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MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DO IF GOIANO
O Instituto Federal Goiano é uma autarquia federal detentora de
autonomia
administrativa,
patrimonial,
financeira,
didáticopedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais.
Oferece educação básica e superior, pluricurricular e multicampi,
especializada em educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, atendendo, atualmente, 18.658 alunos
(PNP, 2020).
O IF Goiano é composto pela Reitoria e pelos campi: Campos Belos,
Ceres, Cristalina, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e
Urutaí; a Reitoria; os campi avançados: Catalão, Hidrolândia e
Ipameri e o Polo de Inovação, situado em Rio Verde. Grandes foram
os avanços de nossa Instituição em 2019 e tal desenvolvimento no
ensino, na pesquisa, na inovação e na extensão é resultado do
trabalho integrado de docentes, servidores técnico-administrativos e
discentes. Destacamos o desempenho exitoso dos nossos
estudantes da educação básica no ENEM, cujos resultados
constatam como a trajetória articulada entre as áreas do
conhecimento confere um mérito de excelência às instituições
públicas federais em nosso país.
Neste Relatório de Gestão, concernente ao exercício 2019 e alinhado
à estruturação requerida para tal propósito, reconhecemos a
integridade tanto na preparação quanto na apresentação do
documento, construído coletivamente no âmbito do IF Goiano.
No processo contínuo de cumprir a missão institucional e seus
objetivos, no ano de 2019, priorizamos a consolidação das nossas
unidades, por meio de melhorias infraestruturais, aquisição de
equipamentos e mobiliários, ampliação das dependências e
construção de espaços oportunos para a socialização de saberes e
desenvolvimento de pesquisas, inclusive as vinculadas à inovação
tecnológica.
Em tal conjuntura, o Parque Científico-Tecnológico do IF Goiano, em
2019, foi pré-credenciado pelo governo estadual no Programa
Goiano de Parques Tecnológicos (PGTec),

sendo um complexo organizacional que concentra, em um local físico e de
forma planejada, instituições de pesquisa e desenvolvimento, empresas de
base tecnológica e serviços relacionados, como aceleradoras de
empresas. Um dos diferenciais do Parque está na presença do Polo de
Inovação e sua atuação sinérgica com os campi, refinando as
possibilidades de parceria para projetos de PD&I, inclusive dentro do
modelo Embrapi.
A criação do Parque constitui decisão estratégica para o IF Goiano no
sentido de ampliar o impacto das pesquisas realizadas na Instituição.
O credenciamento no PGTec, por sua vez, demonstra a articulação de três
tipos de atores essenciais para o desenvolvimento tecnológico, a chamada
“tripla hélice da inovação”: a instituição de pesquisa (IF Goiano), os
governos (municipal, estadual e federal) e as empresas. Diante de mais
esse avanço, o IF Goiano espera contribuir não somente para a inovação,
mas também para o aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento
socioeconômico do Estado.
Este Relatório de Gestão, além de apresentar o desenvolvimento potencial
do IF Goiano no exercício 2019, 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. Informa-se que este Relatório de Gestão foi
elaborado de acordo com as disposições elencadas nos seguintes
dispositivos:
PORTARIA-TCU Nº 378, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019. Dispõe sobre as
orientações para a elaboração do relatório de gestão, rol de responsáveis,
demais relatórios, pareceres, declarações e informações suplementares
para a prestação de contas referentes ao exercício de 2019.
Resolução TCU nº 234/2010 - Estabelece diretrizes para as unidades
internas do TCU relacionadas ao tratamento da prestação de contas da
administração pública federal.
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Resolução TCU nº 244/2011 - Altera dispositivos da Resolução TCU nº
234/2010.
Instrução Normativa TCU nº 63/2010 - Estabelece regras gerais para a
organização e a apresentação da prestação de contas pela administração
pública federal a partir de 2010.
Instrução Normativa-TCU nº 72/2013 - Altera dispositivos da Instrução
Normativa-TCU nº 63/2010, que estabelece regras gerais para a prestação
de contas anual ao Tribunal de Contas da União.
Decisão Normativa-TCU 178/2019 que dispõe acerca das
prestações de contas anuais da Administração Pública Federal, referentes
ao exercício de 2019.
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.

Figura 01 – Foto do Reitor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)

Prof. Dr. Vicente Pereira de Almeida
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DO CAPÍTULO
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01

1.1 VISÃO GERAL DO IF GOIANO
O Instituto Federal Goiano é uma
autarquia federal detentora de
autonomia
administrativa,
patrimonial, financeira e didáticopedagógica.

1.2 DECLARAÇÃO DA MISSÃO E VISÃO

O INSTITUTO FEDERAL GOIANO OFERECE

O Instituto Federal Goiano é
instituição de ensino: pública,
gratuita,
democrática
e
de
excelência.

EDUCAÇÃO BÁSICA,
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
NAS DIFERENTES MODALIDADES
DE ENSINO

EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
INCLUSIVA EM SINTONIA COM AS
NECESSIDADES DA SOCIEDADE

PESQUISA, EXTENSÃO E
INOVAÇÃO
Cap.
01
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1.3 LINHA DO TEMPO DAS UNIDADES DO IF GOIANO

1953
Campus Urutaí
Região da Estrada de Ferro

1997
Campus Morrinhos
Região Sul

1967
Campus Rio Verde
Região Sudoeste

1994
Campus Ceres
Região Central

2008
Reitoria (Goiânia)
Região Central

2010
Campus Iporá
Região Oeste
Cap.
01
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1.3 LINHA DO TEMPO DAS UNIDADES DO IF GOIANO

2013
Campus Posse
Região Nordeste

2014
Campus Avançado Catalão
Região Sudeste

2013
Campus Avançado
Hidrolândia
Região Central

2014
Campus Cristalina
Região Leste

2014
Campus Campos Belos
Região Nordeste

2014
Campus Avançado Ipameri
Região Sudeste
Cap.
01
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1.3 LINHA DO TEMPO DAS UNIDADES DO IF GOIANO

EDUCAÇÃO
PÚBLICA, GRATUITA E DE
QUALIDADE
PARA TODOS EM TODOS
OS NÍVEIS

2014
Campus Trindade
Região Central

18.658
Discentes

2014
Polo de Inovação de
Rio Verde
Região Sudoeste

Figura 02 – Ensino Presencial e EaD – IF Goiano

Ensino
Presencia
l
724
Docentes
Cap.
01
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TAE’s
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1.4 PRINCIPAIS NORMAS
DIRECIONADORAS
O IF Goiano, instituição criada nos termos da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, vinculado ao Ministério da
Educação. Rege-se pelos seguintes instrumentos normativos:
I - Estatuto;
II - Regimento Geral;
III - Regimentos Internos;
IV - Resoluções do Conselho Superior;
V - Atos da Reitoria.

1.5 ORGANOGRAMA GERAL DA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Figura 03 – Organograma Geral da Estrutura Organizacional

ESTATUTO – Disponível em: Link
REGIMENTO GERAL – Disponível em: Link
REGIMENTOS INTERNOS
1 – Reitoria – Disponível em: Link
2 - Campus Ceres – Disponível em: Link
3 - Campus Iporá – Disponível em: Link
4 - Campus Morrinhos – Disponível em: Link
5 - Campus Rio Verde – Disponível em: Link
6 - Campus Urutaí – Disponível em: Link
7 - Campus Campos Belos – Disponível em: Link
8 - Campus Posse – Disponível em: Link
9 - Campus Trindade – Disponível em:Link
10 - Campus Avançado Catalão – Disponível em: Link
11 - Campus Avançado Ipameri – Disponível em: Link
12 - Campus Avançado Hidrolândia – Disponível em: Link
Cap.
01
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1.6 PERFIL DE CADA DIRIGENTE

REITOR

Prof. Dr. Vicente Pereira de Almeida - Reitor do IF Goiano - vicente.almeida@ifgoiano.edu.br
Graduado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia de Rio Verde (1984). Doutor em Ciências de “La Tierra Y Del
Médio Ambiente” pela Universidade do Coruña (2008). Professor desde 1981, ingressou no Centro Federal de
Educação Tecnológica de RioVerde - GO (CEFET-RIO VERDE), onde também exerceu a função de Diretor-Geral.
Posteriormente, em 2009, com a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, atuou
como Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional. Exerce o segundo mandato consecutivo como Reitor do IF
Goiano.

PRÓ-REITORES

Me. Tania Marcia de Freitas – Pró-Reitora de Administração – tania.marcia@ifgoiano.edu.br
Graduada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1989) e Doutoranda do curso de
Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É servidora do Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia Goiano desde 1995. Exerceu as funções de Coordenadora Geral de Administração e
Finanças e Diretora de Orçamento e Finanças.ora de Orçamento e Finanças.
Prof. Dr. Elias de Pádua Monteiro - Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional - elias.monteiro@ifgoiano.edu.br
Graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício (1991) e Doutor em Ciência Animal pela
Universidade Federal de Goiás (2014). Tem experiência em Gestão Pública e possui 25 anos de experiência em
docência. Exerceu as funções de Coordenador-Geral de Assistência ao Educando, posteriormente foi Diretor-Geral
do Campus Ceres.
Prof. Dr. Fabiano Guimarães Silva - Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação –
fabiano.silva@ifgoiano.edu.br
Graduado em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1999) e Doutor em
Agronomia (Fitotecnia) pela Universidade Federal de Lavras (2005). Atua como professor Titular do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano/Campus Rio Verde (IF Goiano/Campus Rio Verde), orientador
e docente do quadro permanente dos Programas de Pós-Graduação em Agroquímica e Programa de PósGraduação em Ciências Agrárias, ambos do IF Goiano/Campus Rio Verde, bem como do Programa de PósGraduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PPGBB) da Rede Pró-Centro Oeste.
Prof. Dr. Virgílio José Tavira Erthal - Pró-reitor de Ensino - virgilio.erthal@ifgoiano.edu.br
Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (1988), Doutor em Engenharia Agrícola na
Universidade Federal de Viçosa na área de Recursos Hídricos e Ambientais. É Professor de Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico do Instituto Federal Goiano - Campus Ceres, onde desempenhou a função de Diretor de
Desenvolvimento Educacional. Desde janeiro de 2012 é Pró-Reitor de Ensino do IF Goiano. De 2015 a 2017, foi
professor e orientador do Programa de Pós-Graduação em Irrigação no Cerrado do IF Goiano - Campus Ceres.
Prof. Dr. Sebastião Nunes da Rosa Filho - Pró-reitor de Extensão – sebastiao.nunes@ifgoiano.edu.br
Graduado em Ciências Agrícolas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1985). Doutor em Fitotecnia
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e está
como Pró-Reitor de Extensão do IF Goiano.
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1.6 PERFIL DE CADA DIRIGENTE

DIRETORES-GERAIS DOS CAMPI

Prof. Dr. Gilson Dourado da Silva - Diretor-geral do Campus Urutaí - gilson.dourado@ifgoiano.edu.br
Graduado em Agronomia pela Universidade José do Rosário Vellano (1994) e Doutor em Agronomia (Produção
Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2000). Atualmente é professor titular do
Centro Federal de Educação Tecnológica e está como Direto- Geral do Campus Urutaí.

