio de multiplicação do valor da probabilidade pelo valor do
impacto, resultando em valor que varia de 1 a 25. A partir do resultado da avaliação, os riscos são
classificados conforme metodologia adaptada de Miranda (2017, p. 144) e apresentada no Quadro 04
abaixo:

METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS

Quadro 04– Classificação dos riscos a partir da pontuação
Avaliação do Risco
(P x I)
Crítico
Alto
Moderado
Baixo

Para melhor entendimento da classificação dos riscos, as
pontuações obtidas na avaliação da probabilidade e do
impacto são dispostas em dois eixos perpendiculares,
formando uma Matriz de riscos, conforme modelo adaptado
de Miranda (2017, p. 142) exposto no Quadro 05:

Pontuação
Entre 15 e 25
Entre 8 e 14,99
Entre 4 e 7,99
Entre 1 e 3,99

Gráfico 04

Fonte: Adaptado de Miranda (2017).

Quadro 05 – Matriz de Risco do IF Goiano
MATRIZ DE RISCO
Catastrófi
co
Alto
IMPACT Moderado
O
Baixo

Insignific
ante

5

Moderado

Alto

Crítico

Crítico

Crítico

4
3

Moderado

Alto

Alto

Crítico

Crítico

Baixo

Moderado

Alto

Crítico

2

Baixo

Alto

Alto

1

Baixo
1
Raro

Fonte: Adaptado de Miranda (2017).

Alto
Moderad
Moderado
o

Moderad Moderad
o
o
2
3
4
5
Improváv
Quase
Possível Provável
el
certo
PROBABILIDADE
Baixo

Baixo
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Quadro 06 - Monitoramento dos Riscos por Processo de Trabalho

DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Processo de Trabalho

Riscos

Ação Proposta

Assuntos Internacionais

Melhorar a comunicação de informações relevantes para a
Processos entrantes na CAI fora do prazo, com comunidade de servidores do IF Goiano, além das informações
documentação incompleta
disponíveis no portal eletrônico, como boletins, jornais informativos,
etc.

Gestão da comunicação

Não priorização na elaboração do plano.

Estabelecer calendário para criação do Plano Anual de Comunicação.

Jornalismo

Sensibilizar gestão sobre importância de objetivos definidos no
Não definição de objetivos no levantamento e na
levantamento de dados e, a partir disto, propor a criação e
análise dos dados por parte da gestão.
implantação de novas ferramentas.

Publicidade

Intempestividade sobre o cumprimento dos prazos Cobrar o fornecedor e informar sobre as medidas legais a serem
estabelecidos do fornecedor.
tomadas pelo IF Goiano no caso de descumprimento recorrente.

Ações de Permanência

Falta de multiprofissionais para avaliações e
Solicitar ao Reitor a intervenção junto ao CONIF para liberação de
acompanhamento dos discentes em situação de
código de vagas para contratar os profissionais.
vulnerabilidade socioeconômica.

Atenção à saúde discente

Falta de vagas para disponibilização para os campi e Sensibilizar a gestão da importância dos profissionais de saúde para a
reitoria.
promoção de ações de saúde.

Apoio pedagógico e
inclusão social
Capacitação
Infraestrutura de TI
Sistemas de informação
Governança de TI

Conscientizar os Gestores da necessidade de destinar recursos
Faltar Recurso de Tecnologia Assistiva.
específicos para a compra periódica de equipamentos de tecnologia
assistiva.
Intempestividade na análise do Comitê.
Estabelecer prazos.
Parada do Data Center por falta de manutenção da Contratação de empresa especializada para manter a solução APC
solução APC Scheider.
Schneider
Falta de mapeamento dos processos antes do Auxiliar o demandante no mapeamento de processos e definição de
desenvolvimento de sistemas.
requisitos funcionais e não funcionais.
Indisponibilidade de serviços de TI por falta de gestão
Utilizar sistema para auxiliar na gestão de contratos.
de contratos.

O monitoramento dos riscos é realizado periodicamente por meio de planilhas eletrônicas, sendo os
principais riscos detalhados em documento anexo. No quadro acima, elencou-se apenas 1 risco para cada
Processo de Trabalho.
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Quadro 06 - Monitoramento dos Riscos por Processo de Trabalho
Segurança da informação Término da licença da solução de firewall

Monitorar a vigência da licença e iniciar processo de contratação de
nova licença com antecedência

Gestão e capacitação em Falta de pessoal para conduzir a produção de material
Planejar concursos para vagas.
tecnologias digitais
audiovisual.

DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Gestão de cursos
institucionais

Evasão dos estudantes.

Gestão de cursos firmados
Programa parar de ser ofertado pela SETEC.
em parceria

Planejamento e acompanhamento do plano de permanência e êxito.
Elaborar relatórios técnicos institucionais.

Serviços gerais

Ausência de servidor exclusivo para realização da Designar servidor com atribuição específica/exclusiva para supervisão
supervisão.
das atividades das áreas de Serviços Terceirizados.

Compras e licitações

Objeto da contratação com definição insuficiente, com
Esclarecer e conscientizar os demandantes quanto à necessidade de
ausência de elementos satisfatórios, necessários e com
uma definição satisfatória do objeto desejado.
a precisão adequada de maneira a caracteriza-lo.

Contratos e convênios

Termo do contrato com insuficiência de cláusulas e Definir parâmetros dos termos de contrato e realizar capacitação
dados.
contínua dos servidores responsáveis pela gestão contratual.

Transportes

Fazer verificação interna, sobre possível necessidade de manutenção
Falta de verificação prévia da necessidade real de
veicular, por meio de servidor que tenha conhecimento/expertise
manutenção veicular.
sobre o assunto, antes do veículo ser levado à oficina.

Planejamento
orçamentário

Demandas incorretas de previsão de despesa.

Estimular a participação em capacitações por parte dos servidores
que atuem no planejamento e execução orçamentária.

Contabilidade

Realizar reuniões com os contadores dos campi sobre a importância
Falta de regularização tempestiva das inconsistências
das regularizações contábeis tempestivamente e alertá-los sobre a
contábeis.
não realização dentro do prazo hábil.

Execução orçamentária e O não cumprimento dos prazos de solicitações de Orientar os gestores sobre a implicação do não atendimento aos
financeira
alterações orçamentárias.
prazos de alterações orçamentárias, estipulados pelo MPOG.
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Quadro 06 - Monitoramento dos Riscos por Processo de Trabalho
Patrimônio

Almoxarifado

DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Diárias e passagens

Sistema de bibliotecas

Falta implantação de sistema de TI para controle de
Adoção do sistema SUAP, módulo patrimônio
Patrimônio.
Entrega de materiais em desconformidade com as Orientar e capacitar o responsável pelo Setor de
especificações contratadas.
Almoxarifado para o recebimento de mercadorias
Implantação do sistema SUAP, para gestão e controle
Falta de gestão dos estoques e utilização do sistema.
de estoques.
Orientar e capacitar os solicitantes de diárias e
Falta de capacitação no uso do SCDP.
passagens, sobre procedimentos do SCDP.

Inserir nas equipes das bibliotecas servidores que, em
muitas vezes, se sentem subvalorizados (pela gestão
que os colocou contra a vontade do servidor na
biblioteca), o que ocasionam desmotivação e
prejudica o andamento da formação e capacitação
dos demais servidores que ali atuam.

Descontinuar "velhas práticas" de remanejar
servidores que não se identificam com as atividades
desenvolvidas pelas bibliotecas para fazê-lo. Tais
servidores acabam ficando desmotivados e isso acaba
se espalhando por toda equipe da Biblioteca. O
remanejamento de servidores deverá ser de comum
acordo entre a biblioteca e o servidor pretendido,
evitando assim, desvio de funções e possível
subvalorização dos servidores nas unidades.

Projetos de cultura e arte

Insuficiência de recursos humanos para o
Fazer gestão junto ao Reitor e Diretores Gerais para a
atendimento dessas atividades, incluindo professor
contratação de professores de Artes
com formação na área de Artes.

Registros acadêmicos de pós-graduação

Fornecimento intempestivo de dados pelo órgão de A PROEN deverá fornecer as informações contidas na
registro
planilha modelo que será criada pela PROPPI.

Pós-graduação

Propriedade intelectual
Empreendedorismo
Transferência de tecnologia

Problemas na infraestrutura, estrutura física,
disponibilidade docente e administrativa.
Falta de comunicação ao NIT das pesquisas que
envolvem propriedade intelectual realizadas nos
campi.
Indisponibilidade de recursos orçamentários para
execução desta demanda.

Solicitar que cada campus faça um relatório das
condições reais in loco.
Sensibilizar a comunidade acadêmica; atuação efetiva
dos representantes do NIT dos campi.
Disponibilizar
recursos
empreendedorismo.

para

atividades

de

Equipe operacional insuficiente para identificar
Capacitar servidores e possibilitar a contratação de
oportunidades de parceiros no setor produtivo,
pessoal/empresa qualificado.
prospecção e propostas específicas.
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Resultados da gestão
Capítulo

04
37

A Coordenação Geral de Comunicação Social e Eventos, também denominada Ascom, desenvolve
atendimentos relacionados às áreas de publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. Em 2018
foram desenvolvidos diversos produtos de divulgação institucional e de utilidade pública para eventos
acadêmicos e processos seletivos de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação.
Em agosto de 2017, visando mais agilidade, transparência e
ainda possibilitar ao demandante de serviços de comunicação
dos campi e da reitoria, o acompanhamento da sua

Gráfico 05

a Ascom adotou o Sistema de
chamados pela Central de Serviços do SUAP.

RESULTADOS DA GESTÃO - ASCOM

solicitação,

Com a utilização desse método todas as demandas de
Comunicação são encaminhadas via Suap e não mais por email, o que possibilitou ao setor levantar alguns indicadores
internos.
De setembro a dezembro de 2017, período de funcionamento

a Ascom realizou um total
de 328 atendimentos, sendo que o setor de
do sistema nesse ano,

Gráfico 06

jornalismo atendeu 117 chamados e o setor de publicidade e
propaganda realizou 211.

jornalismo atendeu 782
chamados e o setor de publicidade 494. Os
Em 2018, o setor de

números mostram o crescimento da
compararmos proporcionalmente com 2017.

demanda

ao
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Assessoria de imprensa/jornalismo
Quadro 07
No que compete à assessoria de imprensa/jornalismo, foram
produzidas matérias e outros conteúdos para alimentar o

portal do IF Goiano. Ao todo, esse canal teve 669 textos
noticiosos feitos e difundidos pela equipe da Ascom/Reitoria,
sendo 326

no ano de 2017 e 343 no ano de

2018.
Em relação ao número de acessos, concursos públicos e

RESULTADOS DA GESTÃO - ASCOM

processo

seletivo

de

cursos

superiores

foram

os

assuntos mais acessados, tanto em 2017 quanto
em 2018. No primeiro, a contratação de técnicos
administrativos teve 77.113 acessos – o maior do ano,
enquanto em 2018, a maior quantidade de acessos do portal
se deveu a um concurso para docentes. Nesse caso, 115.953
pessoas clicaram para ler as informações.

Gráfico 07

MATÉRIAS MAIS ACESSADAS
1
º

IF Goiano contrata professores
ACESSOS: 115.953

2
º

IF Goiano contrata técnicos administrativos
ACESSOS: 44.923

3
º

Inscrições abertas para o processo seletivo 2019
ACESSOS: 43.508

4
º

Divulgado edital para curso de Pedagogia a
Distância
ACESSOS: 32.854

5
º

Divulgada retificação de edital para docentes
ACESSOS: 11.250

Atendimentos à imprensa foram realizados ao longo dos dois
anos com demandas espontâneas ou provocadas, algumas
com grande repercussão na mídia. Um exemplo foi

o

programa Cães-Guia, que teve ações provocadas
pela Ascom em 2018 e divulgadas nos principais veículos da
Capital e região metropolitana: TV Anhanguera/Jornal O
Popular – do grupo Globo; TV Serra Dourada – do SBT, TV
Brasil Central, PUC TV, TV Goiânia – aﬁliada da Band, e TV
Record. Tanto em 2017 quanto em 2018, processos seletivos
e concursos públicos também foram assuntos que geraram
muitas matérias espontâneas divulgadas pela imprensa.
Cap.
04

Resultados da gestão

Pg. 39

A equipe também gerenciou a criação de conteúdos
para as redes sociais do IF Goiano no

RESULTADOS DA GESTÃO - ASCOM

Facebook

e

Gráfico 08

Instagram,

embora
durante o período eleitoral essa divulgação tenha se
restringido signiﬁcativamente devido às restrições
impostas pelo Governo Federal. Na principal rede
social da Instituição – o Facebook - foram publicados, em 2017, 243 posts, e em 2018, 249.
Além desses serviços, o jornalismo atendeu, em
conjunto com a área de publicidade, a dezenas de
chamados referentes à conﬁguração de sistemas
de processos seletivos e eventos. Todos eles
foram demandados por meio da
Central de
Serviços do Suap. Contudo, do total de
atendimentos da equipe por essa ferramenta, a
maior parte, tanto em 2017 quanto em 2018, foi de
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Gráfico 09
Período eleitoral

atualização de informações no
portal, seguida de demandas de comunicação
interna (divulgação de e-mails) e divulgação de
resultados de processos seletivos e aﬁns.
Também houve resolução de demandas como
coberturas jornalísticas de eventos ocorridos no

interior do Estado, a exemplo,

em 2018, da
Reunião Regional da SBPC, etapa
IF Goiano dos Jogos dos
Institutos Federais (JIF) e Agro
Centro-Oeste Familiar. Este também
fora realizado em 2017. Em 2018 houve, também,
a etapa regional dos JIF, em Goiânia.
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A área de Relações Públicas é responsável por assessorar
nas atividades referentes à organização dos eventos
institucionais, bem como dar suporte na realização dos
cerimoniais de eventos, das colações de grau e formaturas.
Cabe a essa área acompanhar o reitor, quando solicitado,
em sua representação política, social e administrativa e

produzir conteúdo e gerenciar o
Blog do Reitor.

Total de seguidores da página:
605 em 01 de fevereiro de 2018
Dados demográﬁcos:
50% mulheres e 50% homens

RESULTADOS DA GESTÃO - ASCOM

ainda

Total de seguidores da página:
903 em 21 de fevereiro de 2019
Dados demográﬁcos:
53% mulheres e 47% homens

Gráfico 10

O Blog do Reitor do IF Goiano foi lançado em agosto de
2017 e é uma iniciativa de comunicação para aproximar
ainda mais a gestão da Instituição da comunidade
acadêmica. Por meio dessa ferramenta de comunicação
os cidadãos podem acompanhar o dia a dia das
atividades institucionais do dirigente máximo. Além

de

publicizar as ações do Reitor, esse espaço
tem também o objetivo de garantir à comunidade
acadêmica e à sociedade em
geral o acesso à
informação, direito legítimo da população e princípio
básico da administração pública.
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Direcionador Estratégico (PDI): Eficiência na Gestão
Objetivo Estratégico (PDI): Consolidar os marcos regulatórios institucionais
A consolidação dos marcos regulatórios institucionais
objetivou aperfeiçoar o ambiente normativo dos
processos de trabalho executados no âmbito do IF
Goiano. Os marcos regulatórios são

RESULTADOS DA GESTÃO - AUDITORIA

estabelecidos por meio de normativos
aprovados pelo Conselho Superior da instituição,
tendo historicamente maior normatização nas
atividades-fim que nas atividades-meio.
Gráfico 11
A expectativa para os próximos exercícios, após
normatização de todos os macroprocessos de trabalho, é
aperfeiçoar esses processos de trabalho por meio da
gestão de processos e informatizar tais processos
seguindo a tendência de modernização da administração
pública. Para os próximos anos, o objetivo estratégico
“Aperfeiçoar

e informatizar os processos
de trabalho” está incluído no PDI 20192023.
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Direcionador Estratégico (PDI): Eficiência na Gestão
Objetivo Estratégico (PDI): Disseminar a cultura de planejamento, execução e controle
Gráfico 12
A promoção e disseminação da cultura
de planejamento no âmbito do IF Goiano
no ano de 2018 teve como foco três

RESULTADOS DA GESTÃO - PRODI

grandes marcos estratégicos: i) a
elaboração do PDI 2019-2023; ii) a
implementação da Gestão de Riscos e iii)
a sensibilização e formação do Ambiente
de Integridade por meio da elaboração
do Plano de Integridade.
Para alcançarmos tal objetivo, foi
proposto como meta dois grandes
eventos de Planejamento Administrativo
e Estratégico no ano de 2018,
denominados de III e IV Encontro de
Planejamento
Administrativo
e
Estratégico
do
IF
Goiano
(https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sevifgo
iano/index.php?id_evento=ODg=).
Ambos os eventos tiveram como público
alvo a Alta Administração da

instituição,

sendo apresentadas as
temáticas acima descritas.