Prof. Dr. Anísio Corrêa da Rocha - Diretor-geral do Campus Rio Verde - anisio.rocha@ifgoiano.edu.br
Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás (1987) e Doutor em Agronomia pela Universidade
Federal de Goiás (2006). É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e atua como DiretorGeral do Campus Rio Verde.

Prof. Dr. Cleiton Mateus Sousa - Diretor-geral do Campus Ceres - cleiton.sousa@ifgoiano.edu.br
Graduado em Ciências Agrícolas (2002) e Doutor em Fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(2008). É Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e atua como Diretor-Geral do Campus Ceres.

Prof. Dr. Gilberto Silvério da Silva - Diretor-geral do Campus Morrinhos - gilberto.silverio@ifgoiano.edu.br
Graduado em Química pela Universidade Estadual de Maringá (1989) e Doutor em Química pela Universidade
Estadual de Campinas (2004). É professor do Instituto Federal Goiano e está como Diretor-Geral do Campus
Morrinhos desde o ano de 2012.

Prof. Me. José Junio Rodrigues de Souza - Diretor-geral do Campus Iporá - jose.junior@ifgoiano.edu.br
Graduado em Pedagogia e em Geografia pela União das Faculdades Alfredo Nasser e Universidade Estadual Vale
do Acaraú, respectivamente. Professor do Instituto Federal Goiano. Mestre em Educação UFG/Catalão. Experiência
no Ensino Fundamental, Médio, Superior e Pós-Graduação. Atua como Diretor-Geral do Campus Iporá.
Prof. Me. Ítalo Lacerda Fernandes- Diretor-geral do Campus Posse – italo.fernandes@ifgoiano.edu.br
Graduado em Química Industrial pela Universidade Estadual de Goiás - UEG (2011). Mestre em Engenharia
Agrícola (pela UEG (2013). Doutorando em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília, UnB.
Professor Efetivo do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IF Goiano - Campus Posse. Na gestão
administrativa, atuou com Chefe da Unidade de Extensão, Coordenador de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação,
Diretor Substituto e Diretor-Geral de Implantação do Campus Posse do IF Goiano.
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DIRETORES DOS CAMPI
AVANÇADOS

DIRETORES-GERAIS
DOS CAMPI

1.6 PERFIL DE CADA DIRIGENTE
Prof. Me. Fabiano José Ferreira Arantes - Diretor-geral do Campus Campos Belos – fabiano.arantes@ifgoiano.edu.br
Graduado em Pedagogia e em Geografia. Especialista em Docência Universitária. Mestre em Educação pela UFG/
Catalão. Possui experiência docente no Ensino Fundamental, Médio, Superior e Pós-graduação. É professor efetivo do
IF Goiano.
Prof. Me. Eduardo Silva Vasconcelos - Diretor-geral do Campus Cristalina – eduardo.vasconcelos@ifgoiano.edu.br
Graduado em Matemática e em Administração pela Universidade de Marília (UNIMAR) e Universidade de Uberaba
(UNIUBE), respectivamente. Doutorando em Ciências (Engenharia Elétrica) pela Universidade Federal de Uberlândia.
Atualmente, está como Diretor no Instituto Federal Goiano Campus Cristalina.
Prof. Dr. Júlio Cézar Garcia - Diretor-geral do Campus Trindade - julio.garcia@ifgoiano.edu.br
Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás (1994) e Doutor (2017) em Educação pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás. É professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica no Instituto Federal Goiano.
Atualmente, está como Diretor-Geral no Campus Trindade.
Prof. Me. Emerson do Nascimento - Diretor do Campus Avançado Catalão – emerson.nascimento@ifgoiano.edu.br
Graduado em Matemática pela Universidade Federal de Goiás - Campus Avançado de Catalão (1996), Mestre em
Educação Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2010). Atua como Professor de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e está como Diretor-Geral do Campus Avançado Catalão.
Profa.
Ma.
Alessandra
Edna
de
Paula
Diretora
do
Campus
Avançado
Hidrolândia
alessandra.edna@ifgoiano.edu.br
Graduada em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (2002), doutoranda do Programa de Pós-Graduação
de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ). Atua como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano e está como Diretora do
Campus Avançado de Hidrolândia.
Profa. Dra. Juliana Cristina da Costa Fernandes - Diretora do Campus Avançado Ipameri juliana.fernandes@ifgoiano.edu.br
Graduada em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Goiás (1991); Formação de Professores de
Disciplinas Especializadas pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (1998); Letras
(Português/Espanhol) pela Universidade Paulista (2019) Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (2012). Professora de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal Goiano e está como Diretora
do Campus Avançado Ipameri.
Prof. Dr. Alaerson Maia Geraldine - Diretor-geral do Polo de Inovação Rio Verde - alaerson.geraldine@ifgoiano.edu.br
Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers, França,
(2010) e Doutor em Fitopatologia pela Universidade de Brasília. Atualmente, é Professor efetivo do Instituto Federal
Goiano (IF Goiano), e está como Diretor do Polo de Onovação

DIRETOR-GERAL DO POLO
DE INOVAÇÃO
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1.7 CADEIA DE VALOR
Figura 04 – Cadeia de Valor
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1.8 MODELO DE NEGÓCIO
Figura 05 – Modelo de Negócio
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Figura 06 – Mapa Estratégico

1.9 PDI – PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL 2019/2023

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o
quinquênio 2019-2023 foi reelaborado no ano de 2018.
O PDI é o documento em que se definem a missão,
visão
e
valores
da
nossa
Instituição
e
as estratégias para atingir nossas metas e objetivos.
Abrangendo um período de cinco anos, o PDI
2019/2023 deverá contemplar o cronograma e a
metodologia de implementação dos objetivos, metas e
ações do IF Goiano, observando a coerência e a
articulação entre as diversas ações, a manutenção de
padrões de qualidade.
Está disponível aqui.
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1.10 CONTRATOS DE GESTÃO
Os instrumentos/contratos de gestão firmados entre o IF Goiano e a Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE, vigentes em 2019, totalizam
44 (quarenta e quatro), sendo: 40 (quarenta) com a finalidade de Pesquisa; 2 (dois) de Ensino e 2 (dois) de Eventos. Os produtos desses
contratos de gestão são integrados no valor gerado pela unidade, contribuindo para a eficiência da gestão por meio de produções
científicas, pesquisa e inovação, prestação de serviços tecnológicos, que por sua vez geram impactos na comunidade acadêmica e
sociedade. E ainda com a realização de eventos de divulgação dos trabalhos científicos realizados propiciando visibilidade para a instituição
e a captação de investimentos para a realização de mais pesquisas. Os contratos com a finalidade de Ensino contribuem para a formação
dos servidores da Instituição, por intermédio da melhoria do desempenho e, consequentemente, das ações de ensino, pesquisa e extensão
praticadas.
Gráfico 01 - Instrumentos/contratos vigentes em 2019
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Gráfico 03 - Instrumentos vigentes em 2019
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1.11 AMBIENTE EXTERNO
O Fórum Franco-Brasileiro tratou
de temas relacionados ao meio
ambiente em relação à agricultura e
à alimentação. Contou com visitas
técnicas a Caldas Novas e
Cristianópolis, além de oficinas,
conferências e estudos de caso.
Público: alunos IF Goiano e
franceses + professores IF Goiano e
professores franceses.
Participação de 250 pessoas, entre
elas, alunos franceses de diversos
liceus.

Figura 07 – Ambiente Externo

6 alunos foram enviados para
Portugal
2 alunos foram enviados para
França para estágio

19 alunos foram para Argentina
(2 semanas de curso)

Observa-se que a queda de 32,56% reflete a política de contingenciamento orçamentário definida pelo
Governo Federal. Como exemplo, ocorreu a revogação do edital PIPECTI Servidor n° 1/2019. A
redução também é reflexo da situação orçamentária e financeira dos campi, com limitações ao
Programa Institucional de Incentivo à Divulgação e Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos
e Inovação (PIPECTI), ao Programa Institucional de Capacitação Docente (PICSS) e o afastamento
integral dos docentes, sendo que esse último depende da contratação de professores substitutos.

Aplicação de testes TOIEC em todos os alunos de 1° e
3° anos do ensino médio dos Campi Urutaí, Cristalina,
Campos Belos, Morrinhos, Rio Verde.
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1.12 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
A Resolução Nº 025/2013 de 01 de março
de 2013 aprova a Carta de Serviços ao
Cidadão do IF Goiano que está disponível
em: Link.
Em
atendimento
ao
Decreto
n°
9.094/2017,
a
Pró-Reitoria
de
Desenvolvimento Institucional solicitou ao
gabinete do Reitor a designação de uma
comissão para revisar a Carta de Serviços
ao
Cidadão,
conforme
Processo
Eletrônico 23216.001096/2019-11.

O Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal é uma
compilação de obrigações, elaborado pela Controladoria Geral da União (CGU), cujo objetivo
é auxiliar no correto cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI) e demais normas que regem o
assunto.
A aba "Acesso à Informação" constante na página principal do site institucional cumpre o Guia
de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal (6° versão) que
estabelece os itens obrigatórios neste item.
O IF Goiano possui uma Comissão Permanente de transparência ativa do IF Goiano,
designada pela Portaria Nº 544, de 18 de junho de 2019, para deixar todos os itens
obrigatórios atualizados no site.

Figura 08 – Informes da Reunião do
Colégio de Dirigentes

Sobre a participação cidadã em processos decisórios, no ano de 2018, o Conselho
Superior do IF Goiano aprovou a Resolução que determina a realização prévia de consulta
pública a Regulamentos, Regimentos e Normas Institucionais a serem apreciados pelo
Conselho (Resolução/CS nº 83/2018. Disponível: Link.
Para atender essa resolução, o IF Goiano implantou o canal de participação social no site
institucional. Disponível em: Link

Desde do ano de 2019, a
ASCOM encaminha um link
por e-mail para os servidores
do IF Goiano sobre os
informes das reuniões do
Colégio
de
Dirigentes,
revelando uma boa prática
de transparência adotada
pela gestão.