A partir da aprovação do PDI 2019-2023, projeta-se para o
ano de 2019 a realização de, no mínimo, um evento de
Planejamento Administrativo e Estratégico com foco,
novamente, na Gestão de Riscos e Integridade e a
realização de oficinas de capacitação com os Gestores de
Riscos dos campi do IF Goiano.
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Direcionador Estratégico (PDI): Pessoas e Infraestrutura
Objetivo Estratégico (PDI): Ampliar o investimento em TI

Tabela 02

Gráfico 13

2017

RESULTADOS DA GESTÃO - DGTI

Macro-Projeto

% Execução

Sistemas

45,65%

70,00%

Infraestrutura

72,37%

64,06%

Segurança da
Informação

50,00%

47,50%

Governança

42,31%

85,87%

Totais

52,58%

66,86%

Gráfico 14

Tabela 01
2017

Serviços
ofertados

2018

2018

% Disponibilidade

Acadêmico

98,93

99,32

Biblioteca

98,86

99,39

EaD
SUAP
Totais

99,98
99,96
99,43

99,43
99,76
99,43
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Direcionador Estratégico (PDI): Pessoas e Infraestrutura
Objetivo Estratégico (PDI): Ampliar e adequar a infraestrutura acadêmica e administrativa

concluiu os 47 projetos de infraestrutura
planejados para o ano de 2018, alcançando 82,50% de eficiência. Vale ressaltar que para o cálculo do
A Coordenação Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura

índice de execução de projetos de infraestrutura não leva em consideração a fase de
acompanhamento/fiscalização que é realizado pelas empresas contratadas para a realização da obra por meio
de licitação.
Gráfico 15
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA - 2018
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Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim

executou ações que
contribuíram para a oferta de uma
educação de qualidade a todos. Para

RESULTADOS DA GESTÃO - CGDI

O

IF

Goiano

tanto, investiu na sua infraestrutura física e
tecnológica em consonância com o seu Plano de
Oferta de Cursos e Vagas. Nesse sentido, no ano
de 2018, os campi do IF Goiano potencializaram
seus recursos e otimizaram sua infraestrutura.
Essa ação tornou possível a expansão de
matrículas, a implantação de turnos noturnos e a
diversificação da oferta de cursos, a fim de
atender com excelência as regiões de
abrangência das suas unidades. Com o intuito de
proporcionar aos indivíduos condições de
aprender novas tarefas e de se tornarem
senhores de suas próprias vidas, as obras dos
campi Campos Belos, Posse e Polo de Inovação
estão na iminência de inauguração, bem como a

construção de várias salas de aula,
ginásio, centros de convivência,
dentre outros que estão em pleno

andamento, nos demais
referentes ao IF Goiano.

campos

Ainda, foram construídos e equipados vários
laboratórios para a realização de experimentos e
pesquisas científicas sob condições ambientais
controladas e normatizadas, de acordo com normas
técnicas estabelecidas por lei, prevenindo riscos
biológicos, ergonômicos, químicos, físicos, entre
outros.
Acerca das instalações da Reitoria, propriamente
dita, que se estabelece na capital do estado de
Goiás, foram realizadas obras que

proporcionam qualidade de trabalho
adequada aos servidores, a conclusão
do estacionamento e a reforma de
dois pavimentos de um edifício
público que desempenharão papel da
locação de parte integrante da
Reitoria.
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Direcionador Estratégico (PDI): Excelência e Articulação Institucional
Objetivo Estratégico: Promover e intensificar o uso de tecnologia nos processos educacionais
O IF Goiano atua com projetos
institucionais e externos com
fomento, com vistas a estimular o

RESULTADOS DA GESTÃO - PROEN

uso de tecnologias nos
processos educacionais, a

I - Programas com fomento externo (MedioTec EaD)
Referente à oferta de vagas em cursos técnicos Subsequentes ao
Ensino Médio pelo Programa E-tec do Governo Federal, recebemos
o valor de R$2.295.700,00. O recurso foi descentralizado

partir da Coordenação de Educação a
para os campi Ceres, Rio Verde, Morrinhos e Iporá, que
Distância da instituição.
Na sequência, apresentamos gráfico ofertaram cursos conforme tabela a seguir. Os valores foram
com a porcentagem de investimento calculados levando em consideração o número de alunos ativos no
financeiro por projeto/ programa Sistec, conforme orientação da Setec/MEC, e carga-horária dos
conduzido pela Coordenação de cursos.
Educação a Distância, que em 2018
realizou trabalhos em três áreas de
atuação.
II - Projetos institucionais que ainda estão em andamento
Foi investido no projeto de formação pedagógica de professores e técnicos administrativos para a Educação
Profissional e Tecnológica o valor de R$230.230,00.
III - 20% a distância nos cursos presenciais

Não houve investimento financeiro nesta área de atuação,

uma vez que os docentes e
servidores técnicos administrativos envolvidos são os mesmos que já atuam nos cursos presenciais e a distância
do IF Goiano.
.
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Tabela 03
Despesa

Ceres

Rio Verde

Morrinhos

Iporá

Reitoria

Total do item

339033

22.868,35

24.393,37

6.864,38

4.573,90

--------------

58.700,00

339036

138.301,00

147.523,00

41.513,00

27.663,00

20.000,00

375.000,00

339048

169.007,00

180.353,00

50.752,00

33.888,00

90.000,00

524.000,00

339018

234.527,00

250.167,00

70.398,00

46.908,00

--------------

602.000,00

339030

139.080,00

148.355,00

41.747,00

27.818,00

--------------

357.000,00

339039

89.604,00

95.579,00

26.896,00

17.921,00

--------------

230.000,00

339147

27.660,20

29.504,60

8.302,60

5.532,60

4.000,00

75.000,00

339014

28.829,00

30.752,00

8.653,00

5.766,00

--------------

74.000,00

TOTAL

849.876,55

906.626,97

170.070,50

114.000,00

2.295.700,00

255.125,98

Gráfico 16
Investimentos
R$230.230,00

R$2.295.700,00

MédioTec

Projeto Interno
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Direcionador Estratégico (PDI): Excelência e Articulação Institucional
Objetivo Estratégico: Consolidar o modelo de educação verticalizada

destaca-se por ser uma das instituições mais verticalizadas da Rede
Federal de EPT, com oferta de cursos desde o nível básico (cursos de qualificação e formação inicial e

RESULTADOS DA GESTÃO - PROEN

O IF Goiano

continuada de trabalhadores), passando pelos cursos técnicos de nível médio, as graduações (cursos
superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas) e cursos de pós-graduação (especializações, mestrados
e doutorados). O indicador proposto para esse objetivo estratégico é o quociente: Quantidade de cursos em
áreas afins oferecidos/Total de cursos oferecidos.
Com base nesse conceito, foi gerado o quadro a seguir, considerando um indicador global do IF Goiano, bem
como por campus. Também foi definido um índice de verticalização geral (para todos os cursos e níveis), um
índice para a graduação e um para a pós-graduação.
Tabela 04
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Direcionador Estratégico (PDI): Entregas-Sociedade
Objetivo Estratégico: Inclusão social e desenvolvimento sustentável (Sistema de cotas)
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As propostas pedagógicas do Instituto Federal Goiano
possuem como alicerce as demandas sociais, econômicas e
culturais que permeiam e transpassam as questões inerentes
às relações desses sujeitos e a sociedade, tais como
diversidade cultural, sustentabilidade e inclusão social. Os
projetos sociais agregam um conjunto de ações, técnicas e
metodologias transformadoras que se apresentam com uma
tentativa de propor soluções à problemática da

inclusão social, relações étnico-raciais, geração
de oportunidades e melhoria das condições de
vida. Uma importante ação desenvolvida para geração de
oportunidade se dá por meio da implementação da reserva de
vagas nos processos seletivos dos cursos técnicos e de
graduação para candidatos oriundos de escola pública.
Desde 2015 o IF Goiano tem cumprido integralmente o
disposto na Lei 12.711, oferecendo a totalidade de vagas
prevista para o sistema de cotas.

O Edital nº 24, de 15 agosto de 2017 (Vagas para cursos
Superiores na Modalidade Presencial) e o Edital nº 27,
de 8 de agosto de 2018, previam os quantitativos e as
regras para o preenchimento destas vagas. Após a
realização de todas etapas as vagas foram ocupadas
conforme tabela abaixo:

Tabela 05
Total de
Vagas
Oferecidas
para Cotas

Total de
Vagas
Ocupadas
– Cotas

1.777

889

828

660

330

222

2.437

1219

1.050

Total de vagas
Oferecidas (Ampla
Concorrência + Cotas)
Presencia
l
EAD
(UAB)

Total

Taxa de
OcupaçãoSistema de
Cotas (SC =
N º C/ VO)

0,86

Gráfico 17
Taxa de Ocupação - Sistema de Cotas
1.050
1219

Modalidade a Distância
O Processo Seletivo dos Cursos de Graduação na modalidade
presencial e EAD (UAB) oferta à sociedade um total de 2.437
vagas, destas 1.219 foram destinadas a estudantes de escola
pública, e demais perfis estipulados pela Lei 12.711 de 29 de
agosto de 2012.

Total de Vagas Oferecidas para…
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A Política de Assistência Estudantil está em
conformidade com o Plano de Desenvolvimento
Institucional - 2014-2018 do IF Goiano, em específico no
item 7, de modo a garantir O ACOLHIMENTO AOS
DISCENTES, que considerou o Programa Nacional de
Assistência Estudantil, disposto no Decreto nº 7.234 de 19
de julho de 2010, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a
Constituição Federal de 1988 e demais marcos legais.
Tais programas são conjuntos de ações integradas e
complementares, que buscam a redução das desigualdades
socioeconômicas, garantindo a permanência e êxito bem
como a redução da evasão escolar.
O IF Goiano, na forma de suporte ou concessão, ofertou em
2018, aos seus estudantes, de acordo com os recursos
humanos e financeiros de cada campus, os seguintes
programas:
Quadro 08 - Bolsas (Auxílios financeiros)
Bolsas (auxílios financeiros)

Quantidade de alunos atendidos

Permanência

626

Transporte

392

Alimentação

1089

Moradia

329

TOTAL

2426

Além dos auxílios especificados acima, o IF
Goiano também disponibilizou no ano de 2018:
A. - aproximadamente 700 vagas de

Residência

para os discentes de diferentes
níveis de ensino;
B.- Restaurante Estudantil (RE), com o
objetivo de fornecer alimentação de forma
gratuita para os alunos residentes e para os
demais com um baixo custo, contribuindo de
forma eficaz para a permanência do estudante
na instituição e ainda atendendo as
necessidades
nutricionais
básicas
da
comunidade escolar e acadêmica;
C.- oferta de alimentação escolar com
recurso do PNAE para os alunos do ensino
básico;
D.- assistência à saúde com equipe
multiprofissional:
médico,
odontólogo,
psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e
assistente social;
E.- recursos financeiros para promover a
participação dos discentes em eventos de
ensino, pesquisa e extensão (congressos, visitas
técnicas, bolsas de iniciação científica e
extensão, entre outros).
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Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005
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Gráfico 18

Objetivo: identificar a relação candidato/vaga
Definições: inscrições = número de inscrições para vestibular
e processos seletivos;
Vagas ofertadas = número de vagas ofertadas em Editais de
Oferta de Vagas por meio de processos seletivos e outras
formas de ingresso.
Método de Cálculo: inscrições = 19.695 = 2,74
vagas
7.199

Este indicador demonstra um aumento em relação ao ano
anterior. Tal fato pode ser atribuído a um expressivo aumento
no número de inscritos, possivelmente a uma melhora nos
processos de divulgação dos processos seletivos.

Gráfico 19

Objetivo: quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de
alunos.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao
total de matrículas no mesmo ano (matrículas do período
anterior + ingressos + matrículas reativadas). Ingressos = número
de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras
formas de ingresso.
Método de Cálculo: Ingressos/Alunos Matriculados *100
= 6.979/49 * 100 = 31,67%
Com a expansão, o número de alunos matriculados vem
aumentando a cada ano e a relação ingressos/matriculados
tende a estabilizar quando todos os cursos tiverem entradas e
concluintes, como os índices de 2013 a 2016 já apontam. Esse
indicador mostra que 31,67% do total de alunos são alunos
novos, em 2018.
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Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005
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Gráfico 20

Objetivo: quantificar a taxa de concluintes em relação
ao total de alunos.
Definições: o número de alunos em cada ano
corresponde ao total de matrículas no mesmo ano.
Método de Cálculo:
Concluintes + Integralizados/Matriculados*100
= 2.235/22.043 x 100 = 10,14 %
Este indicador caiu significativamente pois a conclusão
de boa parte dos alunos que ingressaram nos cursos
novos criados entre 2012 e 2014 só foram lançados pelas
secretarias escolares dos campi no SISTEC, no início de
2019, mascarando assim os dados extraídos pela PNP,
cuja extração se refere aos movimentos ocorridos entre
01/01/2108 e 31/12/2018

Gráfico 21

Objetivo: quantificar a eficiência das Instituições.
Definições: concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto
a colar grau.
Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos
seletivos e outras formas de ingresso.
Método de Cálculo: Concluintes + Integralizados/Matriculas
Finalizadas*100 (O método de cálculo utilizado pela PNP é diferente
do atual.)

De acordo com a Plataforma Nilo Peçanha, alunos integralizados em
fase escolar, corresponde aos alunos que concluíram a carga horária
das unidades curriculares de um curso no ano de referência, mas não
concluiu todos os componentes curriculares (Estágio, TCC, Extensão e
ENADE).
Para o ano de 2018, este indicador foi calculado automaticamente pela
PNP, considerando as matrículas de estudantes que concluíram os
cursos e que tinham data de previsão de término no ano de 2017.
Dessa forma, não há como comparar os dados de 2017 e 2018 com os
anos anteriores, pela mudança no método de cálculo. Porém,
comparando-se 2017 e 2018, este indicador se manteve praticamente
inalterado.
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Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU n.º 2.267/2005
Gráfico 23

Gráfico 22
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A PNP utiliza
o conceito
de
matrículas
equivalentes
.

Objetivo: quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em
relação ao total de alunos, nos ciclos de matrículas que se
encerraram em 2017.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao
total de matrículas no mesmo ano. Retenção Escolar referese à subdivisão: reprovação e trancamento.
Método de Cálculo:
Retidos no ciclo / Alunos
matriculados *100 . A PNP utiliza o conceito de matrículas
equivalentes.
Para o ano de 2018, este indicador foi calculado
automaticamente pela PNP, considerando as matrículas
equivalentes de estudantes com data de previsão de término
no ano de 2017e que continuam matriculados EM 2018 (%).
Dessa forma, não há como comparar os dados de 2017 e
2018 com os anos anteriores, pela mudança no método de
cálculo. Entre os anos de 2017 e 2018 percebe-se uma
redução significativa neste índice, porém em parte, pelo
aumento da evasão.

Objetivo: quantificar o número de alunos por docente em tempo integral.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao total de
matrículas no mesmo ano, considerando o conceito de matrículas
equivalentes, a partir de 2017. O Docente equivalente em tempo integral
(efetivo) presta atividades acadêmicas exclusivamente em sala de aula,
equivalente ao regime de trabalho de 40 horas semanais (quantidade em
20h, multiplica-se por 0,5; quantidade em 40h e DE multiplica-se por 1).
Método de Cálculo: Alunos Matriculados equivalentes/ Nº de docentes
equivalentes em tempo integral
= 19.561,92/673 = 29,07

Para o ano de 2018, este indicador também foi calculado
automaticamente pela PNP, considerando as matrículas equivalentes de
estudantes e o número de docentes efetivos equivalentes, em tempo
integral. Dessa forma, não há como comparar os dados de 2017 e 2018
com os anos anteriores, pela mudança no método de cálculo. Entre 2017
e 2018 observa-se um aumento significativo neste indicador. Importante
notar que o IF Goiano está bem acima do limite estabelecido de 20:1,
demonstrando a necessidade de liberação de códigos de vagas para
contratação de docentes.
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Gráfico 24

Esse indicador demonstra que o corpo docente do IF
Goiano continua sendo um dos mais qualificados da
Rede EPT, com 46,29 % dos docentes com mestrado e
44,07 % com doutorado.
Isso se deve à existência de uma política de estímulo a
capacitação dos docentes em programas de Mestrado
e Doutorado, bem como o ingresso de novos docentes
por concurso público com bom nível de titulação.
Objetivo: quantificar o índice de titulação do corpo
docente – efetivos e substitutos.
Definições: a titulação do Corpo Docente é dividida
em 5 subgrupos: Graduado, Aperfeiçoado,
Especialista, Mestre e Doutor.
Método de cálculo:

Quadro 09 - Índice de Titulação de Corpo Docente para o Ano de 2018
TITULAÇÃO
Docentes Graduados
Docentes Aperfeiçoados
Docentes Especialistas
Docentes Mestres
Docentes Doutores
TOTAL

TOTAL IF GOIANO
7
1
57
312
297
674

PESO
1
2
3
4
5
-

PERCENTUAL
1,04 %
0,15 %
8,46 %
46,29 %
44,07 %
100 %
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As medidas que temos adotado para melhorar a qualidade do ensino no IF Goiano trazem melhorias nos
indicadores: elaboração de um Plano Estratégico de Permanência e Êxito visando o diagnóstico quantitativo
dos nossos índices de evasão e retenção; identificação dos principais fatores internos, externos e individuais
que levam à evasão e à retenção; proposta de ações para minimizar a evasão e retenção, tais como:
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- Programa permanente de formação e capacitação de docentes e servidores técnicos administrativos
(Especialização em Formação Pedagógica; Ciclos de Formação com palestras, debates e ações diversas;
cursos de capacitação em uso de metodologias em EaD, Promoção de Eventos Científicos e Acadêmicos).
- ELPED, Fórum de Coordenadores de curso, Fórum de Licenciaturas, Seminário de Permanência e Êxito etc),
além dos programas institucionais de capacitação como PICSS, PIQ e PIPECTI.
- Melhor planejamento e execução das ações de assistência estudantil: programas de auxílios (permanência,
transporte, moradia e alimentação; orientações sobre alimentação escolar; reformulação de regulamentos
estudantis; assessoria em questões de inclusão e diversidade, atendimento a alunos PCDs, busca de
alternativas para contratação de pessoal para apoio aos alunos PCDs).
- Regulamentação interna e apoio ao usos da carga horária semipresencial (EaD) nos cursos presenciais.
- Aperfeiçoamento dos processos seletivos para ingresso de alunos, com atendimento total a Lei das Cotas;
melhoria nos processos de divulgação dos cursos e programas, bem como dos processos seletivos;
estabelecimento de edital de vagas remanescentes ao final do processo seletivo para evitar ou reduzir o
número de vagas ociosas.
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Direcionador Estratégico (PDI): Articulação e integração - ensino, pesquisa e extensão
Objetivo Estratégico: Ampliar e diversificar as oportunidades educacionais
Gráfico 25
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Licenciaturas

Gráfico 26

Gráfico 27

Bacharelado

Tecnologia

Educação a Distância (EaD)
No ano de 2018, o IF Goiano realizou seu primeiro processo seletivo para cursos superiores na modalidade a
distância. Em parceria com outros Institutos Federais, e financiado pela Universidade Aberta do Brasil
(UAB), o IF Goiano ofertou 600 vagas para o curso de licenciatura em Pedagogia, com habilitação em
Educação Profissional. As aulas se iniciaram em outubro de 2018, com previsão de finalização em janeiro de
2024. O processo seletivo, subsidiado pelo Edital nº 27, de 8 de agosto de 2018, contou com a participação
de 6251 inscritos, considerando a tabela a seguir.
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Direcionador Estratégico (PDI): Excelência e Articulação Institucional
Objetivo Estratégico: Desenvolver Parcerias Estratégicas.

O desenvolvimento de parcerias
estratégicas visou ampliar os convênios
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estabelecidos com instituições de diferentes setores,
a fim de buscar parcerias externas (públicas e
privadas) no desenvolvimento das ações de extensão.
Essa articulação com a comunidade

externa foi estabelecida por meio de convênios
institucionais na gestão central e por meio do
trabalho dos campi nas suas articulações locais e
regionais.
Gráfico 28

principais
institucionais firmadas

foram: acordo de

Cooperação do IF Goiano

com Exército

As

parcerias

Brasileiro

visando o desenvolvimento de
atividades de capacitação profissional e
acordo de Cooperação Técnica entre o IF
Goiano e o estado de Goiás a fim de
capacitar Guardas Civis Municipais em Cursos
de Formação Inicial e Continuada
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Gráfico 29

Termo de Cooperação ou Convênio - documento
que firma parceria entre o IF Goiano e outras
instituições/entidades nacionais e internacionais
para fins de estágio, cooperação técnica, oferta
de cursos FIC, realização de projetos e/ou outros
temas relacionados à extensão.

Todas as
instituições/entidades nacionais e
internacionais com as quais o IF
Goiano possui termo de cooperação
e/ou convênio assinados.
Instituições

Foram planejados para 2018 a realização de 22
Termos de Cooperação e/ou Convênios e 27 foram
executados, com um índice de execução de

122%.

Parceiras
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Direcionador Estratégico (PDI): Eficiência na Gestão
Objetivo Estratégico: Promover maior integração entre as unidades do IF Goiano
Gráfico 30
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O alcance deste objetivo ocorreu por
meio do desenvolvimento de diferentes
ações integradoras entre os campi e
por meio da consolidação do

trabalho do Comitê
Extensão,
normatizado

de

pelo
Regulamento das Ações de Extensão –
RAE e nomeado em 23 de janeiro de
2017.

Apesar do número de ações integradas ter decrescido, a
As ações integradas (que envolvem mais
de um campus) corresponderam a

5,70%

do total em 2017 com 46 ações,
e em 2018, foram 37 o que corresponde a
5,21% do total de 710 ações de
extensão.

qualidade da integração entre os campi do IF
Goiano vem se consolidando, por meio do
planejamento realizado pelo Comitê de Extensão,
principalmente em relação à padronização das ações de
extensão e aos editais para submissão de projetos de
extensão e cursos FIC. Espera-se para os próximos exercícios,
que o planejamento integrado, que vem sendo
implementado, favoreça e qualifique as ações integradas.
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Direcionador Estratégico (PDI): Articulação e Integração Ensino - Pesquisa - Extensão
Objetivo Estratégico: Promover mecanismos para o desenvolvimento regional e inclusão
social.
Gráfico 31
As ações de extensão visam promover o
desenvolvimento regional e a inclusão
social, principalmente no que diz
respeito ao atendimento às

RESULTADOS DA GESTÃO - PROEX

comunidades
vulnerabilidade social.

em

Nesse
sentido, foram implementados projetos
e programas de extensão, cursos de
qualificação profissional, eventos,
capacitações dentre outras ações
voltadas a este objetivo.

Ações de Extensão (Total) - constitui o
conjunto de todas as ações descritas no
Regulamento das Ações de Extensão RAE e desenvolvidas pela PROEX e pelas
diretorias de extensão ou equivalentes
(programas, projetos, eventos, cursos FIC,
visitas técnicas e outras.).
Foram realizadas e registradas 710 ações
de extensão, superando as 565 ações

com um índice de
execução de 125,66% em 2018.
planejadas,

Dentre as ações, destacamos o Programa Mulheres Mil
voltado para o atendimento de mulheres em situação de
vulnerabilidade socioprofissional e econômica por meio de
cursos de qualificação profissional e promoção de ações
voltadas à geração de renda e inserção desse público no
mundo do trabalho. Não há um indicador específico relativo
a esta ação, mas apresentamos os dados quantitativos
correspondentes. Destaca-se a oferta do Campus Campos
Belos desenvolvida dentro de uma Comunidade
Quilombola.
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Direcionador Estratégico (PDI): Articulação e Integração Ensino - Pesquisa - Extensão
Objetivo Estratégico : Fortalecer e ampliar atividade de pesquisa, inovação e produção de
conhecimentos
Gráfico 32
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O IF Goiano reconhece que é
fundamental, para a efetivação de uma
educação proﬁssional de qualidade, a
promoção de cursos de pós-graduações
stricto
sensu
(PPGSS),
a

verticalização

se concretiza no
atendimento destas ofertas de pósgraduações - mestrado e doutorado,
atingindo um dos grandes objetivos dos
Institutos
Federais
(Lei
nº
11.892/2008).
O desenvolvimento da pós-graduação é
entendido como ferramenta capaz de
produzir conhecimento difundido em
produção científica institucionalizada. A
oferta de um sistema de pós-graduação
deve legitimar-se a partir de um
compromisso de produzir

conhecimentos novos, úteis para a
vida sociocultural, gerando novos
produtores de conhecimento.

Figura 1: Gráfico mostrando o crescimento no número de
cursos de pós-graduação stricto sensu por ano.
O número de cursos de PPGSS do IF Goiano aprovado pela
CAPES tem aumentado desde a criação do 1º curso de
mestrado em 2011 como pode ser verificado no gráfico
acima.
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Direcionador Estratégico (PDI): Articulação e Integração Ensino - Pesquisa - Extensão
Objetivo Estratégico : Fortalecer e ampliar atividade de pesquisa, inovação e produção
de conhecimentos
Atualmente existem 12 cursos de PGSS distribuídos em 4 campi do IF Goiano, conforme apesentado
gráfico abaixo.

RESULTADOS DA GESTÃO - PROPPI

Gráfico 33

Recursos Naturais do Cerrado
Ensino para Educação Básica

Irrigação do
Cerrado

Agroquímica
Olericultura

Proteção de Plantas

Biodiversidade e conservação
Bioenergia e Grãos

Obs. Todos os outros
cursos de Pós-graduação
- nível Mestrado

Ciências Agrárias – Nível Doutorado
Ciências Agrárias
Engenharia Aplicada e Sustentabilidade
Tecnologia de Alimentos
Zootecnia
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Atualmente existem 15 cursos de cursos de pós-graduação lato sensu de

aperfeiçoamento e especialização, distribuídos em 10 campi do IF Goiano,
conforme apesentado no Quadro abaixo.

RESULTADOS DA GESTÃO - PROPPI

Quadro 09 – Cursos de Pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização
NOME DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

LOCAIS DE OFERTA

Ensino de Ciências e Matemática

Campus Avançado Catalão

QUANTIDADE
DE VAGAS
30

Ensino de Humanidades

Campus Avançado de Hidrolândia

40

Docência do Ensino Superior

Campus Avançado Ipameri

40

Produção Sustentável de Bovinos

Campus Campos Belos

25

Gestão de Projetos

Campus Campos Belos

30

Ensino de Ciências e Matemática

Campus Campos Belos

30

Ensino de Humanidades

Campus Campos Belos

30

Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática

Campus Ceres

30

Ensino de Ciências e Matemática

Campus Iporá

33

Ensino de Ciências e Matemática

Campus Morrinhos

40

Ensino de Humanidades

Campus Posse

35

Sistemas Integrados de Produção Agropecuária

Campus Posse

40

Ensino de Humanidades

Campus Urutaí

40

Formação Pedagógica na Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Campus Urutaí

68

Educação e Trabalho Docente

Campus Trindade

30

TOTAL

541
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Conforme dispõe o
Art. 8o da Lei 11.892
de 29 de dezembro de
2018,
no
desenvolvimento da
sua ação acadêmica, o
Instituto Federal, em
cada exercício, deverá
garantir o mínimo de
20% (vinte por cento)
de suas vagas para
atender
formação
pedagógica
de
professores.
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Direcionador Estratégico (PDI): Articulação e Integração Ensino - Pesquisa - Extensão
Objetivo Estratégico : Fortalecer e ampliar atividade de pesquisa, inovação e produção de
Gráfico 36
conhecimentos
O auxílio para tradução e tramitação de artigos científicos é
regulamentado pela Resolução 064/2014 e tem como
objetivo incentivar a publicação de artigos científicos e
consequentemente a produção científica pelos PPGSS. O

RESULTADOS DA GESTÃO - PROPPI

investimento nesse auxílio, tais como quantidade de artigos
traduzidos e publicados bem como valor gasto com esse
auxílio são apresentados nos gráficos a seguir.
Gráfico 34
Gráfico 35

Quantidade de artigos científicos traduzidos.
Fonte: Planilhas PROPPI – 22 de fevereiro de 2019.

Gráfico 37

Quantidade de artigos científicos publicados.

Valor gasto com tradução de artigos científicos.

Valor gasto com tramitação de artigos científicos.

Fonte: Planilhas PROPPI – 22 de fevereiro de 2019.

Fonte: Planilhas PROPPI – 22 de fevereiro de 2019.

Fonte: Planilhas PROPPI – 22 de fevereiro de 2019.
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Direcionador Estratégico (PDI): Articulação e Integração Ensino - Pesquisa - Extensão
Objetivo Estratégico : Fortalecer e ampliar atividade de pesquisa, inovação e produção de
conhecimentos
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Gráfico 40

O Programa Institucional de Incentivo à Divulgação e
Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e
Inovação (PIPECTI) é um programa que incentiva a
participação de discentes e servidores do IF Goiano em
eventos nacionais e internacionais para a apresentação e
divulgação de trabalhos científicos produzidos na instituição.

Gráfico 38

Gráfico 39

Gráfico 41
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Direcionador Estratégico (PDI): Orçamento
Objetivo Estratégico (PDI): Garantir a aplicação de recursos financeiros e orçamentários
Este objetivo estratégico aborda questões relativas aos insumos, meios e recursos empenhados pelo
Instituto para a sustentação dos seus processos finalísticos, sobretudo com relação a orçamento, pessoas
e tecnologia da informação.
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Gráfico 42
Os principais indicadores
orçamentários indicam a
totalidade dos gastos do
IF Goiano em 2018 e
como esses gastos são
alocados nas principais
categorias de gastos:
Pessoal, Investimento e
Custeio – abordadas pelo
Acordão TCU 2.267/2005
– e Benefícios. O Capítulo
05
apresenta
as
informações financeiras e
orçamentárias de forma
mais detalhada.

Despesas do IF Goiano
R$ 17,3 milhões
Percentual de Gastos com
Investimentos
Acórdão TCU 2.267/2005
5,49%

R$ 9,8 milhões
Percentual de Gastos com
Benefícios
3,80%

R$ 227,5 milhões
Percentual de Gastos com
Pessoal
Acórdão TCU 2.267/2005
72,10%

R$ 60,8 milhões
Percentual de gastos com outros
custeios (exceto benefícios)
Acórdão TCU 2.267/2005
18,60%

.