Figura 09 – Processo de Consulta à Comunidade
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1.12 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Em abril de 2018, o Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU) publicou
a Portaria nº 1.089/2018, que regulamenta o Decreto
nº 9.203/2017 e estabelece procedimentos para
estruturação, execução e monitoramento de
programas de integridade em órgãos e entidades do
Governo Federal, dentre elas o Instituto Federal
Goiano, na qualidade de autarquia.
Figura 10 – Site Fala Brasil

Com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais
destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e
atos de corrupção, o Art. 19 do referido Decreto, estabeleceu a
obrigatoriedade de instituição de programa de integridade, estruturado nos
seguintes eixos:
I - comprometimento e apoio da alta administração;
II - existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na
entidade;
III - análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da
integridade; e
IV - monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade.
Atualmente, o IF Goiano não possui um setor específico para realização da
Gestão de Integridade institucional. Contudo, para realizar a integridade
institucional, foi criado por meio da Portaria nº 406, de 02 de maio de 2018,
a Comissão de Gestão de Integridade do IF Goiano e alterada pela
Portaria nº 143, de 15 de fevereiro de 2019. Essa comissão no ano de 2018
conseguiu elaborar a minuta do PLANO DE INTEGRIDADE DO IF
GOIANO, que foi devidamente apreciada e aprovada pelo Conselho
Superior da Instituição e publicada via Resolução CS 090/2018 de
26/10/2018. As reuniões da Comissão são realizadas bimestralmente, com o
objetivo de realizar as ações descritas no referido plano.
Para mantermos um canal aberto para sugestões, reclamações,
contribuições, entre outros, relacionado a Integridade Institucional, com a
Comunidade Acadêmica e Local, está disponibilizado o email: integridade@ifgoiano.edu.br. Link

Disponível em: Link
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1.12 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
O Portal de Dados Abertos do IF Goiano é uma ferramenta cujo objetivo principal é disponibilizar para toda a comunidade dados e
informações públicas da Instituição, possibilitando a concretização do acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) e o acompanhamento do
funcionamento do Instituto. O IF Goiano também iniciou a disponibilização de dados abertos no site Link
/
Figura 11 – Site IF Goiano

Acesso à informação

O portal do IF Goiano segue as diretrizes do e-MAG (Modelo
de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas
do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de
2.12.2004. Disponível em: Disponível em: Link
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando
o VLibras
Também existe a opção de “Alto contraste" para pessoas com
dificuldades na visão.
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1.12 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
As medidas adotadas pela Coordenação Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços
e instalações são: construção de rampas e banheiros acessíveis, calçadas com piso tátil para pessoas com deficiência visual e larguras de
calçadas compatíveis para acesso de cadeiras de rodas.
Para as edificações antigas, sempre que passam por reformas, são previstos dispositivos de acessibilidade conforme cada caso,
considerando que grande parte dos imóveis do Instituto foram construídos há mais de 30 anos. Não possuímos ainda nenhum sinal
sonoro nas travessias de pedestres nos campi maiores. Além disso, temos vagas especiais (Idoso e PNE) nas unidades próximas às
entradas.
As medidas adotadas pela Diretoria de Assistência Estudantil para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações são:
• 5 campi possuem equipamentos específicos para o desenvolvimento de ações inclusivas a estudantes cegos.
• Carência de profissionais habilitados para atuar junto a esse público.
• Aquisição de kits de materiais didático-pedagógicos e equipamentos para tecnologia assistiva.
• Elaboração de um Projeto para ofertar Curso de Capacitação em Educação Especial e Inclusiva aos servidores do IF Goiano
• Processo de contratação de profissionais de nível superior especializado para atendimento às pessoas com deficiência matriculadas no
IF Goiano (tradutores e intérpretes de libras, transcritores de sistema braille, psicopedagogos, 12 profissionais com formação em
educação inclusiva (AEE) para 12 campi).
Nos 12 campi do IF Goiano possuem Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE) constituído
desde de 2013. O NAPNE, no âmbito institucional, representa a principal ferramenta de garantia do acesso à educação por pessoas com
necessidades especiais. O NAPNE tem como objetivo principal criar na instituição a cultura da “educação para a convivência”. Isso
significa estabelecer um espaço para discussão e implantação de estratégias que garantam o ingresso, o acesso e a permanência de
alunos com necessidades educacionais especiais nos cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, além do ensino profissionalizante
do IF Goiano.
Figura 12 – Acessibilidade
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1.12 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Os principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas são: a Ouvidoria Pública e o Sistema Eletrônico do
Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC).

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.
Disponível em: Link
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) disponibiliza um questionário ao término da solicitação para
aferir o grau de satisfação do usuário.

Quanto à aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)
disponibiliza um questionário ao término da solicitação para aferir o grau de satisfação do usuário. O relatório de dados referentes ao ano
de 2019 se encontra disponível em: Link.
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 eSIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão).

Ao
analisar
os
relatórios
estatísticos dos últimos três anos,
é possível verificar uma queda
18,04 % na quantidade de
solicitações,
em
virtude
da
execução da Política de Dados
Abertos no âmbito do IF Goiano.
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1.12 CANAIS DE COMUNICAÇÃO
A Ouvidoria Pública é uma unidade administrativa do Instituto Federal Goiano instituída com a finalidade de viabilizar os direitos dos
cidadãos de serem ouvidos e terem suas demandas pessoais e coletivas tratadas adequadamente no âmbito do instituto. Nesse sentido,
tem como principal papel intermediar as relações entre os cidadãos (especialmente da comunidade acadêmica) e a Instituição, promovendo
a qualidade da comunicação e a formação de laços de confiança e colaboração mútua.

Qual a finalidade da Ouvidoria?
A Ouvidoria Pública do IF Goiano tem como finalidade promover ações preventivas e corretivas relacionadas às atividades
institucionais, assegurando o respeito aos direitos individuais e coletivos da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
Tendo como foco o direito comunicativo, a Ouvidoria-Pública do IF Goiano deverá ser procurada preferencialmente quando forem
esgotadas as tentativas de solução da demanda, junto aos setores administrativos competentes do IF Goiano, tendo como objetivo
precípuo a mediação de conflitos.

Ouvidoria Pública do IF Goiano: Disponível em: Link
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Governança,
estratégia
EXEMPLO DE
TÍTULO e
alocação
de recursos
DO CAPÍTULO
Capítulo

02

2.1 PLANEJAMENTO DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO
O Instituto Federal Goiano, por meio do seu PDI 2019-2023, tem como missão “Promover educação profissional de qualidade, visando à
formação integral do cidadão para o desenvolvimento da sociedade”, e como visão “Consolidar-se como instituição de referência nacional
na promoção de educação profissional verticalizada”. Para tanto, instituiu 9 (nove) processos da atuação finalística que envolvem as PróReitorias de Ensino, de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e de Extensão, conforme representação esquemática, abaixo.

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PROCESSO

PRODUTOS &
SERVIÇOS

PÚBLICO-ALVO
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2.1 PLANEJAMENTO DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
PROCESSO

PRODUTOS &
SERVIÇOS

PÚBLICO-ALVO
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2.1 PLANEJAMENTO DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

PROCESSO

PRODUTOS &
SERVIÇOS

PÚBLICO-ALVO
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2.2 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Figura 13 - Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública
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2.2 ESTRUTURA DE 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 técnico-administrativos).
O detalhamento da sua composição e atribuições está definido no Regimento Geral (Link) e em regimento próprio (Link).
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 (Link)
O detalhamento de sua composição e competências está definido no Estatuto do IF Goiano (Link) e em regimento interno próprio (Link)

Figura 14 - Organograma das Instâncias Internas de Apoio
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2.2 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
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 (Link).
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.

OUVIDORIA - As atividades da ouvidoria do IF Goiano 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 - eOUV, 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.

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
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2.3 PLANO DE AÇÃO EM GOVERNANÇA ESTRATÉGICA
Como exemplo, no intuito de alcançar, tangencialmente, o objetivo estratégico do IF Goiano intitulado “Promover a governança, gestão
de riscos e controles internos”, os setores: PRODI/Planejamento, Auditoria e Diretoria de TI, alocados na Reitoria do IF Goiano,
formularam o PLANO DE AÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA N° 01/2019 – Modelagem de Processos e Consultoria em Gestão de
Riscos e Planejamento Estratégico, materializado no Processo Eletrônico 23216.002119/2019-13.
Os dois principais resultados obtidos por essa parceria
foram:
1º) A Modelagem de Processos das principais atividades
relacionadas ao planejamento institucional, totalizando 06
(seis) modelos, devidamente publicados no site
“https://www.ifgoiano.edu.br/bpm/”, menu “Fluxogramas” e
submenu “Desenv. Institucional” e intitulados: i) Consultoria
em Planejamento Institucional; ii) Encontro de Planejamento
Administrativo e Estratégico; iii) Supervisão do Mapa de
Riscos; iv) Revisão do Regimento Interno; v) Relatório de
Gestão; e vi) Elaboração do PDI.
2º) A Consultoria com o diagnóstico de governança e
sugestões de ações, conforme aplicação do questionário
utilizado no Levantamento de Governança do TCU,
também, juntado nos autos.

RECOMENDAÇÕES
01) Manter a atualização da modelagem desses processos
e dos já existentes de outras áreas, via a criação do
“Escritório de Processos”, no âmbito institucional.
02) Realizar a consultoria de governança de forma
periódica, anualmente, utilizando como instrumento o
questionário do TCU e expandir esse trabalho nas áreas
fins (ensino, pesquisa e extensão).

Figura 15 - Modelagem de Processo – Relatório de Gestão

Disponível em: Link
Cap.
02

Governança, estratégia e alocação de recursos

Pg. 45

2.3.1. COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E
EVENTOS
ASCOM

A Coordenação-Geral de Comunicação Social e Eventos, também denominada Ascom, desenvolve
atendimentos relacionados às áreas de publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas.

Após a adoção pelo setor do Sistema de chamados pela Central de Serviços do SUAP em agosto de 2017, foi possível dar mais agilidade,
transparência e ainda possibilitar o acompanhamento da solicitação ao demandante de serviços de comunicação tanto dos campi quanto
da reitoria.
Jornalismo e Publicidade
Em 2018, o setor de jornalismo atendeu 782 chamados e o setor de
publicidade 494. Já em 2019, o setor de jornalismo atendeu 1050
chamados e o setor de publicidade 582. Os números mostram um
crescimento exponencial da demanda ao compararmos os dois anos.

Gráfico 08 – Quantidade de chamados atendidos pela
ASCOM

Assessoria de imprensa/jornalismo
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 799 textos
noticiosos feitos e difundidos pela equipe da Ascom /
Reitoria, sendo 343 no ano de 2018 e 456 no ano de 2019.
Em relação ao número de acessos, concursos públicos e
processos seletivos foram os assuntos mais acessados, tanto
em 2018 quanto em 2019. No primeiro período, a contratação
de docentes teve 115.953 acessos – o maior do ano,
enquanto em 2019, o maior número de visualizações foi na
página de divulgação da seleção da pós-graduação 2020/1,
que teve 92.324 cliques.
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2.3.1 COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Quadro 01 - Matérias mais acessadas
COLOCAÇÃO

ACESSO

MATÉRIA

1

92324

Processo seletivo de Pós-graduação - 2020/1

2

50675

Processo seletivo de cursos técnicos 2020/1

3

18893

Processo seletivo de Pós-graduação - 2019/2

4

13652

Lançado edital do Processo Seletivo 2020

5

13384

Concurso Público Técnico Administrativo 2018 - Edital
35/2018

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 Cão-Guia, que em 2019
entregou os quatro primeiros cães-guias
formados pelo IF Goiano – Campus Urutaí.
Estes animais foram os primeiros cães-guias
treinados no estado de Goiás. Este fato e a
necessidade de cadastro de famílias
socializadoras no Programa foram pautas nos
principais veículos da Capital Capital e região
metropolitana: TV Anhanguera/Jornal O
Popular – do grupo Globo; TV Serra Dourada
– do SBT, TV Goiânia – afiliada da Band, e
TV Record.