Fonte: Tesouro Gerencial 14.02.2019

Cap.
04

Resultados da gestão

Pg. 67

Alocação de recursos e áreas
especiais da gestão
Capítulo

05

DECLARAÇÃO DO PRÓ-REITOR DE DESENV. INSTITUCIONAL

oferta educação
superior, básica e profissional,
pluricurricular e multicampi. Tem como
O

Instituto

Federal

Goiano

finalidade ofertar ensino público, gratuito e de qualidade,
pautando-se no princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. A partir dessas prerrogativas legais e
filosóficas, a Instituição tem se alinhado a práticas
administrativas que garantam uma gestão de qualidade,
especializando-se na prestação de serviço com eficácia,
eficiência, de forma transparente, democrática e participativa.
Ainda, a Gestão do IF Goiano elegeu o planejamento estratégico,
agregado à gestão de risco e integridade, como um dos principais
eixos na prática administrativa. Para tanto, tem-se envidado
esforços na integração entre as quatro funções ou processos
fundamentais que compõem a gestão pública: planejamento,
organização, orientação e controle. O instrumento Institucional

é o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).
utilizado para balizar esse planejamento

Essa ferramenta consiste no espaço em que se definem os
objetivos estratégicos e as metas de desenvolvimento para longo
prazo, bem como as ações necessárias à concretização do
planejamento estratégico e das políticas institucionais. Em
síntese, o PDI é o documento que identifica o IF Goiano no que
concerne à sua filosofia de trabalho, missão, visão e cultura;
demonstrando, ainda, quais são os caminhos pelos quais a
Instituição elegeu percorrer para se consolidar em um bem
público indispensável ao exercício da cidadania. Na construção
das bases da gestão estratégica, o IF Goiano identificou sete
valores: ética; respeito à diversidade e ao meio ambiente;
comprometimento;
gestão
democrática;
transparência;
integração; excelência na atuação. Esses valores personificam as
crenças de todos os que trabalham na Instituição e norteiam o
Instituto no cumprimento de sua missão, visão e objetivos

estratégicos institucionais. O IF Goiano compreende como
especificidades da gestão estratégica as seguintes áreas a saber:
gestão orçamentária e financeira; gestão de pessoas, gestão de
contratos; gestão de patrimônio e infraestrutura; gestão da
tecnologia da informação; gestão de custos e sustentabilidade
ambiental. Na gestão orçamentária e financeira prima-se pela
integração coerente entre o que foi planejado e o que será
realmente realizado, buscando garantir plenas condições para a
realização dos objetivos estratégicos institucionais. Não se pode

os recursos são escassos e as
necessidades humanas são ilimitadas,
olvidar que

sendo preponderante otimizar o uso dos recursos por meio de
boas práticas de planejamento integradas ao acompanhamento e
controle da execução financeiro-fiscal. A Gestão de Pessoas do IF
Goiano é responsável pelas atividades relacionadas ao
planejamento, à supervisão, à execução e à avaliação da política
de gestão de pessoas. Procura utilizar-se de técnicas e métodos
que têm como objetivo administrar e potencializar a eficiência do
capital humano dentro da Instituição. Envolve os processos
relativos à administração de pessoal, capacitação/qualificação,
benefícios, qualidade de vida e movimentação, pensão e
aposentadoria, tendo como principal norteador o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais - Lei 8.112/90. A gestão de contratos
visa o controle, o acompanhamento e a fiscalização do fiel
cumprimento das obrigações assumidas pelas partes,
resguardando que a execução do contrato ocorra com qualidade
e em respeito à legislação vigente. No tocante à gestão de
patrimônio e infraestrutura, o IF Goiano vem potencializando
seus recursos e otimizando suas edificações.
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DECLARAÇÃO DO PRÓ-REITOR DE DESENV. INSTITUCIONAL

Tem aprimorado o controle dos bens e racionalizado o
aproveitamento de instalações e equipamentos. Essa ação tem
tornado possível a expansão de matrículas, a implantação de turnos
noturnos e a diversificação da oferta de cursos, a fim de atender,
com excelência, a comunidade em suas regiões de abrangência.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) do IF Goiano
dão suporte às atividades acadêmicas e administrativas. No
contexto acadêmico, servem como instrumentos de pesquisa,
coleta e armazenamento de dados, meio de acesso e de difusão da
informação. No contexto administrativo, são utilizadas como
instrumentos de automação e racionalização de processos
administrativos e no contexto de gestão, dão suporte ao
planejamento, acompanhamento, avaliação e controle das ações
realizadas. Outro princípio orientador para o IF Goiano é a
responsabilidade social com o meio ambiente, por intermédio de
ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável.
Paralelamente, o compromisso comunitário tem sido fundante nas
ações articuladas na Instituição, de forma a ampliar a relação com
seu entorno e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade na qual está inserido, numa perspectiva
emancipatória. Para tanto, tem se pautado em princípios holísticos
que envolvam o respeito ao ser humano como partícipe de um todo
ambiental. Ante o exposto, e consubstanciado pelas declarações de
conformidade dos gestores responsáveis pelas unidades do IF

DECLARO

Goiano,
o cumprimento satisfatório das metas
contidas nos planos para o exercício, a legalidade dos atos e a
eficácia, eficiência e economicidade das unidades integrantes do IF
Goiano para viabilizar e concretizar os objetivos estratégicos de
gestão pública em alinhamento com o plano estratégico
institucional.

Prof. Elias de Pádua Monteiro – Pró-Reitor de
Desenvolvimento Institucional
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Lei Orçamentária Anual de 2018 – LOA/2018 consignou ao Instituto Federal Goiano dotação orçamentária no total de R$ 288,80
milhões. Contudo, aumentos de dotações da ordem de R$ 28,56 milhões redimensionaram o orçamento/2018 para a cifra de R$
317,36 milhões.

Gráfico 43

Execução Orçamentária
De acordo com uma das premissas básicas do
regimento interno e em face da peculiaridade das
ações desenvolvidas pelo Instituto Federal Goiano,
a execução ocorreu de forma descentralizada, visto
que os campi têm relativa autonomia para gestão
da dotação a eles consignadas. Em 2018, o IF
Goiano recebeu dotação de R$ 317,36 milhões.
Desse total, foram empenhadas R$ 315,45 milhões,
liquidadas R$ 295,33 milhões e pagas despesas no
montante de R$ 293,84 milhões, valor esse
equivalente a 92,59% do autorizado na LOA/2018.
O valor total pago foi reajustado em relação aos
valores fornecidos pelo sistema SIOP de maneira a
incluir R$ 19,57 milhões em Gastos com pessoal
liquidados e não pagos em 2018 por causa de uma
mudança no sistema de pagamento do Governo
Federal no final de tal exercício. Esse valor foi pago
no dia 02 de janeiro de 2019 e por isso não é
registrado como despesa de 2018 na base de dados
do Governo. O valor pago registrado nessa base é
de R$ 274,27 milhões, dos quais os R$ 215,51
milhões de gastos com pessoal ao serem
reajustados chegam aos R$ 235,08 milhões
efetivamente gastos em 2018.

Execução Financeira
O valor pago em 2018 reajustado totalizou R$ 293,84 milhões, dos quais a maior parte foi direcionada ao pagamento de Pessoal. Nesse montante,
inclui-se o gasto com pessoal ativo e inativo e as contribuições do governo com a previdência dos servidores. Em 2018, o pagamento de obrigações
oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar processados e não processados) totalizou R$ 47,03 milhões, o que elevou a
execução financeira total do exercício para a cifra de R$ 340,87 milhões.
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Despesas do IF Goiano

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Gastos com pessoal: despesas de
pessoal e encargos sociais.

Despesas de Custeio: despesas
necessárias à prestação de serviços e à
manutenção organizacional, e os gastos
com auxílios (transporte, alimentação,
pré-escolar,
funeral),
benefícios,
indenizações e ajudas de custo.

Investimentos: dotações aplicadas no
patrimônio permanente, tais como
obras, instalações e aquisição de
materiais,
desenvolvimento
de
sistemas de TI etc.

Custeio
Gráfico 44
Em 2018, os pagamentos das despesas de custeio, à conta de dotações
originárias da LOA, totalizaram R$ 56,37 milhões, os quais incluem as
despesas com o funcionamento, assistência a estudantes, capacitação
de servidores, benefícios e outros gastos de custeio. Registre-se que
60,36% do montante acima mencionado refere-se aos serviços de
despesas de funcionamento, fundamentais para a consecução de
atividades finalísticas/estratégicas, exemplificadas a seguir: ensino,
pesquisa, extensão, atividades administrativas e execução
orçamentária, financeira e patrimonial etc. Em regra, as despesas
administrativas deram suporte operacional à consecução de atividades
finalísticas, garantindo o funcionamento do considerável número de
campi espalhados pelo estado de Goiás.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Gráfico 45
GASTO COM PESSOAL
O valor pago registrado na base de dados do Governo
Federal - extraído mediante sistema SIOP - é de R$
215,51 milhões, contudo, é necessário fazer o ajuste de
maneira a incluir R$ 19,57 milhões em Gastos com
pessoal liquidados e não pagos em 2018, que
efetivamente foram pagos dia 02 de janeiro de 2019 e
por isso não entram no exercício de 2018. Dessa forma,
em 2018 foram efetivamente gastos R$ 235,08 milhões
com pessoal, dos quais a maior parte, 76,52%, foi gasta
com pessoal Ativo.

Gráfico 46
INVESTIMENTOS
Em face das restrições fiscais e à finalização do
Campus Posse, os investimentos pagos, em 2018,
tiveram como prioridade a aquisição de equipamentos
e materiais para composição das salas e laboratórios.
Também merece destaque os pagamentos de
investimentos em obras e reformas, da ordem de R$
0,8 milhões, os quais foram motivados pela
necessidade de se manter um padrão mínimo de
funcionamento das unidades.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Gráfico 47
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Tabela 06 - Recursos recebidos por descentralização e emenda parlamentar
RECURSO

Custeio

TED - Termo de Execução Descentralizada
Recursos das emendas parlamentares

R$

4.216.193,86

Investimento

Total

R$ 9.777.452,88
R$ 2.550.000,00

R$ 13.993.646,74
R$ 2.550.000,00

Total de recursos orçamentários recebidos por TED ou Emenda

R$ 16.543.646,74

Fonte: Tesouro Gerencial e Simec 20.02.2019

Tabela 07 - Dotação e execução das despesas do IF Goiano em 2018 e 2017
2018

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despesa

2017

Em R$ milhões

Dotação Atual

Empenhado

Liquidado

Pago

RP Pago*

Dotação Atual

Empenhado

Liquidado

Pago

RP Pago*

Variação R$

Variação %

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(J)

(K)=d-i

(l)=d/i

190500987,00

218014211,59

217968085,08

217968085,08

-2459841,95

-1%

(a)

(b)

(c)

(d)

Pagamento de
pessoal

213220997,00

236656649,26

235078953,27

215508243,13

Custeio

70689329,00

74362717,16

59638620,25

58092235,34

14761954,83

70917646,00

72853871,28

56518980,58

54830647,86

10260078,61

3261587,48

6%

Investimentos

11051571,00

17337161,10

2516978,52

2483346,57

32267870,26

12158638,00

35475039,21

6906457,27

5879616,40

17961020,82

-3396269,83

-58%

TOTAL

294961897,00

328356527,52

297234552,04

276083825,04

47029825,09

273577271,00

326343122,08

281393522,93

278678349,34

28221099,43

-2594524,30

-53%

*RP Pago: Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos

Fonte: Tesouro Gerencial (05.02.2018)

Conformidade da gestão orçamentária e financeira

Desafios

Como responsável pela realização da execução orçamentária e financeira
do Instituto Federal Goiano, informamos que foram realizadas ações de
emissão de empenhos, liquidação e pagamento de despesas.
Considerando os conhecimentos e demandas específicos de cada
campus, a execução orçamentária e financeira no âmbito IF Goiano
ocorre de forma descentralizada, conferindo aos gestores maior
assertividade e celeridade no atendimento de suas entregas. Neste
contexto, as manifestações dos citados agentes indicaram que os atos de
gestão orçamentária e financeira praticados pelos campi, em 2018,
guardaram total conformidade com as normas legais aplicáveis à matéria.
Registre-se que este Instituto Federal de Educação tem incentivado a
adoção de medidas com vistas à conformidade dos atos de gestão, a
exemplo do engajamento no cumprimento das recomendações e
determinações dos órgãos de controle interno e externo; da
disseminação de orientações técnicas e normativas proferidas pelos
órgãos centrais; do aprimoramento dos controles internos de forma a
nortear o desenvolvimento das atividades, dentre outras medidas.

•
•
•

Manter em bom funcionamento de toda a estrutura do IF Goiano, a despeito do
cenário econômico desfavorável e das restrições financeiras;
Quebrar paradigmas para aprimorar a qualidade e a transparência dos gastos
públicos;
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira no âmbito do IF Goiano.

Ações
•

•
•
•
•
•

Dar continuidade às atividades de racionalização das despesas correntes do IF
Goiano;
Estimular a procura, dentro e fora da SETEC-MEC, de exemplos de redução de
custos que possam ser seguidos;
Promover melhoria nos processos de contratação de bens e serviços;
Intensificar a comunicação com vistas à conscientização da importância em observar
a legislação nos atos de gestão por parte dos servidores;
Divulgar os resultados alcançados com as medidas de racionalização de despesas
implementadas;
Oferecer aos gestores um ambiente permanente de direcionamento de estratégia e
construções coletivas.
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Conformidade Legal
No intuito de garantir a conformidade com a Lei 8.112/1990 e
demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, o IF Goiano observa
o conjunto de regras e orientações estabelecidas pelo Governo
Federal e órgãos de controle. Dessa forma, o IF Goiano analisa
diariamente, as normas publicadas pelo Ministério da Educação, a
Secretaria de Gestão de Pessoas do MPDG, Órgão Central do SIPEC,
e orienta os campi quanto aos regulamentos aplicáveis.
As pastas funcionais dos servidores do IF Goiano estão sendo
digitalizadas e incluídas no Assentamento Funcional Digital – AFD,
módulo Sigepe, conforme orientação da Portaria / SGP Nº 9, de 01
de agosto de 2018, o que vem a agilizar o acesso à informação e
subsidiar a tomada de decisão.
O IF Goiano está utilizando o Módulo Requerimento disponibilizados
pelo Sistema Sigepe. O módulo Requerimento do Sigepe gerencia,
de forma eletrônica, os requerimentos feitos pelo servidor para sua
Unidade de Gestão de Pessoas. O preenchimento dos formulários
de solicitação, a anexação de documentos externos e toda a
comunicação entre servidor e sua unidade é realizada dentro do
Sigepe.
O módulo Requerimento tem como objetivo:
Diminuir custo por meio da eliminação do papel.
Facilitar a comunicação entre o Servidor e a Unidade de Gestão
de Pessoas, por meio de notificações por e-mail sobre a situação
dos Requerimentos.
Padronizar os formulários de solicitação, incluindo regras de
obrigatoriedade de campos, listas de opções etc.
Facilitar o preenchimento dos formulários, recuperando dados do
servidor já cadastrados na base do Sigepe ou do Siape.
Facilitar a integração com o Assentamento Funcional do Servidor AFD por meio da comunicação automática entre os sistemas.
Os demais processos estão sendo gerenciados de forma eletrônica,
por meio do sistema SEI/SUAPE, o que vem a possibilitar e agilizar a
análise dos processos.

Indicadores de Conformidade

A avaliação da conformidade nos processos de Gestão de Pessoas é
realizada por meio de indicadores. Os responsáveis pelos órgãos e
pelas unidades pagadoras declaram anualmente a observância às
normas e o cumprimento dos tópicos indicados.
* Controle e acompanhamento da entrega das Declarações de Bens
e Renda.
* Controle e Acompanhamento dos registros de informação no
Sistema de Atos de pessoal e-pessoal do TCU)
* Atendimento das determinações e recomendações dos Órgãos de
Controle
* Acompanhamento dos processos instruídos a título de Reposição
ao Erário.
* Acompanhamento de concessões, licenças e benefícios.
* Em 2018, os servidores que entregaram suas declarações de
acesso ao Imposto de Renda.
* Os atos de admissão, concessão de pensão civil e aposentadoria
foram registrados no sistema e-pessoal, conforme Instrução
Normativa - TCU nº 78, de 21 de março de 2018.
* Atendimento das solicitações realizadas pelos órgãos de controle.
* Foram instaurados processos para reposição de valores recebidos
indevidamente por servidores do IF Goiano. Tais atos foram
realizados de acordo com Orientação Normativa SGP/MP nº 5, de
21/2/2013.
* As concessões, licenças e benefícios foram analisados de acordo
com a legislação vigente.
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Gráfico 48
Avaliação da Força de Trabalho
Atualmente, há uma força de trabalho de 1.444
servidores, sendo 1.326 servidores de carreira
pertencentes ao quadro de pessoal do Instituto, entre
docentes e técnicos administrativos, 2 servidores de
carreira em exercício descentralizados, pertencentes à
Procuradoria Federal, 2 servidores de exercício provisório
98 professores substitutos e 16 servidores requisitados
de outro órgão ou esfera. Os dezesseis servidores foram
requisitados em razão do acordo de Cooperação Técnica
entre o Ministério da Educação e o IF Goiano (Acordo de
Cooperação Técnica nº 02/2016).
Entre os servidores ativos pertencentes ao quando do IF
Goiano, 46% são do sexo feminino e 54% do sexo
masculino.

GESTÃO DE PESSOAS

Com relação à faixa etária dos servidores, conforme gráfico a seguir, podemos
considerar que possuímos uma força de trabalho relativamente jovem,
contando com 62% dos servidores com idade inferior a quarenta anos.

Gráfico 49

46%

Entre os servidores ativos
pertencentes ao quando
do IF Goiano, 46% são do
sexo feminino e 54% do
sexo masculino.