Também em relação ao que diz respeito aos atendimentos à imprensa em 2019, a equipe de jornalismo da Reitoria atuou por diversas vezes no
gerenciamento de crises frente à procura da mídia por informações decorrentes das ações de contingenciamento do Governo Federal. Além disso,
tanto em 2018 quanto em 2019, processos seletivos e concursos públicos também foram assuntos que geraram matérias espontâneas divulgadas
pela imprensa.
A equipe também gerenciou a criação de conteúdos para as redes sociais do IF Goiano no Facebook e Instagram. Em 2018, ocorreram restrições
impostas pelo Governo Federal em decorrência do período eleitoral. No Facebook da Instituição foram publicados, em 2018, 249 posts, e em 2019,
166. No Instagram foram publicados em 2018, 205 posts no Feed e em 2019, 124.
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 2018 quanto em 2019, foi de atualização de informações
no portal, seguida de demandas de comunicação interna (divulgação de e-mails) e divulgação de
resultados de processos seletivos e afins.
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2.3.1 COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
Também houve resolução de demandas
como coberturas jornalísticas de eventos
ocorridos na capital e no interior do Estado,
a exemplo, em 2019, da Campus Party da
etapa IF Goiano dos Jogos dos Institutos
Federais (JIF) e Integra IF Goiano. Tais
eventos também foram realizados em 2018,
bem como eventos relacionados ao CãoGuia.
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 2018 quanto em 2019, foi de
atualização de informações no portal, seguida
de demandas de comunicação interna
(divulgação de e-mails) e divulgação de
resultados de processos seletivos e afins.

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 ainda produzir conteúdo e gerenciar o Blog do Reitor.
O Blog do Reitor do IF Goiano, lançado em agosto de 2017, 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.

Figura 17 – Site do Blog do Reitor

Figura 16 – Site do Instagram do IF Goiano

fev/18
fev/19
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2.3.2 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
À Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional estão subordinadas as seguintes estruturas: Secretaria da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Gestão de Pessoas, Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Governança,
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura e Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação.

2.3.2.1 COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E
GOVERNANÇA
No ano de 2019, o Plano de Metas da Coordenação-Geral de Planejamento Institucional e Governança foi desenvolvido com base nos
indicadores estabelecidos no PDI 2019-2023
Quadro 02 – Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 - PRODI
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Promover a governança, gestão de riscos
e controles internos
Fortalecer a integração entre as unidades
institucionais

INDICADORES

2017

2018

2019

% Ações executadas previstas nos Mapas
de
Riscos

0%

74%

90%

Não definido

0%

0%

0%

Descrição: Este indicador busca quantificar as ações
executadas previstas nos Mapas de Riscos.
Fórmula: AEPMR = total de ações executadas previstas nos
Mapas de Riscos / total de ações previstas nos Mapas de
Riscos
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2.3.2.2 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
No ano de 2019, o Plano de Metas da Diretoria de Gestão de Pessoas foi
desenvolvido com base nos indicadores estabelecidos no PDI 2019-2023

Quadro 03 – Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 - DGP
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Implantar a Gestão por Competências
Promover a capacitação e qualificação
dos servidores

INDICADORES

FÓRMULA

Não definido

Não definido

% TAEs Qualificados

Q = total de servidores TAEs Qualificados /
total de servidores TAEs

Indicador 1 - Não definido, em função das mudanças ocorridas, com
relação à legislação, no Ministério da Educação e no Ministério da
Economia, reflexo do início do mandato do governo federal, e do
processo eleitoral para o quadro diretivo para reitor e diretores de
campi, optou-se por aguardar essa fase de transição, para darmos
andamento ao estudo e implementação de um programa de gestão
por competência para o IF Goiano.
Indicador 2 - A redução do percentual de TAEs Qualificados no ano
de 2019 está relacionada ao Decreto No 9.991 de agosto de 2019 que
dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e
regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento.
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2.3.2.2 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005

Quadro 04 – Indicadores do Acórdão ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005 - DGP
IF Goiano

2015

2016

2017*

2018*

2019*

Índice

4,1

4,2

4,3

4,3

4,4

Índice de titulação de corpo docente
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:

Tal indicador é calculado automaticamente pela Plataforma Nilo
Peçanha a partir de 2018 (Ano Base 2017)
Esse indicador demonstra que o corpo docente do IF Goiano continua
sendo um dos mais qualificados da Rede EPT, com 42,54 % dos
docentes com mestrado e 50,83 % 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.
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2.3.2.3 COORDENAÇÃO GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE
INFRAESTRUTURA
Direcionador Estratégico: Pessoas e Infraestrutura
Objetivo Estratégico: ampliar e adequar a infraestrutura acadêmica e
administrativa
A Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Infraestrutura concluiu os 40
projetos de infraestrutura dos 51 planejados para o ano de 2019, alcançando
78,43% de eficiência. Vale ressaltar que para o cálculo do 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.

Fonte: CGDI, 2019.

Resumo:
Em andamento: 8
Concluído: 40
Índice
PDI= 40/51=
0,7843 x 100 =
78,43 %

Fonte: CGDI, 2019.
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2.3.2.4 SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO
SERVIDOR (SIASS)
No ano de 2019, o Plano de Metas do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) foi desenvolvido com base nos
indicadores estabelecidos no PDI 2019-2023
Quadro 05 – Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 -SIASS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Proporcionar a melhoria contínua da
promoção da segurança, saúde e bem-estar
dos servidores

INDICADORES
Ações executadas / Ações programadas

PROJEÇÃO DE METAS

DESCRIÇÃO

2019

Documentos,
cartilhas,
congressos,
comissões e representações, eventos,
projetos,
reuniões,
levantamentos,
orientações,
vistorias,
capacitações,
materiais informativos e outras ações
relacionadas.

135,10%

2020

2021

2022

2023

Quadro 06 – Área Pericial
Perícias
realizadas

Ano

Admissionais

Registros de
atestados

2017

1121

167

2603

2018

1163

212

2951

2019

1210

276

3086

Figura 15 – Logo do SIASS
Resumo:
Ações programadas:
188
Ações executadas:
254
Índice
PDI= 254/188=
1,3510 x 100 =
135,10 %
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2.3.2.4 SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO
SERVIDOR (SIASS)
No ano de 2019, o Plano de Metas do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) foi desenvolvido com base nos
indicadores estabelecidos no PDI 2019-2023
Quadro 07 - Indicadores PDI 2019-2023 -SIASS

Com a consolidação do SIASS, diversas demandas
represadas foram sanadas, permitindo que as
equipes de Segurança do Trabalho e Promoção à
Saúde pudessem aumentar as ações relacionadas à
melhoria contínua da promoção da segurança, saúde
e bem-estar dos servidores.
Essa mudança positiva possibilitou que os resultados
alcançados superassem significativamente a meta
traçada para o ano de 2019
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2.3.2.5 DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No ano de 2019, o Plano de Metas da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação foi desenvolvido com base nos indicadores
estabelecidos no PDI 2019-2023
PROJEÇÃO DE METAS

Quadro 08 - Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 - DGTI
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aperfeiçoar e informatizar os
processos de trabalho (DGTI)

Ampliar e adequar a
infraestrutura de
TI e Comunicação (TI)

INDICADORES

FÓRMULA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

% Processos de trabalhos
informatizados

PTI = total de processos de
trabalhos
informatizados / total de
processos de trabalhos
regulamentados

5%

6%

7%

8%

15%

20%

25%

Índice de Execução de
Projetos de
Infraestrutura em TIC

IEPI/TIC = total de projetos de
infraestrutura
executados em TIC / total de
projetos de
infraestrutura em TIC

64%

66%

68%

60%

60%

60%

60%

Cap.
02

Governança, estratégia e alocação de recursos

Pg. 55

2.3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
No ano de 2019, o Plano de Metas da Pró-Reitoria de Administração foi desenvolvido com base nos indicadores estabelecidos no
PDI 2019-2023
Quadro 09 - Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 - PROAD
Indicador

Fórmula

Percentual de gastos com investimentos com créditos
originários

Total de gastos com investimentos e inversões financeiras
oriundos de créditos originários - LOA) / (Total
de gastos com investimentos e inversões financeiras) * 100%

Percentual de aumento de investimentos com obras,
instalações e aquisição de imóveis

Total de gastos com obras, instalações e aquisição de imóveis ) /
(Valor total de bens imóveis em
31/12/ano anterior) * 100%

Percentual de aumento de investimentos com bens móveis

(Total de gastos com aquisição de bens móveis) / (Valor total de
bens móveis em 31/12/ano anterior) *
100%

Percentual de aumento com investimentos

(Total de gastos com investimentos e inversão financeira) / (Valor
total de ativo Permanente em 31/12/ano
anterior) * 100%

Percentual de Gastos com Benefícios

Total de gastos com benefícios) / (Total de gastos) * 100%

Gastos correntes por aluno com créditos originários

(Total de gastos correntes derivados de recursos da LOA) /
(Alunos matriculados)
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2.3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
No ano de 2019, o Plano de Metas da Pró-Reitoria de Administração foi desenvolvido com base nos indicadores estabelecidos no
PDI 2019-2023
Quadro 10 - Indicadores PDI 2019-2023 - PROAD

Indicador

2017

2018

2019

Percentual de gastos com investimentos com
créditos originários

59,40%

42,86%

37,10%

Percentual de aumento de investimentos com
obras, instalações e aquisição de imóveis

3,83%

5,71%

0,35%

Percentual de aumento de investimentos com
bens móveis

31,09%

3,72%

11,25%

Percentual de aumento com investimentos

6,35%

5,73%

6,98%

Percentual de Gastos com Benefícios

3,09%

3,80%

2,87%

Gastos correntes por aluno com créditos
originários

R$

-

R$

-
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2.3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

No ano de 2019, na Pró-Reitoria de Administração foi desenvolvido estudo com base nos indicadores estabelecidos no Acórdão
TCU n.º 2.267/2005.
Quadro 11 – Indicadores do Acórdão ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005 - PROAD
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2.3.3 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
No ano de 2019, na Pró-Reitoria de Ensino foi desenvolvido estudo com base nos indicadores estabelecidos no Acórdão TCU n.º
2.267/2005
Quadro 12 – Indicadores do Acórdão ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005 - PROEN
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005

Relação candidato/vaga
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 = 13.514 = 1,93
vagas 6.993

Este indicador demonstrou o pior resultado dos últimos anos. Tal fato se deveu a uma expressiva redução de inscrições homologadas,
possivelmente devido a um grande número de candidatos que se inscreveram nos processos, não solicitaram isenção da taxa de
inscrição e, porém, não realizaram o pagamento. Para os processos futuros, analisa-se a possibilidade da não cobrança de taxa de
inscrição.
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005

Relação ingressos/alunos matriculados
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.

Quadro 13 – Método de Cálculo
Método de
Cálculo:

Ingressos

x 100 =

Alunos Matriculados

6.269 x 100 = 33,6 %
18.658

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. Esse indicador mostra que 33,6% do total de alunos foram alunos
novos, em 2019.
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005

Relação de concluintes/alunos matriculados
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.
Quadro 14 – Método de Cálculo
Método de
Cálculo:

Concluintes + Integralizados x100

Alunos Matriculados

= 2.092 x 100 = 11,21
%
18.658

Este indicador caiu significativamente, pois foram criados muitos cursos
novos a partir de 2016 nas novas unidades que as conclusões só
ocorreram a partir de 2019 e, ainda há um número considerável de
alunos retidos, só foram lançados no SISTEC no início de 2020,
mascarando os dados extraídos pela PNP, que se limita ao ano de 2019.
Tal indicador apresentou uma leve melhora em relação a 2018.
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005

Índice de Eficiência Acadêmica / Concluintes
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.
Quadro 15 – Método de Cálculo
Método de
Cálculo:

Concluintes + Integralizados x100
Matrículas Finalizadas

(Calculado
automaticamente pela
PNP a partir de 2017)

Para o ano de 2019, 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 2018. Dessa
forma, não há como comparar os dados de 2017 a 2019 com os anos
anteriores, pela mudança no método de cálculo. Porém, comparando-se
2018 e 2019, esse indicador apresentou um crescimento.
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005

Índice de retenção do fluxo escolar
Objetivo: quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao
total de alunos, nos ciclos de matrículas que se encerraram em 2018.
Definições: o número de alunos em cada ano corresponde ao total de
matrículas no mesmo ano. Retenção Escolar refere-se à subdivisão:
reprovação e trancamento.
Quadro 16 – Método de Cálculo
Método de
Cálculo:

Retidos no ciclo
Alunos Matriculados

x 100 (A PNP utiliza o
conceito de matrículas
equivalentes).

Para o ano de 2019, este indicador também foi calculado
automaticamente pela PNP, considerando as matrículas equivalentes de
estudantes com data de previsão de término no ano de 2018 e que
continuam matriculados em 2018 (%). Dessa forma, não há como
comparar os dados de 2017 a 2019 com os anos anteriores, pela
mudança no método de cálculo. Porém, observa-se um aumento
significativo deste índice no ano de 2019, em relação a 2018.
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2.3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO
ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES ACADÊMICOS DO ACÓRDÃO TCU N.º 2.267/2005
Relação aluno/docente em tempo integral
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).

Quadro 17 – Método de Cálculo
Método de
Cálculo:

Alunos Matriculados equivalentes
Nº de docentes equivalentes em
tempo integral

Para o ano de 2019, 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 a 2019 com os anos anteriores, pela mudança no método de cálculo. Entre 2017 e 2019 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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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI) é responsável pela condução de diversos programas institucionais
destinados tanto aos estudantes dos cursos técnicos e de graduação quanto aos servidores docentes e técnico-administrativos
No ano de 2019, o Plano de Metas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação foi desenvolvido com base nos indicadores
estabelecidos no PDI 2019-2023
Quadro 18 - Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 - PROPPI
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecer e ampliar atividades de
pesquisa aplicada e inovação tecnológica

INDICADORES

2017

2018

2019

IPI - Índice de produção intelectual
(Propriedade Industrial e sui generis)

82,09%

99,10%

86%

ITT - Índice de transferência de tecnologia

0%

0%

0%

APPPI - % Alunos participantes em
projetos de pesquisa institucional aplicada
(SUAP)

8,64%

9,24%

2,32%

Obs: Não é possível comparar os resultados de 2019 com os anos anteriores, pois as fórmulas utilizadas são diferentes.

Para efeito de cálculo, consideramos:
862 artigos
14 produtos tecnológicos
789 projetos de Iniciação Científica (IC)
227 projetos de Programas de pós-graduação stricto
sensu (PPGSS)
876 produção tecnológica
1016 projetos cadastrados
683 alunos de PPGSS
782 alunos de IC
34 alunos de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF)

Figura 18 – Inovação
Memória de Cálculo:
IPI = (876/1016)*100
ITT = total de contratos de
transferência de tecnologia = 0
APPI = alunos ILPF (alunos PPGSS
+ alunos IC + alunos ILPF) * 100 =
(34/1499)*100
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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Unidade responsável pelo desenvolvimento e implantação:
Disponível em: Link
Divulgação das principais metas.
Disponível em: Link
Os indicadores de resultado e impacto são formulados, avaliados e
divulgados pela CAPES.
Disponível em: Link
Todas as informações relacionadas ao CEP/CEUA e foram
solicitadas estão nos links: CEP: Link e CEUA: Link

Recursos Naturais do Cerrado

Ensino para Educação Básica

Irrigação
do Cerrado

Olericultura
Educação
Profissional

Agroquímica
Proteção de Plantas
Biodiversidade e conservação
Bioenergia e Grãos
Ciências Agrárias – Nível Mestrado e
Doutorado
Ciências Agrárias
Engenharia Aplicada e Sustentabilidade
Tecnologia de Alimentos
Zootecnia

Obs: Ceres, Morrinhos e Urutaí (Mestrado Profissional). Rio Verde (Mestrado Acadêmico e Profissional)

Obs. Todos os outros
cursos
de
Pósgraduação - nível
Mestrado
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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Quadro 19 – Relação dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu

PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU
Curso

Campus

Ano

No. vagas

Gestão de Projetos

Campos Belos

2018

25

Gestão Empresarial1

Ipameri

2017

40

Educação e Trabalho Docente

Trindade

2018

40

Ensino de Ciências e Matemática

Campos Belos

2017

25

Catalão

2016

30

Iporá

2016

33

2016

30

2018

30

2017

40

2016

30

2016

30

Hidrolândia

2017

40

Iporá

2017

28

Posse

2017

25

Produção Sustentável de Bovinos

Campos Belos

2017

25

Formação Pedagógica na Educação Profissional, Científica e
Tecnológica
Formação de professores e práticas pedagógicas

2018

68

Urutaí
Hidrolândia

2019

40

Ipameri

2019

40

Rio Verde

2019

40

Ceres

2019

40

Multicampi

2017

40

Morrinhos
Produção e Utilização de Alimentos para Animais de Interesse
Zootécnico
Ceres
Docência do Ensino Superior
Ipameri
Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática
Ceres
Ensino de Humanidades*
Campos Belos

Integração Lavoura, Pecuária, Floresta

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.

1O

curso foi aprovado em 2017 mas ainda
não foi ofertado.
* Esse curso foi aprovado em 2013.
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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
Quadro 20 – Vagas ofertadas dos Programas de Pós-Graduação Lato Sensu
CURSOS DE PROGRAMAS DE PÓS
GRADUAÇÃO LATO SENSU
Docência do Ensino Superior
Educação e Trabalho Docente
Ensino de Ciências da Natureza e
Educação Matemática
Ensino de Ciências e Matemática
Ensino de Humanidades
Formação de professores e práticas
pedagógicas
Formação Pedagógica na Educação
Profissional, Científica e Tecnológica
Gestão de Projetos
Gestão Empresarial1
Integração Lavoura, Pecuária, Floresta
Produção e Utilização de Alimentos para
Animais de Interesse Zootécnico
Produção Sustentável de Bovinos
Sistemas Integrados de Produção
Agropecuária

No.
No.
Vagas - Vagas Saldo
2018 - 2019
40
40
0
30
40
10
30
133
145

30
118
123

0
-15
-22

160

160

68
30

68
25

0
-5

0
0

40
40

40
40

0
25

30
25

30
0

40

0

-40

O número de vagas ofertadas no ano de 2019 foi 739,
quando comparado ao ano de 2018, verificou-se um
crescimento de 36,60%.
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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
PROGRAMAS DESTINADOS A SERVIDORES
A Coordenação de Pesquisa é responsável pelo desenvolvimento e implantação do programa.
Programa Institucional de Qualificação (PIQ)
Programa Institucional de Capacitação Docente (PICSS)
Programa institucional de incentivo à divulgação e participação em eventos científicos, tecnológicos e inovação – PIPECTI
SERVIDOR
Auxílio tradução e tramitação de artigos científicos.
Programa Institucional de Qualificação (PIQ)
O PIQ, criado em 2013, disponibiliza bolsas de mestrado e doutorado a servidores que sejam admitidos como estudantes regulares em
programas de pós-graduação stricto sensu credenciados e autorizados pelo MEC ou equivalente do país de origem.Link
Regulamento: Link
Programa Institucional de Capacitação Docente (PICSS)
O PICSS estabelece condições democráticas, por meio de edital, para liberação dos servidores para capacitação em programas Stricto
Sensu. Os critérios são baseados na pontuação do docente mediante produtividade.Link
Regulamento: Link
Programa institucional de incentivo à divulgação e participação em eventos científicos, tecnológicos e inovação – PIPECTI
SERVIDOR
Divulgação:Link
Regulamento: Link

Auxílio tradução e tramitação de artigos científicos
Em 2014, foi criado o Auxílio Financeiro à Tradução e Tramitação de artigos científicos para
línguas estrangeiras. O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro aos servidores
efetivos e/ou aos docentes do quadro permanente de seus Programas de Pós-Graduação
stricto sensu, para o pagamento dos custos de tradução e tramitação de artigos científicos para
a língua estrangeira.
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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Nota-se a permanente intenção da instituição em incentivar a capacitação e formação dos
servidores.
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2.3.5 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO
PROGRAMAS DESTINADOS AOS DISCENTES
A Coordenação de Pesquisa é responsável pelo desenvolvimento e implantação do programa.
Programa Institucional de Incentivo à Divulgação e Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e Inovação – PIPECTI
DISCENTE.
Programas institucionais de iniciação científica
Programa Institucional de Incentivo à Divulgação e Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e Inovação – PIPECTI
DISCENTE
O Programa foi criado em 2015 e visa à concessão de auxílio financeiro aos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano (IF Goiano), matriculados nos cursos regulares, para divulgarem e participarem de eventos científicos, tecnológicos e de
inovação. Regulamento: Link
Programas institucionais de iniciação científica. Divulgação: Link