54%
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Gráfico 50
No âmbito do Instituto Federal Goiano, 94% dos
servidores possuem graduação e pós-graduação
(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado).
Salientamos que entre esse percentual 59 % dos
servidores são mestres e doutores.
Ressaltamos que a instituição incentiva a capacitação e
qualificação dos servidores por meio de ações contidas
no Plano Anual de Capacitação que contemplam cursos
de curta duração, presencial e a distância, no intuito de
possibilitar a melhoria das competências e habilidades
dos servidores.
Em 2018, o IF Goiano promoveu ações de incentivo à
qualificação dos servidores técnicos administrativos e
docentes por meio de cotas institucionais de bolsas de
mestrado e doutorado.

GESTÃO DE PESSOAS
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Estratégia de recrutamento
O processo de recrutamento é realizado conforme está previsto na Constituição Federal de 1998, na Lei 8112/90, e no Decreto nº 6.944/2009.
O Edital do concurso procura selecionar os servidores com o perfil que melhor atenda a demanda da instituição. O IF Goiano necessita em seu
quadro de servidores docentes e técnicos administrativos que atendam o crescente processo de atualização técnica e pedagógica.
Os critérios de seleção e contratação seguem os preceitos estabelecidos na legislação vigente, que estabelece os requisitos básicos para
investidura em cargo público. O ingresso para o cargo técnicos administrativos e de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico ocorrerá pela aprovação em concurso público de provas e provas e títulos. O concurso para Técnico-Administrativo
possui uma etapa, com prova objetiva, já o de professor possui quatro etapas: prova dissertativa, eliminatória e classificatória; prova de
desempenho didático, eliminatória e classificatória; prova de títulos, classificatória; projeto de pesquisa ou extensão, classificatória.

Despesa com Pessoal
No ano de 2018, o IF Goiano teve um gasto de R$ 200.329.132,42 com pessoal ativo, aposentado e pensionista. Cerca de oitenta e nove por
cento desse valor foi gasto com servidores ativos. O gasto servidores inativos e aposentados foi de onze por cento.

Tabela 08

GESTÃO DE PESSOAS

Custo direto com despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista em 2018
Ativos

Aposentados

Pensionistas

R$178.650.339,95

R$18.960.281,51

R$2.718.510,96

Gráfico 52
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Avaliação de desempenho do servidor
A Avaliação de Desempenho permite ao Instituto Federal Goiano acompanhar as atividades individuais de cada servidor, com o objetivo de
promover sua qualificação e melhoraria nos processos de trabalho.
Os servidores técnico-administrativos são avaliados a cada 18 meses, obedecendo os critérios presentes no art. 20 da Lei 8112/90, e os
docentes são avaliados a cada 24 meses, obedecendo a Lei 12.772/12 e as normas estabelecidas pela Resolução Nº 074/2015 – IF Goiano.
Considerando as Avaliações de Desempenho realizadas em 2018 dos servidores do Instituto Federal Goiano, observou-se um bom
desempenho, comprometimento, disciplina, atingindo metas e objetivos, próximos ao esperado pela instituição.

Gráfico 53
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Capacitação
Dentre as vertentes do Programa de Capacitação, destacam-se as ações contidas no Plano Anual de Capacitação, que contemplam cursos de
curta duração, presencial e a distância, no intuito de promover ações vinculadas ao planejamento institucional, que potencializam o
desenvolvimento profissional e humano, por meio da melhoria das competências e habilidades. No ano de 2018, diversos servidores foram
contemplados com a oportunidade de se capacitarem em cursos ofertados por escolas de governo, universidades e institutos parceiros,
bem como, cursos ofertados por instituições do mercado, em sua maioria na modalidade presencial.

Gráfico 56
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Quadro 10
APERFEIÇOAMENTO

CUSTO (R$)

EDUCAÇÃO FORMAL

CUSTO (R$)

Cursos presenciais

202.803

Graduação

50.115

Educação à distância

1.669

Especialização

35.572

Outros eventos

93.147

Mestrado

525.000

-

-

Doutorado

721.600

Total

297.619

Total

1.332.287
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Gráfico 57
Principais desafios e ações futuras

Quadro 11
Exercício de 2018
Ingressos

Egressos

38

41

GESTÃO DE PESSOAS

Evasão dos servidores ativos
A rotatividade dos servidores ativos, devido à estabilidade encontrada no Serviço Público Federal, é relativamente baixa. As vacâncias
observadas no âmbito do IF Goiano ocorrem de forma mais frequente nos cargos de Técnico-Administrativo, Nível C e D, em função do valor
dos salários. As exonerações ocorrem principalmente em situações em que o servidor é aprovando em outro concurso com um maior
salário.
No intuito de minimizar a rotatividade, o IF Goiano contribui positivamente para a permanência do servidor na instituição, por meio de
programas de bolsas de pós-graduação e ações de capacitação em serviço.
As redistribuições ocorrem por meio de contrapartida de vagas ou de servidores, permitindo a recomposição da força de trabalho, não
causando prejuízo à instituição.

Previsão de Aposentadoria
Acompanhamento realizado por meio do sistema SUAPE e SIAPE, no qual pode-se observar 17 servidores que recebem abono de
permanência, no exercício de 2018, resultando em uma porcentagem de 0,78 % dos servidores do Instituto, significando uma possível perca
da força de trabalho. É válido ressaltar que essa situação pode ser revertida na imediata nomeação de novos servidores, desde que haja
concurso em validade.
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Gráfico 58

Quanto as contratações diretas,
destacam-se
as
despesas
correntes do exercício (água
energia
elétrica,
Correios,
Imprensa Nacional, EBC etc.), os
serviços de manutenção predial
e contratações/aquisições de
serviços/materiais necessários
ao bom funcionamento e
manutenção da continuidade
dos serviços prestados pelo Polo
de Inovação Tecnológica e
campi avançados, uma vez que
possuem
sua
execução
orçamentária
e
financeira
vinculadas à Reitoria.
Dentro
deste
leque
de
contratações,
podemos
destacar a utilização de cinco
inexigibilidades e cento e duas
dispensas de licitações, sendo a
sua grande maioria definida
pelo baixo valor da contratação
e agilidade em atender as
necessidades
de
seus
demandantes,
devido
à
proximidade e agilidade dos
prestadores
situados
nas
mesmas cidades que os
solicitantes.

A Reitoria do IF Goiano corresponde ao maior % destes investimentos,
pois faz a gestão dos Campi Avançados Hidrolândia, Ipameri e Polo de
Inovação. E também dos contratos de construção das sedes dos Campi
em Implantação Campos Belos e Posse.

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

11
Unidade contratantes
(UASG) do IF Goiano

UASG

Valor de
investimento (R$)

154629

1.935.146,38

155062

67.838,79

158302

2.858.788,03

155061

1.317.493,99

158667

2.392.925,57

158300

5.236.295,66

154631

1.452.925,39

158299

5.473.482,38

155152

554.650,13

158298

2.292.096,60

158124

12.787.297,78

TOTAL

36.368.940,70

DETALHAMENTO DOS GASTOS

%

EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

66

OBRAS E INSTALACOES

32

OUTROS

2

Contratações mais relevantes
No IF Goiano, as contratações que
tomaram a maior parte dos gastos
em 2018 foram os itens de custeio,
em que a locação de mão de obra
ocupou
o
primeiro
lugar,
correspondendo a 47,20% do total
de custeio.
Destacam-se dentro desse item os
serviços
necessários
ao
funcionamento
administrativo,
como:
apoio
administrativo,
técnico e operacional, limpeza e
conservação e vigilância ostensiva.
Quanto aos investimentos e, com
exceção da Reitoria, os campi que
apresentaram os maiores valores
gastos
foram
aqueles
que
constituíam a rede de escolas
agrícolas e foram incorporadas à
Rede Federal de Educação
Profissional,
Científica
e
Tecnológica (Campi Rio Verde,
Morrinhos e Ceres).
No
detalhamento
dos
investimentos o maior gasto foi
com equipamentos e material
permanente e, dentro deste item,
os
mais
relevantes
foram:
Mobiliário em Geral (31,72%),
Material de TIC (permanente)
(24,32%)
e
Aparelhos,
Equipamentos, Utensílios, Médico.
Odontológico,
Cap
Laboratorial e Hospitalar.
. 05

DESCRIÇÃO DOS
R$
(milhões)
SERVIÇOS

%

Apoio
Administrativo,
Técnico e
Operacional

8,75

21,95

Limpeza e
Conservação

5,12

12,83

Vigilância
Ostensiva

4,95

12,41

TOTAL

18,82

47,20

Fonte: SIAFI, 2018.
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Conformidade legal
O IF Goiano possui assessoria jurídica da Procuradoria Federal (PF), o que garante a conformidade das contratações
com as normas, principalmente com as leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Instruções normativas instituídas pelo
Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão (MPDG), com destaque à IN 04/2014 (SLTI/MP) e 05/2017
(SEGES/MP).

GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos que se alinham com às áreas de licitações e contratos presente no Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI (2014-2018) do IF Goiano <https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/PDI_2014__PDI.pdf> são:
- Promover maior integração entre as unidades do IF Goiano (economicidade nas contratações);
- Aperfeiçoar processos de trabalho, aquisições/contratações e tomada de decisão (eficiência).
Quanto à estratégia específica descrita no PDI do IF Goiano para o orçamento e que foi relevante para as contratações
do Instituto em 2018 é “Garantir a aplicação de recursos financeiros e orçamentários à estratégia”.

Principais desafios e ações futuras
- Os principais desafios encontrados pela Gestão de Contratos e Licitações do IF Goiano são as particularidades e
necessidades específicas das contratações, considerando que atualmente o Instituto possui 13 unidades em estágios
diferentes de desenvolvimento.
- As constantes mudanças na legislação no âmbito da Administração Pública juntamente com a restrição orçamentária
vem exigindo contínua adaptação das unidades do IF Goiano quanto as contratações. Nesse sentido, um dos maiores
desafios é a busca por eficiência, trabalhando para manter a qualidade dos serviços prestados com o uso de menos
recursos financeiros.
- Uma das ações em busca de eficiência são as compras compartilhadas entres as unidades, conforme destacado no
Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2014/2018, essa prática garante maior economicidade nas contratações
públicas, padronização dos itens adquiridos e celeridade nos processos de compras.
- A falta de qualificação para atuar nos setores de contratos e licitações encontra-se como entrave para o
desenvolvimento das atividades, que está em constantes modificações, conforme apontado acima. Corroborando a
essa situação está a rotatividade existente no setor devido as exigências e responsabilidade que requer esta área
Cap.
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O IF Goiano conta com uma estrutura com 17 imóveis espalhados pelo estado de Goiás distribuídos em 13 unidades conforme
o gráfico abaixo:

GESTÃO DE PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

Gráfico 59

Fonte: SPIUNET/MP 2019

Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional
Os imóveis pertencentes à Instituição estão
devidamente cadastrados no SPIUNET e passam
por reavaliação periódica. O valor dos bens
imóveis de uso especial perfazem um total R$
229.008.403,00 e não houve qualquer
incremento de quantidade nos imóveis no IF
Goiano em 2018, a alteração do valor em
relação a 2017, ocorre pelo fato de que novas
construções (salas de aulas e laboratórios)
foram realizadas nessas unidades a fim de
possibilitar ainda maior qualidade no ensino
oferecido pela Instituição.
Os gastos com manutenção ou reformas
somaram R$ 1.614.107,45 excluídos a execução

de restos a pagar (RAP), o valor informado para
esse tipo de despesa se dá pelo fato de que as
instalações de alguns campi como Urutaí, Rio
Verde e Ceres já possuem mais de 20 (vinte)
anos, o que tem impactado de forma
considerável nesse tipo de despesa. Convém
citar, ainda, os gastos com a implantação dos
campi avançados de Catalão, Cristalina,
Hidrolândia e Ipameri, haja vista que os imóveis
recebidos em doação para implantação dessas
unidades necessitavam de reformas estruturais
para iniciar o funcionamento, e ainda precisam
de reformas estruturais para atender aos
usuários da Instituição de forma satisfatória.

Os gastos com manutenção e reformas
somaram 0,70% do valor dos imóveis em
31/12/2018. Conforme previsto no PDI 20142018, o IF Goiano tem procurado conservar e
maximizar a utilização dos bens móveis e
imóveis de propriedade da Instituição, com isso
tem procurado manter as instalações
devidamente estruturadas, por meio de ações
de conservação, manutenção, segurança e meio
ambiente para o pleno desenvolvimento das
atividades administrativas e pedagógicas no
âmbito da Instituição.
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Informações sobre imóveis locados de terceiros
Os gastos com manutenção ou reformas somaram R$
1.614.107,45 excluída a execução de restos a pagar (RAP), o
valor informado para esse tipo de despesa se dá pelo fato
de que as instalações de alguns campi como Urutaí, Rio
Verde e Ceres já possuem mais de 20 (vinte) anos, o que
tem impactado de forma considerável nesse tipo de
despesa. Convém citar, ainda, os gastos com a implantação
dos campi avançados de Catalão, Cristalina, Hidrolândia e
Ipameri, haja vista que os imóveis recebidos em doação
para implantação dessas unidades necessitavam de
reformas estruturais para iniciar o funcionamento, e ainda
precisam de reformas estruturais para atender aos usuários
da Instituição de forma satisfatória.
Os gastos com manutenção e reformas somaram 0,70% do
valor dos imóveis em 31/12/2018. Conforme previsto no
PDI 2014-2018, o IF Goiano tem procurado conservar e
maximizar a utilização dos bens móveis e imóveis de
propriedade da Instituição, com isso tem procurado manter
as instalações devidamente estruturadas, por meio de ações
de conservação, manutenção, segurança e meio ambiente
para o pleno
desenvolvimento
das atividades
administrativas e pedagógicas no âmbito da Instituição.

A Instituição possui contrato de locação de 04 (quatro) imóveis na cidade de Goiânia,
para atender às necessidades de espaço para funcionamento do Núcleo de Educação
a Distância – EaD, Laboratório de gravação de mídias, Subsistema Integrado de
Atenção a Saúde do Servidor - SIASS e Departamento de Engenharia, isso ocorre pelo
fato de que a área onde funciona o prédio da Reitoria é insuficiente para atender as
demandas dos diversos departamentos que compõem a administração do IF Goiano.
Possui também contratos de aluguel de imóveis nas cidades de Campos Belos (01), e
Catalão (01), esses contratos foram para garantir a implantação de campus do IF
Goiano nessas cidades, o que ocorreu devido a problemas com as obras que estavam
sendo realizadas nessas cidades, cujos contratos foram rescindidos por
irregularidades cometidas pela empresa contratada, todos os contratos de aluguel
estão devidamente registrados no SICON, bem como os imóveis alugados
cadastrados no SPIUNET. O contrato de aluguel de Posse foi encerrado no final do
primeiro semestre de 2018. Em 2019 a Instituição trabalhará no sentido de eliminar
pagamento de aluguéis, para isso está fazendo adequações nas salas recebidas em
cessão de uso gratuito pela Superintendência de Patrimônio da União, isso para os
aluguéis de Goiânia, nos campi do interior ficará somente o de Catalão, onde a
previsão de término da obra é para dezembro de 2019.

Gráfico 61

Gráfico 60

Fonte: SPIUNET/MP – PROAD - IF Goiano 2018

Quadro 12 - Despesas pagas com locação de imóvel
Grupo Despesa

3 Outras despesas correntes
3 Outras despesas correntes

Natureza Despesa Detalhada
33903615
33903910

2018

2017

Locação de imóveis

R$ 386.113,95

R$ 422.320,65

Locação de imóveis

R$ 177.308,76

R$ 181.990,04

R$ 563.422,71

R$ 604.310,69

TOTAL

Fonte: Tesouro Gerencial 24.02.2019
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Informações Sobre as Principais Obras e Serviços de Engenharia Relacionados à Atividade-Fim
O IF Goiano executou ações que contribuíram para a oferta de uma educação de qualidade a todos. Para tanto, investiu na sua infraestrutura física e
tecnológica em consonância com o seu Plano de Oferta de Cursos e Vagas. Nesse sentido, no ano de 2018, os campi do IF Goiano potencializaram seus
recursos e otimizaram sua infraestrutura. Essa ação tornou possível a expansão de matrículas, a implantação de turnos noturnos e a diversificação da oferta
de cursos, a fim de atender com excelência as regiões de abrangência das suas unidades.