Fonte: PROPPI.
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2.3.6 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
No ano de 2019, o Plano de Metas da Pró-Reitoria de Extensão foi desenvolvido com base nos indicadores estabelecidos no PDI 20192023

Quadro 21 - Descrição dos Objetivos Estratégicos x Indicadores PDI 2019-2023 - PROPPI
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES
% Alunos participantes em ações de extensão

Promover dialogicidade entre a comunidade acadêmica e a
comunidade externa

% Ações de Extensão envolvendo população de risco

Indicador 1 - Número de alunos participantes em Ações de Extensão ( Total de alunos participantes em ações de extensão em relação
ao total de alunos matriculados).
A meta prevista para 2019 era de 5% de alunos participantes em Ações de Extensão. Essa meta foi alcançada considerando que 741
alunos participaram dessas ações de um total de 14.858 alunos matriculados no IF Goiano nesse ano.
Indicador 2 - Ações de Extensão envolvendo populações de risco (Total de Ações de Extensão que atendem populações em situação de
risco em relação ao total de Ações de Extensão)
A meta prevista para 2019 era de 4% de Ações de Extensão atendendo população em situação de risco. Considerando o registro do
público beneficiário em cada uma das ações como "Grupo Populacional Vulnerável" chega-se ao percentual de 3% do total de ações
atendendo populações em situação de risco. Vale ressaltar que essa categoria pode não ter sido registrada em todos as ações, o que
será enfatizado nos próximos editais.
Os dados acima foram coletados do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP) onde só estão registradas as ações de
extensão submetidas aos editais publicados, o que não corresponde ao total de ações de extensão desenvolvidas pelos campi segundo
controle interno da Pró-Reitoria de Extensão.
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2.3.6 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
A PROEX vem consolidando o registro das Ações de Extensão em Sistema próprio - Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)
de submissão e acompanhamento dos programas, projetos, cursos e eventos desenvolvidos.
A implementação dessa ferramenta de gestão permitiu que as diferentes ações de extensão pudessem ser monitoradas e avaliadas em
tempo real, além da possibilidade de mapeamento dos resultados no que diz respeito aos Indicadores da Extensão, como demonstra o
gráfico correspondente.
A publicação de editais, com fomento ou de fluxo contínuo, para o desenvolvimento de programas, projetos e cursos FIC potencializou e
qualificou os projetos submetidos, gerando um aumento do número das ações desenvolvidas. Com o objetivo de qualificar o impacto social
das Ações de Extensão no ano de 2019, a PROEX também publicou um Edital de Busca Ativa a fim de mapear as demandas regionais e
permitir um planejamento mais focado no diálogo com a comunidade externa, em diferentes áreas do conhecimento e setores produtivos.
Gráfico 42 – Ações realizadas

Gráfico 43 – Projetos de Extensão e Cursos FIC
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2.3.6 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Linha do tempo dos eventos da PROEX
Feira Literária
Internacional
de Paraty(RJ)
- Concurso
Farol Cultural

JIFs Etapa IF
Goiano Campus
Urutaí

14 a 17 de maio

10 a 14 de julho

Integra IF
Goiano Campus Ceres

06 a 12 de Outubro

VIII Seminário
Científico
sobre a
Agricultura
Familiar

Art'Cum
Cerrado
Festival Campus Rio
Verde

Semana
Nacional de
Ciência e
Tecnologia
(SNCT

21 a 27 de Outubro

01 a 04 de outubro

29 de maio a 1 de junho

Agro CentroOeste Familiar
- UFG Campus
Samambaia
(Goiânia)

IV Simpósio de
Extensão SIMPEX

JIFs Etapa
Nacional Guarapari
(ES)

21 a 23 de novembro

22 a 25 de Outubro

Fórum FrancoBrasileiro
Ciência e
Sociedade Campus
Urutaí
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2.3.6 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
Linha do tempo Curricularização da Extensão da PROEX

Reunião com os
diretores
de
ensino, pesquisa e
extensão
da
Instituição com o
objetivo de discutir
o tema

30 de abril de 2019

A Proex, juntamente
com a Proen, realizou
nas 12 unidades do IF
Goiano , reuniões com
docentes e técnicoadministrativos
para
expor e discutir o
processo
de
Curricularização
da
Extensão

Entre os meses
de julho e agosto

Foi realizada novamente
a ação Proex/Proen
itinerante, em todos os
campi do IF Goiano com
objetivo de ouvir as
proposições
dos
servidores
de
cada
campus

Foi realizado o Integra
IF Goiano
reunindo
todos os campi, onde
duas
atividades
marcaram a discussão
do
processo
de
Curricularização
da
Extensão

02 e 03 de outubro

janeiro e fevereiro de 2020

Apresentação
dos
projetos
pilotos
de
curricularização
da
extensão e contribuir
com sua construção em
uma discussão coletiva
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2.3.7 MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE
GOVERNANÇA E GESTÃO
Quadro 22 – Medidas adotadas em relação aos Indicadores de Governança e Gestão

MECANISMO

COMPONENTE

MEDIDAS ADOTADAS
Incluir a criação de corregedoria no Plano
de Integridade.

1110. Estabelecer o modelo de
governança da organização

1120. Gerir o desempenho da alta
administração
1100. Liderança

1130. Zelar por princípios de ética e
conduta

Identificar decisões críticas que
demandam segregação de funções e
garantir a segregação das funções.
Incluir no edital de eleição (reitor e
diretores-gerais) e verificar no momento
de nomeação da alta adminsitração.
Elaborar política de avaliação de
desempenho de membros da alta
administração.
Elaborar e divulgar Código de Ética dos
servidores do IF Goiano, incluindo seções
específicas para membros de Conselho
Superior e da Alta Administração

Elaborar e divulgar manual de boas
práticas acerca de conflito de interesses.
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2.3.7 MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE
GOVERNANÇA E GESTÃO
Incluir riscos de fraude e corrupção nos
mapas de riscos das unidades. Divulgar
mapas de riscos e modelo de gestão de
riscos no site do IF Goiano.
2110. Gerir os riscos da organização

Executar a fase de tratamento de riscos
estabelecida nos mapas de riscos.
Incluir controles detectivos de possíveis
situações de fraude e corrupção no Plano de
Integridade.
Incluir o máximo possível destes itens no
PDI 2019-2023

2100. Estratégia

2120. Estabelecer a estratégia da
organização

2130. Promover a gestão estratégica

Após aprovação do PDI 2019-2023, elaborar
e publicar portaria designando equipes
responsáveis pelos objetivos estratégicos do
PDI.
Estruturar Escritório de Processos do IF
Goiano.
Mapear todas as demandas das partes
interessadas por meio de sistema/planilha e
acompanhar seu cumprimento.
Instituir Plano Anual de Trabalho (PAT) para
execução e monitoramento anual de
metas/indicadores de cada unidade.
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2.3.7 MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE
GOVERNANÇA E GESTÃO
Incluir procedimentos de qualidade das
informações divulgadas na transparência
ativa e dados abertos. Orientar a Alta
Administração quanto a divulgação das
agendas.
Relatório de gestão
3110. Promover transparência,
Incluir no Plano de Integridade ações de
responsabilidade e prestação de contas conscientizaão sobre responsabilidades,
direitos e deveres dos gestores.
Avaliar a viabilidade de encaminhar
denúncias contra a Alta Administração para
instância superior.

3100. Accountability

Publicar, divulgar e executar Plano de
Dados Abertos.

3120. Assegurar a efetiva atuação da
auditoria interna

Incluir no PAINT-2019 ações de avaliação
de gestão de TI, gestão de riscos,
governança, gestão de ética/integridade e
fraude/corrupção.
Criar método de monitoramento, PGMQ e
sistemática de quantificação de benefícios
resultantes da atividade de auditoria interna
(IN CGU n° 04/2018)
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2.3.7 MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE
GOVERNANÇA E GESTÃO
4110. Realizar planejamento da gestão de pessoas

Estabelecer planejamento anual de gestão de pessoas.

4120. Definir adequadamente, em termos qualitativos e Definir o perfil profisisonal quantitativo e qualitativo de
quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores servidores em cada unidade/setor.
4130. Assegurar o adequado provimento das vagas
existentes
4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores
qualificados

4100. Gestão de Pessoas

Utilização de banco de talentos (próprio ou do
Ministério do Planejamento) no processo de seleção
interna de gestores e alocação de servidores.
Elaborar Plano de Sucessão

Implantar Gestão por Competências, avaliando as
lacunas de competências do IF Goiano.
4150. Desenvolver as competências dos colaboradores
Criar programa de oferta interna de cursos para
e dos gestores
capacitação e desenvolvimento de competências de
servidores.
Identifcar riscos éticos no Plano de Integridade e
realizar ações de conscientização acerca da ética

Elaborar, executar e divulgar o Plano de Integridade.
Elaborar e divulgar manual de boas práticas acerca de
4160. Construir e manter ambiente de trabalho ético e
conflito de interesses.
favorável
Incluir os itens na próxima avaliação da CPA.
Realizar estudos para implementação do teletrabalho.
Formalizar e avaliar o programa de qualidade de vida
no trabalho.
Avaliar a viabilidade de reestruturar a avaliação de
4170. Gerir o desempenho dos colaboradores e dos
desempenho a partir dos Planos Anuais de Trabalho
gestores
(PAT) das unidades.
4180. Favorecer a retenção dos colaboradores e dos Realizar estudos visando reduzir a rotatividade de
gestores
servidores.
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2.3.7 MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE
GOVERNANÇA E GESTÃO
4210. Realizar planejamento de tecnologia da
informação

4220. Gerir serviços de tecnologia da informação

4230. Gerir nível de serviço de tecnologia da
informação

4200. Gestão de
tecnologia da informação

4240. Gerir riscos de tecnologia da informação

Incluir áreas demandantes na elaboração do próximo
do PDTI.
Avaliar a viabilidade de implantar processos de
gestão de mudanças, gestão de configuração e
ativos e gestão de incidentes
Incluir a avaliação do grau de satisfação dos
usuários acerca dos serviços contratos junto a
terceiros e comunicar o resultado das avaliações.
Executar a fase de tratamento de riscos estabelecida
nos mapas de riscos.

4250. Definir políticas de responsabilidades para a
gestão da segurança da informação
Designar formalmente gestor de segurança da
informação e divulgar a política de segurança da
4260. Estabelecer processos e atividades para a informação junto aos servidores (e-mail)
gestão da segurança da informação
4270. Executar processo de software

Instituir processo de avaliação de softwares.

4280. Gerir projetos de tecnologia da informação

Instituir monitoramento dos projetos do PDTI.
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2.3.7 MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE
GOVERNANÇA E GESTÃO

4310. Realizar planejamento das
contratações

4300. Gestão de Contratações

Instituir documento de Planejamento Anual
de Contratações, conforme sistema
oferecido pelo Ministério do Planejamento.

4320. Estabelecer processos de trabalho de Adequar os processos de trabalho a IN n°
contratações
05/2017.

4330. Gerir riscos em contratações
4340. Contratar e gerir com base em
desempenho
5110. Prestar serviços públicos com
qualidade

5100. Resultados Finalísticos
5120. Prestar serviços públicos em meio
digital com qualidade

Executar a etapa de tratamento de riscos do
mapa de riscos.
Adequar os processos de trabalho a IN n°
05/2017.
Designar comissão para reelaboração da
Carta de Serviços ao Cidadão.

Implantar e adequar a oferta de serviços
digitais a Plataforma de Cidadania Digital
(Decreto ° 8.936/2016) e Código de Defesa
do Usuário de Serviços Públicos (Lei n°
13.460/2017)
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Riscos,
oportunidades
EXEMPLO
DE TÍTULO e
perspectivas
DO
CAPÍTULO
Capítulo

03

3 RISCOS, OPORTUNIDADE E PERSPECTIVAS
O modelo de gestão de riscos foi estabelecido na Política de Gestão de Riscos do IF Goiano (Link), 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:
Figura 19 – Modelo de Gestão de Risco

Gestores
de Riscos

Comissão
Permanente
de Gestão
de Riscos

Comitê de
Governança,
Gestão de Riscos
e Controles
Internos

Coordenação
Geral de
Auditoria
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3 RISCOS, OPORTUNIDADE E PERSPECTIVAS

Figura 20 – Fases da metodologia de gestão de riscos

Figura 21 – Os principais riscos a que o IF Goiano está exposto

I - Estabelecimento
do Contexto

II - Identificação de
Eventos

V - Comunicação e
Consulta

VI - Monitoramento
III - Avaliação de
Riscos

IV - Resposta aos
Riscos
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3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
Em 11 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa
MP/CGU n° 01, de 11 de maio de 2016, que tem como finalidades
fortalecer a gestão, aperfeiçoar os processos e o alcance dos
objetivos organizacionais, por meio de criação e aprimoramento dos
controles internos da gestão, da governança e sistematização da
gestão de riscos. Em seguida foi publicado o Decreto n° 9.203, de
22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança
da administração pública federal.

A partir deste novo cenário na administração pública, o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) vem
trabalhando para instituir sua Política de Gestão de Riscos,
conforme o art. 17 da IN Conjunta MP/CGU n° 01/2016, e
modernizar a oferta de serviços ao cidadão por meio da governança
e gestão de riscos.

Foi feito o monitoramento, no ano de 2019, das atividades de
Gestão de Riscos na Reitoria. Como resultado foi elaborado os
mapas de riscos, com respectivos planos de ação, de 15 (quinze)
departamentos que fazem parte da estrutura da Reitoria. No
relatório é apresentado o quantitativo total de 536 (quinhentos e
trinta e seis) riscos classificados nas categorias “Crítico”, “Alto”,
“Moderado” e “Baixo”. A Tabela 1 consolida as informações e
demonstra concentração de 54,2% dos riscos nas categorias
“Crítico” e “Alto”.
O Gráfico 44 representa a distribuição dessa classificação de
forma geral.

Finalizadas as etapas de estruturação da Política de Gestão de
Riscos, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos, realizou a
sensibilização dos trabalhos de 2019, no V ENCONTRO DE
PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO IF
GOIANO – Gestão de Integridade e Plano de Metas PDI 2019-2023,
por meio de palestra, no intuito de reforçar a necessidade da
identificação e avaliação de riscos utilizando a metodologia e os
instrumentos aprovados em 2018.

No ano de 2018, o IF Goiano organizou todas as informações
relacionadas a Gestão de Riscos e publicou essas informações no
site institucional, neste Link.
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Classificação da avaliação dos riscos por setor da Reitoria do IF Goiano.
Quadro 23 – Avaliação de Riscos no âmbito da Reitoria
AVALIAÇÃO DOS RISCOS - 2019
SETOR

Crítico

Alto

Moderado

Baixo

AAI

12,50%

25,00%

50,00%

12,50%

0%

25,00%

41,67%

33,33%

39,39%

9,09%

51,52%

0%

CGPIG

3,45%

62,07%

27,59%

6,90%

DA

38,78%

46,94%

14,29%

0%

DAE

3,03%

42,42%

18,18%

36,36%

DGP

0%

22,22%

55,56%

22,22%

DGTI

77,78%

16,67%

5,56%

0%

DOF

50,00%

42,86%

7,14%

0%

PROEN
PROEX

2,41%
16,36%

12,05%
32,73%

65,06%
40,00%

20,48%
10,91%

PROPPI

17,95%

60,26%

14,10%

7,69%

SIASS

10,00%

53,33%

28,33%

8,33%

Total Geral

17,50%

36,69%

33,33%

12,48%

ASCOM
CGDI

Fonte: Planilhas compartilhadas no google drive com os gestores de riscos da reitoria
no ano de 2019.

Após completa atualização dos mapas de riscos referentes a 2019, a CGPIG-REI analisou-os quanto ao correto preenchimento e realizou
um ajuste, subdividindo o mapa de risco da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) em dois mapas de riscos referentes a suas duas
diretorias: Diretoria de Administração (DA) e Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF).
A consolidação dos dados extraídos foram de 13 (treze) mapas de riscos em 2019, sendo que dois setores não conseguiram concluir,
sendo eles a Diretoria de Gabinete e a Coordenação de Educação à Distância.
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3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
A partir da verificação do cumprimento dos planos de ação, para execução da resposta ao risco (compartilhar, evitar, reduzir ou aceitar), foi constatado
que das 536 (quinhentos e trinta e seis) ações propostas, nos planos de ações, para resposta aos riscos, foram concluídas o total de 76,91%. O
detalhamento da situação dos planos de ação, ao final de 2019, está detalhada na tabela e no gráfico, abaixo:

Quadro 24 - Situação das ações
provenientes do Plano de Ação
(Mapa de Riscos) em 2019
STATUS DOS PLANOS DE AÇÃO 2019
SETOR

Atrasada Cancelada Concluída

AAI

37,50%

0%

62,50%

ASCOM

19,44%

8,33%

72,22%

CGDI

39,39%

21,21%

39,39%

CGPIG

27,59%

6,90%

65,52%

DA

14,29%

4,08%

81,63%

DAE

18,18%

0%

81,82%

DGP

0%

59,26%

40,74%

DGTI

0%

0%

100,00%

DOF

17,86%

0%

82,14%

PROEN

4,82%

9,64%

85,54%

PROEX

16,36%

1,82%

81,82%

PROPPI

6,41%

15,38%

78,21%

SIASS

10,00%

0%

90,00%

Total geral

13,59%

9,50%

76,91%

Figura 22 - Planejamento
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3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
A partir da análise das ações realizadas para gestão de riscos durante o ano de 2019, a Comissão Permanente de Gestão de Riscos
(CPGR) avalia como positiva a conclusão de 76,9% dos planos de ação para resposta aos riscos, especialmente por ser o segundo
ano com as inovações trazidas pela gestão de riscos ao IF Goiano e também, pelas condições adversas que houve em 2019, dentre elas,
destaca-se os contingenciamentos e os cortes orçamentários.

Para continuidade da gestão de riscos do IF Goiano, em 2020, foi acordado por unanimidade, na conclusão da transição de Gestão, após
eleição para Reitor e Diretores Gerais dos Campi no final do ano de 2019. A sugestão para próxima equipe de planejamento, a partir de
abril de 2020, será de solicitar aos gestores a atualização dos mapas de riscos até maio/2020, tendo como referência o cenário de
2019 e as projeções de 2020, no qual as condições financeiras, operacionais e normativas são, de alguma forma, diferentes das
condições de 2019. Essas mudanças, somadas às ações executadas como respostas aos riscos em 2018 e 2019, resultarão em riscos
diferentes, com avaliações diferentes, respostas diferentes e planos de ação diferentes.

No ano de 2019, foi dada a continuidade do projeto-piloto de implantação
da gestão de riscos no âmbito da Reitoria. Houve a previsão de
implantação nos doze Campi e no Polo de Inovação a partir de
maio/2019, contudo devido aos contingenciamentos e cortes
orçamentários em 2019, sugerimos que essa proposta seja projetada
para 2020 e 2021.

Figura 23 – Ciclo da Gestão de Risco

Por fim, sugerimos que sejam ofertadas capacitações aos gestores de
riscos, aos membros da Comissão Permanente de Gestão de Riscos
(CPGR) e aos membros do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e
Controles Internos, como forma de fortalecer a gestão de riscos do IF
Goiano.
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4. RESULTADO E DESEMPENHO DA GESTÃO
A Lei Orçamentária Anual de 2019 – LOA/2019 consignou ao
Instituto Federal Goiano dotação orçamentária no total de R$ 314,44
milhões. Contudo, aumentos de dotações da ordem de R$ 34,24
milhões redimensionaram o orçamento/2019 para a cifra de R$
348,67 milhões.

4.1 Gestão orçamentária e
Financeira
Execução Orçamentária

Figura 24 – Composição do Orçamento

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 2019, o IF Goiano
recebeu dotação de R$ 348,67 milhões. Desse total, foram
empenhadas R$ 331,95 milhões, liquidadas R$ 313,43 milhões e
pagas despesas no montante de R$ 290,16 milhões, valor esse
equivalente a 83,22% do autorizado na LOA/2019.
Gráfico 47 - Valor total pago em 2019

Custeio
R$ 53,25
milhões
18,35%
Gastos com pessoal
R$ 234,44 milhões
80,80%

Investimento
R$ 2,47
milhões
0,85%

Execução Financeira
O valor pago em 2019 reajustado totalizou R$ 290,16 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 2019, o pagamento de obrigações oriundas de
empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar
processados e não processados) totalizou R$ 38,36 milhões, o
que elevou a execução financeira total do exercício para a cifra
de R$ 328,51 milhões.
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Investimentos
Os investimentos pagos, em 2019, tiveram como prioridade Obras e
instalações (R$ 2,27 milhões), os quais foram motivados pela
necessidade de se manter um padrão mínimo de funcionamento das
Unidades. Isso representa 92,07% dos pagamentos feitos com despesas
de investimento no IF Goiano.
Gráfico 48 – Volume de Investimentos em
2019

Quadro 25 - Recursos recebidos por descentralização e
emenda parlamentar
RECURSO

Custeio

Investimento

TED - Termo de
R$
R$
Execução
4.068.954,29
17.637.902,29
Descentralizada
Recursos das
R$
emendas
3.187.852,00
parlamentares
Total de recursos orçamentários recebidos por TED
ou Emenda

Serviços de TI
R$ 0,03 milhões
1,03%
Equipamentos e
materiais
R$ 0,17 milhões
6,91%

Obras e Instalações
R$ 2,27 milhões
92,07%

4.1 Gestão orçamentária e
Financeira

Total
R$
21.706.856,58
R$
3.187.852,00
R$
24.894.708,58

Quadro 26 - Dotação e execução das despesas do IF Goiano em 2019 e 2018
2019
Despesa
Pagamento de
pessoal
Custeio
Investimentos
TOTAL