Gráfico 62
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Com
o
intuito
de
proporcionar aos indivíduos
condições de aprender novas
tarefas e de se tornarem
senhores de suas próprias
vidas,
as
obras
dos
campi Campos Belos e Posse
foram concluídas, onde em
Posse as aulas começaram
no segundo semestre de
2018, em Campos Belos as
Aulas terão início no ano
primeiro semestre de 2019.
Foram feitos investimentos
para
aquisição
de
equipamentos na ordem de
R$ 4.099.530,48 dos quais
foram pagos 35%, as
principais aquisições foram
com
equipamentos
de
tecnologia da informação,
maquinas e equipamentos,
coleções
e
materiais
bibliográficos e mobiliário
em geral com vista a atender
demandas
de
equipar
laboratórios, salas de aulas e
departamentos
administrativos, de forma
que as metas previstas no
PDI fossem atendidas.
Fonte: Tesouro Gerencial 24.02.2019
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conformidade Legal

Para assegurar a conformidade legal da Gestão de TI, o Instituto
Federal Goiano observa e aplica um vasto conjunto de regras e
diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo Governo Federal, órgãos
de controle, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e GestãoMP (atual Ministério da Economia), Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República – GSI/PR, padrões
internacionais para a manutenção dos serviços de TI, além de
obedecer às normas estabelecidas em seus normativos internos.

O conjunto de regras e diretrizes são apresentados de forma
detalhada no PDTI (Vigência 2015-2018), mais
especificamente nos itens "3.6 Documentos de Referência" e
"3.7 Princípios e diretrizes".
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Modelo de Governança de TI

Atualmente está em implantação o Comitê de Governança
de TIC (CGovTIC). O CGovTIC define e prioriza as
estratégias de TIC por meio da Política de Governança de
TIC. É responsável por alinhar as estratégias e os planos de
TIC por meio do PDTIC, que por sua vez está alinhado ao
PDI. O CGovTIC é formado pelos diretores gerais dos campi
e pró-reitores (colégio de Dirigentes) além do Diretor de
TI.

Durante a transição, a gestão estratégica está apoiada no
Comitê Gestor de TI, composto pelos Diretores de TI dos
campi e o Diretor de TI do Instituto Federal Goiano.
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Montante de recursos aplicados em TI
Tabela 09
Montante de Recursos Aplicados emTI - 2017
Valor Pago
Grupo
Despesas
Despesas
de RPem
Despesa Empenhadas
Pagas
2017
Investimento 6.065.812,51 605.800,68 1.542.245,55
Custeio
1.049.658,61 603.861,37 280.289,85
TOTAL
7.115.471,12 1.209.662,05 1.822.534,87
Gráfico 63

Custeio

Investimento

TOTAL

Despesas Empenhadas - R$ Milhões

Tabela 10
Montante de Recursos Aplicados emTI - 2018
Valor Pago
Grupo
Despesas
Despesas
de RPem
Despesa Empenhadas
Pagas
2017
Investimento 1.418.833,70 1.015.270,60 5.491.705,39
Custeio 1.730.396,57 1.427.804,61 315.193,16
TOTAL
3.149.230,57 2.443.075,21 5.806.898,55
Gráfico 64

1.049.658,61
1.730.396,57

6.065.812,51
1.418.833,70

7.115.471,12
3.149.230,57
2017
2018
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tabela 11
Cadeia de
Valor

Principais Iniciativas

Impactos dos Resultados

GESTÃO
ACADÊMICA

1 – Sistema Acadêmico (Q-acadêmico)
2 – Sistema de gestão de Biblioteca (Pergamum)
3 – Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA)

1 – Expansão da utilização do sistema acadêmico nas atividades de extensão, pesquisa
e inovação.
2 – Expansão da utilização do sistema de biblioteca nos campi avançados .
3 – Ampliação de atendimentos, ofertas de cursos e utilização do AVA nos polos EAD e
no ensino semipresencial.

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

4 – Manutenção e ampliação do Sistema Unificado de
Gestão Pública (SUAP).
5 – Implantação do Módulo de Sistema Eletrônico de
Informações (SEI/SUAP)

4 – Ampliação de 17 módulos do SUAP para 21 em 2018.
5 – Redução de 30,98% no volume de impressões - comparação entre os meses de
junho e dezembro de 2018.

GOVERNANÇA E
GESTÃO
ESTRATÉGICA

6 – Modelagem de Processos (BPM).
7 – Gestão de Projetos (Redmine)
8 – Painel de indicadores (Pentaho)

6 – Avaliação, análise e otimização dos processos de negócios em setores estratégicos.
7 – Acompanhamento e controle dos principais projetos de Tecnologia de Informação e
Comunicação (TIC).
8 – Visibilidade de dados e informações que geram valores estratégicos para a
instituição.

GESTÃO DE
CONTINUIDADES
DOS NEGÓCIOS

9 – Manutenções programas do Datacenter e grupo
gerador.
10 – Ampliação Storage.
11 – Ampliação Solução Wi-fi Enterprise (Ruckus).
12 – Ampliação da Solução Enterprise de Backup (Bacula).
13 – Ampliação do uso de Voip(@FoneRNP)
14 – Adequação e ampliação de sistemas de
gerenciamento e monitoramento de redes e sistemas
(Zabbix/Gafana).

9 – Garantia da continuidade dos negócios que dependem das principais sistemas
hospedados no datacenter.
10 – Suporte, escabilidade e disponibilidade para o SEI/SUAP, AVA Backups demais
sistemas.
11 – Maior área cobertura nos Laboratórios Educativos de Produção e viabilidade de
realização da frequência dos alunos - diário online.
12 – Garantia de integridade e disponibilidade de sistemas e informações.
13 – Economia de recursos com telefonia fixa e móvel.
14 – Acompanhamento em tempo real da performance dos sistemas e notificações no
aplicativo de mensagens instantâneas.

GESTÃO DE
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

15 – Atualização da solução Firewall.
16 – Implantação de nova solução Antimalware.
17 – Ampliação de utilização do ICP-Edu.
18 – Web Application Firewall (WAF – Fortinet).
19 – Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI).
20 – Curso de Tratamento de Incidentes de Segurança.
21 – Triagem de segurança em sistemas.

15 – Melhorias no processo global de segurança do perímetro das redes do Instituto.
Substituição das soluções open-sourcepar solução enterprise nos campi avançados.
16 – Maior segurança nos desktops e serviços.
17 – Uso de segurança SSL/TLS em todos os servidores e sistemas web, adequando aos
novos padrões da web.
18 – Segurança adicional a todos os sistemas web.
19 – Aprovação novas normas de divulgação no manual dos alunos.
20 – Implantação e uso de técnicas consagradas no tratamento de incidentes de
segurança.
21 – Foram evitados vazamentos de dados em sistemas vulneráveis.
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Segurança da Informação

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Portaria número 431 de 18 de junho de 2015, que instituiu o Comitê Gestor de Segurança
da Informação e Comunicações (CGSIC), consolidou a POSIC existente aprovando novas
normas de segurança com participação direta de representantes de todos os campi.
Em 2018 foram adquiridas novas soluções de segurança (Antivírus e WAF),
otimizando a segurança do datacenter e das estações de trabalho.
O programa de certificação digital ICP-Edu em parceria com a RNP possibilitou que todos
os sistemas web fossem adequados aos novos padrões da internet que, por padrão,
exigem criptografia SSL/TLS.
As novas normas de segurança aprovadas pelo CGSIC foram inseridas no manual
do aluno, com o objetivo de conscientização da relevância da segurança da
informação.
Capacitação de 6 colaboradores por meio dos cursos de Tratamento de Incidentes de
Segurança, Segurança de Redes e Sistemas, Gestão de Riscos de TI, Teste de Invasão de
Aplicações Web em parceria com a Escola Superior de Redes/RNP
Implantação de gerenciamento centralizado de logs viabilizando o tratamento de
incidentes de segurança na Instituição
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Principais desafios e ações futuras

O número insuficiente de servidores na área de TIC, gera
considerável fila de projetos, dentre os quais
destacamos:
• Aplicativo IF Goiano mobile;
• Módulo SUAP de requisição de viagens e visitas
técnicas;
• Módulo SUAP de progressões e estágio probatório;
• Módulo SUAP de controle de horas trabalhadas de
encargos de curso e concursos;
• Módulo SUAP de projetos de ensino;
• Módulo SUAP de gestão de projetos;
• Módulo SUAP de Sistema de Avaliação de Relatórios;
• Customização do módulo SUAP para Eleições;
• Customização do módulo SUAP para Empréstimos;
• Elaboração e atualização de PETI e PDTIC;
• Elaboração de normas para gestão de software
proprietário, CFTV, dados corporativos, acesso
remoto, uso das impressoras e uso dos recursos do
datacenter;
• Reformulação do portal institucional do IF Goiano.
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GESTÃO DE CUSTOS

Atualmente,
como são
alocados os
custos?

• A evidenciação dos custos é feita por centro de custos genérico pré-definido pelo Tesouro
Nacional.
• Inexiste segregação do gasto em unidades específicas.
• Os custos são detalhados em: mês de referência, ano de referência, código SIORG e UG
(unidade gestora) beneficiada.
• Desde abril de 2018 todas as UG do Órgão preenchem a aba centro de custos nas liquidações
de despesas no CPR – Contas a Pagar e Receber

E o futuro da
gestão de
custos no
órgão?

• Está prevista, para novembro de 2019, a implantação da segregação dos custos por UGR
(unidade gestora de recursos).
• Esse tipo de segregação já existe no detalhamento orçamentário e na emissão de
empenhos.
• Será possível definir o valor gasto por áreas finalísticas do Instituto.
• As informações poderão ser utilizadas pela gestão para o planejamento anual.

Como será
implantado?

• As UGR já estão cadastradas no SIAFI.
• Será realizado levantamento em todos campi, de todas as UGR existentes.
• Será realizado treinamento de pessoal para ajuste do processo de liquidação de despesa
para melhor classificação do gasto.
• Envio de solicitação à COINC de alteração do cadastro do Órgão para utilização de centro
de custos específicos.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Critérios de sustentabilidade nas
contratações e aquisições
Os critérios de sustentabilidade nas
contratações realizadas pelo IF
Goiano, podem ser observados nas
licitações para mobiliários, materiais
de expediente, materiais de consumo,
equipamentos de uso doméstico,
laboratoriais, reagentes, nos serviços
de manutenção veicular, limpeza,
vigilância e nas aquisições e
contratações de TIC. Tais critérios de
sustentabilidade
podem
ser
possibilitados, além da Norma Geral
para as contratações públicas Lei nº
8666/1993, mediante os avanços
legislativos pertinentes ao tema, tais
como:
Decretos
4.059/2001,
5.450/2005, 5.940/2006, 6.204/2007,
4.546/2011, 7.601/20117.746/2012,
7.794/2012;
Lei
Complementar
123/2006; Leis 10.696/2003, 10.8312003, 11.947/2009, 12.187/2009,
12.305/2010,
12.349/2010,
12.440/2011, 12.462/2011, IN nº
04/2014; Instruções Normativas
01/2010, 04/2014, 05/2017 e
01/2019
e
Resolução/CD/FNDE
38/2009. Assim, essas normatizações
foram observadas, apontadas e
seguidas nos processos licitatórios,
tanto na fase de planejamento
quanto na fase de aquisição e
fiscalização.

Ações para redução do consumo de
recursos naturais
O IF Goiano tem adotado algumas ações
institucionais, destacando-se o Programa
Agenda Ambiental da Administração Pública
– A3P, Semana de Meio Ambiente e a futura
instituição do Núcleo de sustentabilidade e
Gestão Ambiental cuja finalidade é formular
e implantar a Política Ambiental da
Instituição, que vinculada ao princípio da
sustentabilidade socioambiental do planeta,
a fim de se tornar um valor fundamental
ajudando a comunidade escolar no
cumprimento da legislação ambiental em
todas as suas unidades.
A Agenda Ambiental na Administração
Pública - A3P do IF Goiano instituída pela
Resolução CS nº 36 de 29 de junho de 2017,
propõe
a
inserção
de
critérios
socioambientais
nas
atividades
administrativas e operacionais em todos os
níveis do IF Goiano, visando à minimização
dos impactos socioambientais negativos das
atividades governamentais, à construção de
uma cultura institucional que possibilite a
melhoria da qualidade do ambiente de
trabalho e das relações entre os servidores
(docentes e técnico-administrativos) e entre
eles e os bens públicos, o uso positivo do
poder de compra da instituição, a gestão
adequada de recursos e resíduos e o
combate ao desperdício.

Redução de resíduos poluentes
Mediante a construção de uma cultura institucional que
viabilize uma melhor qualidade no trabalho, frente aos
desafios de se cumprir e fazer cumprir requisitos
sustentáveis socioeconômicos e ambientais a A3P
desenvolverá a partir de 2019, estudos, análises com
ações específicas e pontuais para cada campus,
objetivando a minimização no que tange à produção de
resíduos poluentes sejam em refeitórios, áreas de
produção animal/vegetal e laboratórios, demonstrando
sua intensão em manter sua eficiência na atividade de
ensino, promovendo a preservação ambiental.
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Demonstrações Contábeis
Capítulo

06

De acordo com análise realizada nos
demonstrativos: balancete e auditores
contábeis (CONDESAUD), declaro que os
demonstrativos contábeis constantes do
SIAFI (balanços orçamentário, financeiro e
patrimonial e as demonstrações das
variações patrimoniais, do fluxo de caixa e
das mutações do patrimônio líquido),
relativos ao exercício de 2018 do Órgão
26407 Instituto Federal Goiano, refletem
parcialmente a situação orçamentária,
financeira e patrimonial do Órgão.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

As inconsistências verificadas foram as seguintes:
 Falta e/ou falha na conformidade contábil. Das 13 UG
ligadas ao órgão somente em 6 existe um Contador
exclusivo. Para as demais e para o Órgão somente um
contador é responsável concomitantemente.
 Falta e/ou não apontamento de erros na conformidade dos
registros de gestão. Houve a indicação de novos
responsáveis por esse registro, mas ainda sem efeito.
 Falha e/ou falta de registro de depreciação dos bens
móveis. Inexiste um sistema estruturante no órgão para
esse controle. Aguardando a decisão do órgão sobre a
adoção do sistema "SIADS".
 Falta de registro/ou do controle de entrada e saída de itens
em almoxarifado.
 Foi implantado o sistema "SUAP" mas não plenamente em
todas as UG.
 Falta de controle de bens móveis (patrimônio). Idem item
anterior.
 Falta de reavaliação dos bens imóveis.

As equações apuradas nos auditores foram:
Equação - solução/justificativas
 0029 - todos os valores foram regularizados no
período em que o sistema SIAFI 2018 ainda estava
aberto no ano de 2019.
 0197 e 0198 - houve uma falha na execução do
suprimento de fundos da UG 158667. Essa pendência
foi objeto de diversos comunicados solicitando
orientação do setorial de contabilidade, infelizmente
sem sucesso.
 0280, 0292, 0298, 0299, 0691, 0696 - essas equações
são decorrentes de procedimentos realizados em anos
anteriores que zeraram saldo de contas de passivo e
não foram baixados os saldos das demais contas.
Também foram objeto de comunicação solicitando orientação,
ainda sem sucesso:
 0691 - essa equação foi devida a um problema no
processamento da folha de pagamento de dez/2018.
Já solucionado.
 Existem saldos registrados no SIAFI que não condizem
com a realidade. Esses saldos estão em processo
identificação de qual natureza se trata e posterior
reclassificação ou baixa.
 Existem documentos do ano de 2015 que são
decorrentes da implantação do PCASP. Esses
documentos não podem ser cancelados por se
tratarem de fonte 0177. Esses foram objeto de
comunicação solicitando orientação, ainda sem
sucesso.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta
declaração.
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Balanço Patrimonial
R$ milhões

ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Estoques
Investimentos
Participações Permanentes
Propriedades para Investimento
Propriedades para Investimento
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos

2018
31.697.573,90
24.675.689,10
4.195.637,37
2.826.247,43
303.160.061,60
5.725,70
-

2017
8.571.758,13
5.333.106,11
384.753,19
2.853.898,83
269.416.015,85
5.725,70
-

-

-

Demais Investimentos Permanentes
Demais Investimentos Permanentes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis

5.725,70
5.725,70
302.496.199,10
79.207.462,65
110.322.905,32
-31.115.442,67

5.725,70
5.725,70
268.952.776,36
61.181.649,27
86.782.531,27
-25.600.882,00

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Softwares
(-) Amortização Acumulada de Softwares
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

223.288.736,45
229.008.403,57
-5.719.667,12
658.136,80
658.136,80
662.466,39
-4.329,59
-

207.771.127,09
211.344.476,66
-3.573.349,57
457.513,79
457.513,79
460.783,18
-3.269,39
-

334.857.635,50

277.987.773,98

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS

(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.
Direitos de Uso de Imóveis
Direitos de Uso de Imóveis
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
Diferido
TOTAL DO ATIVO

R$ milhões

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018
22.780.008,40
19.446.922,76
1.246.401,20
1.331,80
2.085.352,64
22.780.008,40
2018
2.272,52
312.075.354,58
37.920.702,79
274.286.887,99
-132.236,20
312.077.627,10
334.857.635,50

2017
3.698.613,47
9.928,89
2.558.974,05
1.331,80
1.128.378,73
3.698.613,47
2017
2.272,52
274.286.887,99
26.707.886,76
231.360.709,04
16.218.292,19
274.289.160,51
277.987.773,98

O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos, e sua evolução 2018
em relação a 2017. Os ativos compreendem os saldos de recursos
financeiros e patrimoniais controlados pelo IF Goiano, com capacidade de
geração de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços, ao
passo que os passivos compreendem os saldos de suas obrigações
presentes, decorrentes de eventos passados e com alta probabilidade de
desembolso futuro. O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre
o total dos ativos e o total dos passivos, sendo uma importante referência
sobre a situação financeira de qualquer entidade.
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QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2018

ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE

2017

ESPECIFICAÇÃO

24.768.769,51

5.426.186,52PASSIVO FINANCEIRO

310.088.865,99

272.561.587,46PASSIVO PERMANENTE

2018

SALDO PATRIMONIAL

2017

72.249.653,98

72.418.737,94

313.685,49

10.875,59

262.294.296,03

205.558.160,45

QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos
Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO
2018

2017

2018

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos
Potenciais Passivos

2017

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

90.927.879,91

89.069.538,25SALDO DOS ATOS POTENCIAIS
PASSIVOS

43.516.817,02

39.788.250,72

Execução dos Atos Potenciais
Ativos

90.927.879,91

89.069.538,25 Execução dos Atos Potenciais
Passivos

43.516.817,02

39.788.250,72

-

-

348.196,57

-

43.168.620,45

39.788.250,72

-

-

43.516.817,02

39.788.250,72

Garantias e Contragarantias
Recebidas a Executar

25.779,63

Direitos Conveniados e Outros
Instrumentos Congêneres a Rec.

90.724.366,21

Direitos Contratuais a Executar

Outros Atos Potenciais Ativos a
Executar
TOTAL

25.779,63

88.866.024,55 Obrigações Conveniadas e Outros
Instrum Congêneres a Liberar

177.734,07

177.734,07

-

-

90.927.879,91

Obrigações Contratuais a
Executar
Outros Atos Potenciais Passivos
a Executar

89.069.538,25TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
Recursos de Receitas Financeiras
Operação de Crédito
Alienação de Bens e Direitos
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Demais Recursos
TOTAL

Garantias e Contragarantias
Concedidas a Executar

SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Cap.
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-19.775.524,32
-27.705.360,15
-15.998.094,32
-103.524,31
1.641,72
-2.119.799,40
-734.000,00
1.174,80
540.444,70
-9.293.388,00
184,66Pg. 99
Demonstrações Contábeis
-47.480.884,47

Demonstração das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2017
391.685.937,61

-

-

Impostos

-

-

Taxas

-

-

Contribuições de Melhoria

-

-

-

-

Contribuições Sociais

-

-

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

-

-

Contribuição de Iluminação Pública

-

-

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

-

-

1.407.081,79

1.033.866,72

391.465,70

419.902,44

Contribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Venda de Mercadorias
Vendas de Produtos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

28.428,55

20.804,89

987.187,54

593.159,39

1.966,35

2.663,38

-

-

1.966,35

2.663,38

Variações Monetárias e Cambiais

-

-

Descontos Financeiros Obtidos

-

-

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

-

-

Aportes do Banco Central

-

-

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

-

-

Transferências e Delegações Recebidas

428.194.408,87

376.544.981,60

Transferências Intragovernamentais

416.368.687,64

362.688.176,98

Transferências Intergovernamentais

188.260,00

311.740,00

Transferências das Instituições Privadas

-

-

Transferências das Instituições Multigovernamentais

-

-

Transferências de Consórcios Públicos

-

-

Transferências do Exterior

-

-

Execução Orçamentária Delegada de Entes

-

-

Transferências de Pessoas Físicas

-

-

11.637.461,23

13.545.064,62

32.047.637,06

13.992.922,00

29.352.510,25

7.426.232,29

Juros e Encargos de Mora

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

2018
462.071.592,66

Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação

-

-

2.695.126,81

6.565.320,07

Ganhos com Desincorporação de Passivos

-

1.369,64

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

-

-

420.498,59

111.503,91

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

-

-

Resultado Positivo de Participações

-

-

Operações da Autoridade Monetária

-

-

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas

-

-

420.498,59

111.503,91

Ganhos com Incorporação de Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Aportes ao Banco Central
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências ao Exterior
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
Custo das Mercadorias Vendidas
Custos dos Produtos Vendidos
Custo dos Serviços Prestados
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Operações da Autoridade Monetária
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
Constituição de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

Cap.
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424.150.889,87
224.031.096,33
175.425.017,03
35.183.835,85
13.155.928,40
266.315,05
20.945.457,45
18.340.516,30
2.576.765,24
28.175,91
60.860.556,87
9.147.376,84
43.814.920,18
7.898.259,85
6.967,85
6.937,85
30,00
81.903.708,20
72.762.779,68
9.140.928,52
27.607.517,17
485,67
27.607.031,50
247.642,90
14.210,03
233.432,87
-

364.978.050,85
211.251.838,02
165.673.115,35
32.902.273,63
12.598.653,36
77.795,68
19.372.854,86
17.154.424,24
2.213.848,67
4.581,95
52.780.807,65
8.249.854,50
37.086.498,65
7.444.454,50
2.519,92
2.516,18
3,74
66.897.039,56
54.055.469,08
12.841.570,48
5.571.679,11
113.406,26
5.458.272,85
78.890,39
8.829,32
70.061,07
-

8.547.943,10
985,50
8.028.164,99
518.792,61

9.022.421,34
5.450,00
8.421.742,00
595.229,34

37.920.702,79

26.707.886,76
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Balanço Orçamentário
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
SUBTOTAL DE RECEITAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
TOTAL

RECEITA
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
1.273.240,00
1.273.240,00
464.474,00
464.474,00
22.383,00
22.383,00
490.651,00
490.651,00
490.651,00
490.651,00
289.036,00
289.036,00
6.696,00
6.696,00
6.696,00
6.696,00
1.194,00
1.194,00
1.194,00
1.194,00
1.194,00
1.194,00
1.274.434,00
1.274.434,00
1.274.434,00
1.274.434,00
1.274.434,00
DOTAÇÃO INICIAL
283.910.306,00
213.220.977,00
70.689.329,00
11.051.574,00
11.051.574,00
294.961.880,00
294.961.880,00
294.961.880,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM 31 DE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIORES
ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
4.146.764,11
16.381.017,21
Pessoal e Encargos Sociais
46.126,51
Outras Despesas Correntes
4.146.764,11
16.334.890,70
DESPESAS DE CAPITAL
19.634.636,80
28.568.581,94
Investimentos
19.634.636,80
28.568.581,94
TOTAL
23.781.400,91
44.949.599,15

1.274.434,00

DESPESA
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
309.919.584,00
237.802.529,00
72.117.055,00
7.439.784,00
7.439.784,00
317.359.368,00
317.359.368,00
317.359.368,00

DESPESAS
EMPENHADAS
311.019.366,42
236.656.649,26
74.362.717,16
17.337.161,10
17.337.161,10
328.356.527,52
328.356.527,52
328.356.527,52

LIQUIDADOS

DESPESAS
LIQUIDADAS
294.717.573,52
235.078.953,27
59.638.620,25
2.516.978,52
2.516.978,52
297.234.552,04
297.234.552,04
297.234.552,04

PAGOS

14.800.805,03
14.800.805,03
33.025.596,01
33.025.596,01
47.826.401,04

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS EM 31 DE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIORES
ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
137.570,16
1.700.229,90
Outras Despesas Correntes
137.570,16
1.700.229,90
DESPESAS DE CAPITAL
334.918,60
1.504.376,68
Investimentos
334.918,60
1.504.376,68
TOTAL
472.488,76
3.204.606,58

RECEITAS REALIZADAS
1.603.895,43
111.536,78
111.536,78
391.465,70
28.428,55
877.587,11
877.587,11
188.260,00
6.617,29
83,00
6.534,29
1.603.895,43
1.603.895,43
326.752.632,09
328.356.527,52

330.655,43
111.536,78
111.536,78
-73.008,30
6.045,55
386.936,11
386.936,11
-100.776,00
-78,71
-6.613,00
6.534,29
-1.194,00
-1.194,00
-1.194,00
329.461,43
329.461,43
326.752.632,09
327.082.093,52

DESPESAS PAGAS
273.600.478,47
215.508.243,13
58.092.235,34
2.483.346,57
2.483.346,57
276.083.825,04
276.083.825,04
276.083.825,04

CANCELADOS

14.761.954,83
14.761.954,83
32.267.870,26
32.267.870,26
47.029.825,09

PAGOS

SALDO

1.549.365,35
1.549.365,35
1.617.723,87
1.617.723,87
3.167.089,22

4.673.602,04
46.126,51
4.627.475,53
14.784.329,50
14.784.329,50
19.457.931,54

SALDO
781,53
781,53
484,82
484,82
1.266,35

Cap.
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-1.099.782,42
1.145.879,74
-2.245.662,16
-9.897.377,10
-9.897.377,10
-10.997.159,52
-10.997.159,52
-10.997.159,52

SALDO

1.092.224,45
1.092.224,45
1.151.018,98
1.151.018,98
2.243.243,43

CANCELADOS

SALDO DA DOTAÇÃO

287.653,18
287.653,18
221.086,59
221.086,59
508.739,77
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Balanço Financeiro
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Educação
Previdência Social (RPPS)
Recursos de Receitas Financeiras
Alienação de Bens e Direitos
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e
Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária
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Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS
Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de
Pagamento
Cancelamento de Obrigações do Exercício
Anterior
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

DISPÊNDIOS
2018
1.603.895,43
1.605.996,43
6.368,30
-

1.599.628,13

2017
1.459.770,27
86.853,50
1.374.752,83
23.887,16
1.032,32
1.349.833,35

-2.101,00

-1.836,06

416.368.687,64
332.674.056,59
294.500.376,67
38.173.679,92
83.694.631,05
82.755.167,87
137.538,15

362.688.176,98
312.047.035,98
276.078.577,57
35.968.458,41
50.641.141,00
49.227.029,88
346.809,98

801.925,03
-

1.067.301,14
-

52.839.212,87
21.150.727,00
31.121.975,48
148.569,55
417.940,84
1.519,50

47.824.935,56
2.715.173,59
44.949.599,15
158.793,18
1.369,64

ESPECIFICAÇÃO
Despesas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
Recursos de Receitas Financeiras
Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e
Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Transferências Financeiras Concedidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Concedido
Sub-repasse Concedido
Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de
RP
Demais Transferências Concedidas
Movimento de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS
Despesas Extraorçamentárias
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de
Pagamento

2018
328.356.527,52
296.548.650,75
31.807.876,77
334.661,46
1.195.328,60
15.924.256,93
2.549.128,09
734.000,00

2017
326.343.122,08
88.455.526,10
237.887.595,98
215.079.403,72
506.789,48
1.093.179,67

2.050.181,01

1.161.418,21

9.020.320,68
72.765.319,72
38.683.607,87
499.056,98
38.173.679,92
10.870,97
34.081.711,85
33.034.960,91

20.046.804,90
54.055.469,08
36.312.992,99
144.534,58
35.968.458,41
200.000,00
17.742.476,09
17.284.925,45

625.483,34
421.267,60
50.347.365,71
3.167.089,22
47.029.825,09
150.451,40
-

346.809,98
110.740,66
33.260.443,71
4.881.673,32
28.221.099,43
157.119,53
551,43
551,43

24.675.689,10
24.675.689,10
476.144.902,05

5.333.106,11
5.333.106,11
418.992.140,98

1.369,64
413.881,30
2.540,04
5.333.106,11
5.333.106,11
476.144.902,05

7.019.258,17
7.019.258,17
418.992.140,98

Saldo para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL
Cap.
06

Demonstrações Contábeis

Pg. 102

Demonstrações

Demonstrações das

dos Fluxos decaixa

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

Mutações do Patrimônio Líquido
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Correntes Recebidas
Intergovernamentais
Dos Estados e/ou Distrito Federal
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Previdência Social
Saúde
Educação
Organização Agrária
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Transferências Concedidas
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Outros Desembolsos de Investimentos
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

2018
2017
55.711.523,69 24.545.021,59
418.537.573,96 364.308.110,07
1.415.635,43
1.148.030,27
111.536,78
112.219,54
391.465,70
419.902,44
28.428,55
20.804,89
877.587,11
483.599,49
6.617,29
111.503,91
188.260,00
311.740,00
188.260,00
311.740,00
188.260,00
311.740,00
416.933.678,53 362.848.339,80
148.569,55
158.793,18
1.369,64
416.368.687,64 362.688.176,98
413.881,30
2.540,04
-362.826.050,27 -339.763.088,48
-254.784.231,15 -252.851.085,63
-19.104.129,79 -19.759.818,91
-4.552,52
-235.677.068,34 -233.090.138,31
-576,98
1.519,50
-551,43
-35.126.048,00 -32.699.414,24
-35.060.806,00 -32.661.634,24
-65.242,00
-37.780,00
-72.915.771,12 -54.212.588,61
-150.451,40
-157.119,53
-72.765.319,72 -54.055.469,08
-36.368.940,70 -26.231.173,65
-36.368.940,70 -26.231.173,65
-35.830.036,99 -26.012.175,67
-538.903,71
-218.997,98
19.342.582,99
-1.686.152,06
5.333.106,11
7.019.258,17
24.675.689,10
5.333.106,11

Especificação
Saldo Inicial do Exercício 2017
Const./Realiz. da Reserva de
Reavaliação de Ativos
Resultado do Exercício
Saldo Final do Exercício 2017
Especificação
Saldo Inicial do Exercício 2018
Ajustes de Exercícios
Anteriores
Const./Realiz. da Reserva de
Reavaliação de Ativos
Resultado do Exercício
Saldo Final do Exercício 2018

Reserva de
Capital
2.272,52
-

Demais
Reservas
16.218.292,19
-16.218.292,19

Resultados
Acumulados
231.360.709,04
16.218.292,19

247.581.273,75
-

2.272,52

-

26.707.886,76
274.286.887,99

26.707.886,76
274.289.160,51

-

Resultados
Acumulados
274.286.887,99
-70.265,20

274.289.160,51
-70.265,20

-

-

-61.971,00

-61.971,00

2.272,52

-

37.920.702,79
312.075.354,58

37.920.702,79
312.077.627,10

Reserva de
Capital
2.272,52
-

Cap.
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Demais
Reservas
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Notasexplicativas
das DemonstraçõesContábeis
Nota 1- Fornecedores e Contas a Pagar
No comparativo entre o mês de março de 2018 e o encerramento de 2017
(014/2017), o Órgão apresentou por volta de R$ 8 milhões em contas a
pagar de fornecedores nacionais e estrangeiros, sendo todo o valor com
prazo para pagamento igual ou inferior a 12 meses.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, entre
credores nacionais e estrangeiros.
MAR/2018
014*/2018
AH
Circulante
8.397.201,24
2.558.974,05
228%
Nacionais
8.234.891,63
3.568.481,36
261%
Estrangeiros
162.309,61
281.234,99
-42%
Não Circulante
Nacionais
Estrangeiros
Total
8.397.201,24
2.558.974,05
228%

Das cinco unidades descritas acima com maior saldo de fornecedores e
contas a pagar, apenas o Campus Rio Verde não teve um aumento
expressivo na comparação com o encerramento do ano de 2017. O fato se
deu devido à finalização de obras em Iporá, Campos Belos e Posse, do
repasse apenas de 65% (em média) do saldo de contas liquidadas (segunda
fase da despesa de três no total) a pagar e da aquisição de mobiliário para
equipar a sede própria do Campus Campos Belos e do auditório
multifuncional de Iporá.
As maiores variações de despesas liquidas e/ou pagas referente a obras
foram:

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

Reitoria
Campus Rio Verde
Campus Trindade
Campus Iporá
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.
Ceres
Fonte:Campus
SIAFI, 2017
e 2018.
Houve um aumento no saldo de credores nacionais em mais de 261%
Demais

devido à execução dos recursos orçamentários recebidos no período que
foram utilizados no empenho das despesas para o ano no percentual de
aproximadamente 60% (do ano) e a execução dos restos a pagar oriundos
do período anterior o qual houve uma liberação orçamentária expressiva.
Cerca de 98% dos valores a pagar com fornecedores são de credores
Nacionais. Dos credores estrangeiros foram adquiridos equipamentos para
utilização nas atividades da instituição.
Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se as unidades
gestoras contratantes com valores mais expressivos de fornecedores e
contas a pagar na data base de 30/12/2017.

Reitoria
Campus Iporá
Campus Rio Verde
Campus Urutaí
Campus Morrinhos
Campus Ceres
Demais
Total

MAR/2018
1.499.070,62
1.356.529,32
1.355.500,73
558.344,07
452.670,58
395.645,95
530.776,36
8.397.201,24

014/2018
302.435,14
87.495,07
1.288.402,57
108.599,13
169.632,84
235.326,11
367.083,19
2.558.974,05

AH
396%
1450%
5%
1088%
602%
399%
45%
228%

AV
18%
16%
16%
15%
14%
14%
6%
100%

Total

MAR/2018
2.368.127,21
868.158,79
559.079,16
407.699,58
400.434,42
4.808.697,00
4.808.697,00

014/2017
52.500.441,06
24.877.469,02

AH
-95%
-97%

15.134.872,91
6.458.949,59
17.773.585,54
116.745.318,1
2

-97%
-94%
-99%

AV
49%
18%
12%
8%
8%
4%

-96%

100%

O relatório acima demonstra uma queda dos valores pagos de obras,
novamente, devido ao repasse de 65%, em média, de financeiro e também
uma diminuição no empenho desse tipo de despesa devido a cortes
orçamentários.
Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os fornecedores com valores
mais significativos e os demais a pagar, na data base de março de 2018.

A) 09.211.711/0001-80
B) 08.191.312/0001-31
C) 00.677.870/0003-61
D) 07.816.912/0002-66
E) 05.675.447/0001-84
F) 89.237.911/0001-40
Demais
Total

MAR/2018
1.240.889,32
441.689,49
352.356,38
333.849,60
271.883,25
270.994,57
5.485.538,63
8.397.201,24

AV
15%
5%
4%
4%
3%
3%
66%
100,00

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.
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A seguir é apresentado o resumo das principais transações com os
fornecedores:
a) Despesa referente à aquisição de carteiras escolares e mobiliário
para o Campus Campos Belos para utilização na sede definitiva e
salas de aula novas que se encontram em fase de finalização.
b) O saldo de empenho a empresa “A” estava bloqueado devido ao
não cumprimento do objeto da licitação e encontrava-se inscrito
em restos a pagar não processados. Após um procedimento no mês
de agosto, autorizado internamente, o Instituto iniciou a utilização
dos recursos que estavam bloqueados em notas de empenho em
favor da empresa “A” na liquidação e pagamento dos serviços
referentes à mesma obra nos mesmos Campi onde a empresa “A”
havia vencido e não concluiu os serviços contratados. O
procedimento para a utilização dos empenhos em favor de
favorecido diferente do original foi necessário pois o Instituto não
detinha recursos para a finalização das obras tendo o gasto sido
previsto anteriormente para o objeto. O código da nova empresa
vencedora do remanescente da obra não concluída pela empresa
“A” é 02.351.644/0001-50. As obras são realizadas no Campus
Posse e no Campus Campos Belos.
c) Despesa referente à aquisição de computadores para atualização
dos equipamentos utilizados atualmente.
d) Despesa referente à aquisição de notebooks para o Campus
Campos Belos.
e) Despesas com manutenção predial do Campus Trindade.
f) Despesa com aquisição de equipamentos de TI (switchs) para o
Campus Campos Belos.

* MÊS 014 - Mês em que os saldos das contas contábeis refletem o
resultado do processo de encerramento das mesmas. É a fase na
qual ocorre as apropriações das reservas de compensação de
prejuízos, dos órgãos regidos pela Lei nr. 6.404 de 1976.
Fonte: Manual Siafi Capítulo 010000 Seção 010400.
A tradução do termo é esta em todas as ocorrências do
documento.
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Nota 2- ObrigaçõesContratuais
No comparativo entre o mês de março de 2018 e o encerramento do exercício (014/2018*), o Órgão possuía um
saldo de cerca de R$ 42 milhões relacionados às obrigações contratuais.
A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos
contratos.

MAR/2018
149.736,45
2.965.474,02
105.611,58
39.720.480,35
42.941.302,40

Aluguéis
Fornecimento de Bens
Seguros
Serviços
Total

014/2018
8.599,44
2.965.474,02
1.393,00
36.812.784,26
39.788.250,72

AH
0%
7%
0%
92%
8%

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.
A obrigação contratual relacionada com serviços representa a maioria do total das obrigações assumidas pelo Órgão
no período de março de 2018, cerca de 92% decorrente das contratações para a manutenção das atividades do
Instituto.
As contratações de aluguéis apresentaram um aumento de 1600% na comparação entre os períodos devido a
registros de execução de contratos de serviços efetuados de forma errônea no mesmo controle das contratações de
aluguéis, gerando um resultado inconsistente.
Os contratos de seguros são apólices com cobertura de acidentes pessoais e coletivos para alunos e estagiários nos
Campi: Cristalina, Trindade, Hidrolândia, Urutaí, Morrinhos, Ceres e Iporá. Houve um aumento de mais de 7000%
devido o contraste entre a finalização das apólices no período anterior e a renovação no início do atual período atual.

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

As Unidades Gestoras de 1 a 5 são responsáveis por
cerca de 90% do total contratado da Instituição.
Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se
as Unidades Gestoras contratantes com valores mais
expressivos na data base de março de 2018.

1 Campus Rio Verde
2 Campus Urutaí
3 Reitoria
4 Campus Morrinhos
5 Campus Ceres
Demais
Total
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

MAR/2018
14.506.391,99
7.226.742,01
5.877.455,28
5.738.066,29
3.940.146,31
4.070.801,70
41.359.603,58

AV
35%
17%
14%
14%
10%
10%
100%

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os
contratados mais significativos e o saldo a executar,
na data base de março de 2018.

A.) 08.191.312/0001-31
B.) 05.675.447/0001-84
C.) 07.548.828/0001-28
D.) 07.275.203/0001-30
Demais

MAR/2018
8.355.365,77
3.823.198,92
2.220.047,87
1.995.933,53
26.546.756,31

Total
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

42.941.302,40

AV
19%
9%
5%
5%
62%
100
%

a) Em relação ao contratado “A”, desde o mês de agosto de 2017 está sendo executado, em benefício da nova
contratada para a mesma obra, liquidação e pagamento utilizando-se dos empenhos antes bloqueados por não
cumprimento do objeto da licitação. O saldo de empenho a empresa “A” estava bloqueado devido ao não cumprimento
do objeto da licitação. Por falta de recursos orçamentários e financeiros para finalização da obra a Instituição adotou
um procedimento para utilizar os recursos para o mesmo objeto antes contratado.
b) Contratado B: manutenção preventiva e corretiva de bens imóveis no Campus Trindade. Obra do remanescente da
biblioteca e construção do centro de convivência no Campus Rio Verde, construção do laboratório de fisiologia vegetal
do Campus Avançado de Hidrolândia, construção de guarita no Campus Morrinhos e pavilhão de salas de aula no
Campus Ceres.
c) Contratado C: Serviço de telefonia Campus Avançado de Catalão, serviços de portaria, recepção e atendimento
telefônico no Campus Urutaí, direção veicular em: Trindade, Campos Belos, Posse e Campi Avançados de Cristalina e
Catalão.

d) Manutenção predial Reitoria, Rio Verde, Rede Arco Norte – Polo Inovação, Posse e Cristalina. Manutenção
de campo de futebol e telhado de laboratório no Campus Avançado Ipameri.

* MÊS 014 - Mês em que os saldos das contas contábeis refletem o resultado do processo de encerramento
das mesmas. É a fase na qual ocorre as apropriações das reservas de compensação de prejuízos, dos órgãos
regidos pela Lei nr. 6.404 de 1976.
Fonte: Manual Siafi Capítulo 010000 Seção 010400.
A tradução do termo é esta em todas as ocorrências do documento.

Nota 3 - Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de
aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação,
amortização ou exaustão, bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. O Órgão ainda não conta
com um sistema estruturante de apuração de depreciação e amortização dos bens dos móveis nem de um
programa fixo de reavaliação dos bens imóveis.
A apuração da depreciação e da amortização dos bens móveis é feita de forma fixa apenas em alguns campi,
motivo pelo qual os valores apurados em depreciação e amortização são inconstantes, confrontando-se com
os valores de aquisição, e inconsistentes.
O Instituto está implantando o sistema SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública que trará o
modulo de depreciação/amortização e entre as funcionalidades estará o cálculo da depreciação. Não existe
um cronograma aprovado dessa implantação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde
que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os
gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais
diminutivas do período.
Na base de março de 2018, o Órgão apresentou um saldo por volta R$ 311 milhões relacionados a bens
registrados no imobilizado.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2017 e 2018.

MAR/2018

Bens Móveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens
Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens
Imóveis
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Total

014*/2018

AH%

97.190.492,05

86.782.531,27

12%

-26.478.824,29

-25.600.882,00

3%

214.358.955,59

211.344.476,66

1%

-4.302.882,97

-3.573.349,57

20%

280.767.740,38 268.952.776,36

4%

No Órgão, a depreciação dos bens imóveis é apurada e registrada pela SPU. O acréscimo de 20% no avanço
da depreciação se deu pela atualização de depreciação de alguns dos bens imóveis e pelo impacto nas
conclusões das obras que tem seus valores incorporados aos imóveis registrados no programa gestor dos
imóveis da União, SPIU net, no patamar de R$ 10 milhões acrescentados aos valores dos bens imóveis.
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Bens Móveis
Os Bens Móveis do Órgão 26407, na base de março de 2018, totalizavam cerca de R$ 70 milhões e estão
distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir:

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Bens de Informática
Móveis e Utensílios
Material Cultural, Educacional e de Comunicação
Veículos
Bens Móveis em Andamento
Bens Móveis em Almoxarifado
Semoventes e Equipamentos de Montaria
Demais Bens Móveis
Depreciação / Amortização Acumulada
Redução ao Valor Recuperável
Total Bruto
Total Liquido

MAR/2018
31.881.150,75
20.369.736,31
22.644.283,98
7.676.087,48
11.458.807,72
1.586.191,25
197,00
717.784,26
856.253,30
-26.478.824,29
97.190.492,05
70.711.667,76

014/2018
28.433.556,93
16.716.375,00
20.045.528,56
7.401.236,59
11.441.451,26
1.105.484,99
197,00
680.239,01
958.461,93
-25.600.882,00
86.782.631,27
61.181.649,27

AH(%)
12%
22%
13%
4%
0%
43%
0%
6%
-11%
3%
12%
16%

AV(%)
33%
21%
23%
8%
12%
2%
0%
1%
1%
-27%
100%
73%

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.
A variação de 22% do item Bens de Informática se deu pela aquisição de computadores, notebooks e
demais equipamentos de TI dado o avançado processo de finalização das obras nos Campi Campos Belos
e Posse.
A variação demonstrada em Bens Móveis em Andamento de 43% é decorrente da importação de
equipamentos do exterior ocorrida no Campus Rio Verde.
Para níveis de informação da parcela de composição de cada item utilizamos como base o total bruto da
tabela de Bens Móveis para a análise vertical – AV.
No que tange à participação de cada item perante o valor global (análise vertical - AV) a composição
demonstra que os itens: Máquinas, Aparelhos e Ferramentas, Bens de Informática e Móveis e Utensílios
totalizam o percentual de 77% do bruto da planilha. Esse percentual de participação do total dos itens de
bens móveis ocorre por conta da atividade primordial do Instituto que é o ensino, no qual boa parte
desses itens estão alocados.

Bens Imóveis
Os Bens Imóveis da União em 30/09/2017 registrados no Órgão perfaziam R$ 204 milhões e estão
segregados conforme demonstrado na tabela a seguir.

Bens de Uso Especial
Bens Imóveis em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Deprec. Acum./ Amort. Acum./ Bens Imóveis
Total
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

MAR/2018
144.673.817,36
64.617.823,38
1.724.223,55
3.343.091,30
-4.302.882,97
210.056.072,62

014/2018
132.680.531,31
73.596.631,50
1.724.223,55
3.343.091,30
-3.573.349,57
207.771.127,09

AH(%)
9%
-12%
0%
0%
20%
1%

A variação de -12% na conta de Bens Imóveis em Andamento ocorreu pela finalização das
obras que tem seu saldo transferido para a conta de Bens de Uso Especial pelo total gasto
nas obras nos campi.
O avanço do total de depreciação acumulada ocorre de maneira natural à medida que o
saldo da conta de Bens imóveis de Uso Especial sofre também um aumento.
Em síntese, os Bens Imóveis de Uso Especial mais relevantes na composição do patrimônio
imobiliário federal são constituídos de Imóveis de Uso Educacional.
Na tabela a seguir segue um desdobramento da conta de Bens de Uso Especial registrados
no Instituto.

Imóveis de Uso Educacional
Edifícios
Imóveis Residenciais e Comerciais
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Total
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.
(a)

MAR/2018
144.152.580,62

014/2018
132.159.294,57

AH(%)
9%

162.719,24
358.517,50
144.673.817,36

162.719,24
358.517,50
132.680.531,31

0%
0%
9%

Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação,
amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e
fundações tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000,
NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão descritos, de
maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da
STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.
Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 os valores dos bens imóveis de uso especial
da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados, aqueles nos
quais seja aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado
pela SPU; houver alteração de área construída, independentemente do valor investido; seja
comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoronamento,
desabamento, arruinamento, dentre outros.

* MÊS 014 - Mês em que os saldos das contas contábeis refletem o resultado do processo de
encerramento. É a fase na qual ocorre as apropriações das reservas de compensação de
prejuízos, dos órgãos regidos pela Lei nr. 6.404 de 1976.
Fonte: Manual Siafi Capítulo 010000 Seção 010400.
A tradução do termo é esta em todas as ocorrências do documento.
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Nota 4 - Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no
valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer
perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, sendo reconhecidos como variação patrimonial diminutiva em que foram incorridos, exceto nos gastos com
desenvolvimento que atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso dos ativos, geração de benefícios econômicos futuros, identificáveis, controláveis,
dentre outros.
O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres,
classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável terão o prazo para implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a
obrigatoriedade dos registros a partir de 01/01/2019.
Na base de março de 2018, o Órgão apresentou um saldo cerca de R$ 600 mil (bruto) relacionados a intangível segregados entre software de vida útil definida e indefinida.

DECLARAÇÃO CONTÁBEIS

Na tabela a seguir é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios
de 2017 e 2018.

Reitoria
Software com Vida Útil Definida
Urutaí
Software com Vida Útil
Rio Verde
Software com Vida Útil Definida
Morrinhos
Software com Vida Útil Definida
Ceres
Software com Vida Útil Indefinida
Iporá
Software com Vida Útil Definida
Amortização Acumulada
TOTAL
Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

MAR/2018

014*/2018

AH(%)

533.276,68

401.876,68

33%

6.839,50

6.838,50

0%

7.140,00

7.950,00

0%

8.800,00

8.800,00

0%

29.177,00

29.177,00

0%

15.663,21
-3.453,59

6.140,00
-3.269,39

155%
6%

597.442,80

457.513,79

31%

Na segregação do item intangível temos Softwares com Vida Útil Definida
com 95% do total e cerca de 5% com Vida Útil Indefinida. O aumento de
mais de 155% no Campus Iporá com software com vida útil definida e
decorrente das aquisições para o curso de desenvolvimento de sistema do
Campus.

* MÊS 014 - Mês em que os saldos das contas contábeis refletem o
resultado do processo de encerramento. É a fase na qual ocorre as
apropriações das reservas de compensação de prejuízos, dos órgãos
regidos pela Lei nr. 6.404 de 1976.
Fonte: Manual Siafi Capítulo 010000 Seção 010400.
A tradução do termo é esta em todas as ocorrências do documento.
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CRÉDITOS
Participaram da elaboração deste Relatório de Gestão todas as Pró-Reitorias do IF
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