2018

Em R$ milhões

Dotação Atual

Empenhado

Liquidado

Pago

RP Pago*

Dotação Atual

Empenhado

Liquidado

Pago

RP Pago*

Variação R$

Variação %

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(J)

(K)=d-i

(l)=d/i

213220997,00

236656649,2
6

235078953,2
7

215508243,1
3

19616795,49

190500987,00

218014211,5
9

217968085,0
8

217968085,0
8

-2459841,95

-1%

70689329,00

74362717,16

59638620,25

58092235,34

13104220,00

70917646,00

72853871,28

56518980,58

54830647,86

10260078,6
1

3261587,48

6%

11051571,00

17337161,10

2516978,52

2483346,57

5634357,38

12158638,00

35475039,21

6906457,27

5879616,40

17961020,8
2

-3396269,83

-58%

294961897,00

328356527,5
2

297234552,0
4

276083825,0
4

38355372,87

273577271,00

326343122,0
8

281393522,9
3

278678349,3
4

28221099,4
3

-2594524,30

-53%

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

Fonte: Tesouro Gerencial (05.03.2019)
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Quadro 27 – Despesas do IF Goiano e 2019 (R$ milhões)
Elemento de despesa

11 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
13 - Obrigações patronais
01 - Aposent. RPPS, Reser. Remuner e Reforma Militar
04 - Contratação por tempo determinado
92 - Despesas de exercícios anteriores
03 - Pensões do RPPS e do Militar
Demais elementos
TOTAL
Elemento de despesa
37 - Locação de mão de obra
39 - Outros serviços terceiros - PJ
30 - Material de consumo
46 - Auxílio alimentação
18 - Auxílio financeiro a estudantes
93 - Indenizações e restituições
Demais elementos
TOTAL
Grupo 4
Investimento - 4,33%
Elemento de despesa

51 - Obras e instalações
52 - Equipamentos e material permanente
40 - Serviços de TI e comunicação - PJ
39 - Outros Serviços de terceiros - PJ
TOTAL

Valor pago EXERCÍCIO E RAP
(R$ milhões)

4.1 Gestão orçamentária e
Financeira

183,69
36,76
19,60
5,26
3,69
2,84
2,04
253,87
Valor pago EXERCÍCIO E RAP
(R$ milhões)
16,28
14,71
9,12
7,49
6,94
4,37
8,60
67,50

Valor pago EXERCÍCIO E RAP
(R$ milhões)
10,66
3,83
0,03
0,03
14,55

Quadro 49 – Despesas do IF Goiano em 2019
(R$ milhões)
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.1 Gestão orçamentária e
Financeira
Conformidade da gestão orçamentária e financeira
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
2019, 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.

Ações
Desafios
∙ Manter em bom funcionamento 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.

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.
Cap.
04

Resultado e desempenho da gestão

Pg. 96

4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Conformidade Legal

Indicadores de Conformidade

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.
Total das pastas funcionais dos servidores do IF Goiano 60% foram 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.
Os atos de admissão, concessão de pensão civil e aposentadoria foram registrados
no sistema e-pessoal, os documentos digitalizados e o processo é enviado ao TCU
para ser auditado. Este por sua vez, informa no processo se houver alguma diligência,
a DGP verifica e toma as medidas necessárias para adequação conforme Instrução
Normativa - TCU nº 78, de 21 de março de 2018.
Os processos do IF Goiano 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.
Os demais processos desde 2018 estão sendo gerenciados de forma eletrônica, por
meio do sistema SEI/SUAPE que permitiu agiu diminuir custo por meio da eliminação
do papel, facilitar e agilizar a comunicação entre o Servidor e a Unidade de Gestão de
Pessoas, bem como permite o acompanhamento das solicitações, transparência da
gestão e vários outros benefícios.

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.
✔Em 2019, os servidores que entregaram suas
declarações de acesso ao Imposto de Renda.
✔Todos 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.
✔Foram atendidas as solicitações realizadas
pelos órgãos de controle.
✔Os processos para reposição de valores
recebidos indevidamente por servidores do IF
Goiano foram devidamente instaurados. 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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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Avaliação da Força de Trabalho
Atualmente, há uma força de trabalho de 1564 de colaboradores, sendo 1395 de servidores do quadro permanente de pessoal do
Instituto e o restante são cedidos, com exercício descentralizado e outras formas de exercício conforme apresentado abaixo:

46%
Gênero
54%
Gráfico 50 – Composição da Força de Trabalho

Gráfico 51 – Etnia da Força de Trabalho
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
No dia 14 de outubro de 2019, um grupo de servidoras
lotadas na Reitoria do IF Goiano realizou uma reunião para
tratar sobre "As Mulheres na Gestão do IF Goiano". Foi
realizado um levantamento do quantitativo de mulheres e a
participação no Colégio de Dirigentes e no Conselho
Superior.

Figura 26 – Representatividade Feminina no Colégio de Dirigentes

Figura 25 – Representatividade Feminina no âmbito do IF Goiano

Figura 27 – Representatividade Feminina no Conselho Superior

Obs. O levantamento realizado no SUAP final do mês de setembro de
2019.

Cap.
04

Resultado e desempenho da gestão

Pg. 99

4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Com relação à faixa etária dos servidores, conforme gráfico a
seguir, pode-se considerar que a força de trabalho é
relativamente jovem, contando com 63% dos servidores com
idade inferior a quarenta anos.

Gráfico 52 – Faixa Etária

No âmbito do Instituto Federal Goiano, 79% dos servidores são
pós-graduados, sendo 32% com mestrado, 22% Especialização,
e 25% Doutores conforme demonstrativo:

Gráfico 53 – Titulação

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.
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Detalhamento de igualdade de oportunidade na UPC
O IF Goiano tem como primícias oportunizar aos seus servidores
possibilidades e incentivos para capacitação. Desta forma,
anualmente são publicados Editais de convocação para que os
servidores possam participar e concorrer de forma justa a bolsas de
mestrado, doutorado, reembolso-graduação lato sensu, afastamentos
integrais e verifica-se que a instituição obteve bons resultados
conforme apresenta abaixo:

Gráfico 54 – Situação das Bolsas PIQ

Para possibilitar o afastamento dos docentes e não prejudicar
o ensino, são realizados processos seletivos para contratação
por tempo determinado professores substitutos para atender à
necessidade temporária de excepcional, conforme Lei
8.745/93.

Gráfico 55 – Número de Servidores Contemplados com Bolsa PIQ
cursar Mestrado em 2019
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
O recrutamento de novos servidores é realizado quando há necessidade de
manutenção das atividades da instituição, através do preenchimento de códigos de
vagas desocupadas oriundas de aposentadorias, exonerações, posse em outro
cargo não acumulado ou falecimento. As solicitações de novos códigos de vagas
são encaminhadas ao MEC devidamente justificadas e com o perfil do profissional
desejado para atender as demandas das unidades na oferta de novos cursos ou na
criação de novas unidades. Desta forma os códigos de vagas para o recrutamento
de novos servidores são alocados para os locais definidos e o perfil solicitado.
Detalhamento da despesa com pessoal
No ano de 2019 o IF Goiano teve um gasto de R$ 215.487.038,98 com pessoal
ativo, aposentado e pensionista, sendo 89% desse com os ativos, conforme
demonstrativo abaixo:
55 - Evolução dos gastos com pessoal 2017-2019
GráficoGráfico
56 – Evolução
dos gastos com pessoal 2017-2019

2019

Pensionista

R$2.994.039,68
R$2.718.510,96
R$2.305.796,23

2018
2017

Aposentados

R$20.517.118,39
R$18.960.281,51
R$17.871.613,10

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. Os concursos
para docentes e técnicos administrativos é realizado
em processos distintos por se tratar de carreiras
específicas. Os critérios de seleção e contratação
segue os preceitos estabelecidos na legislação vigente,
que estabelece os requisitos básicos para investidura
em cargo público. O ingresso para o cargo Técnico
Administrativo 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.
Para a realização do certame é realizada através da
contratação de outra instituição de ensino visando a
imparcialidade, bem como experiência e notoriedade.
Os concursos realizados foram promovidos pela
Universidade
Federal
de
Goiás
com
o
acompanhamento e participação de todos s trâmites
pelo IF Goiano e o último ocorreu em 2018.

R$191.973.861,91

Ativos

R$178.650.339,95
R$164.232.780,39
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Quadro 28 – Número de
4.2 Gestão de pessoas e
Servidores Ativos/Permanentes
que ocupam cargos gerenciais
competências
Reitor

1

Pró-Reitor

5

Diretor Geral

8

Coordenador Geral

5

Coordenador

77

Diretor

27

Gerente

36

Chefe de Seção

8

Assessor Especial

4

Chefe de Núcleo

98

Coordenador de curso

107

Total

376

Avaliação de desempenho do servidor, remuneração e meritocracia
A Avaliação de Desempenho permite ao Instituto Federal Goiano acompanhar as atividades individuais de
cada servidor, com o objetivo de promover sua qualificação e melhoria nos processos de trabalho.
Os servidores técnico-administrativos são avaliados a cada 18 meses, obedecendo aos 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. Essas avaliações são estão atreladas para
o recebimento das progressões.
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 57 – Percentual de servidores que
concluíram estágio probatório - por categoria de
classe

Gráfico 58 – Percentual de servidores com
progressões concedidas - por categoria de classe

Quadro 29 – Número de
Servidores Cedidos/Requisitado
que ocupam cargos gerenciais
Assessor Especial
NEPI

8

Gerente

1

Chefe

2

Total

11

Cap.
04

Resultado e desempenho da gestão

Pg. 103

4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Capacitação: estratégia e números.
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 2019, o Ministério da Economia emitiu o Decreto nº 9.991 e a Instrução Normativa nº 201, onde estabelecem os critério
e procedimentos para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) que visam a elaboração e
execução de todas as ações de capacitação da instituição.
Mesmo com contingenciamento orçamentária, que restringiu a concessão de ajuda para capacitação e até a emissão do decreto nº 9.991/2019, houve
diversos servidores que se capacitaram com recursos próprios 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, pois com a nova legislação somente permitia a
capacitação após a aprovação do PDP.

Gráfico 59 – Ações de Aperfeiçoamento de Curta
Duração

Gráfico 60 – Percentual de titulação obtida pelos
servidores
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Principais desafios e ações futuras
1 - Evasão dos servidores
A rotatividade dos servidores ativos, devido a 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 contribuiu 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, o que permite a recomposição da força de trabalho, não
causando prejuízo a instituição.
Há necessidade de se implementar ações que propiciem a Saúde e bem-estar do servidor.
Quadro 30 – Evasão dos servidores
Gráfico 61 – Egressos

Ingressos

Egressos

109

24

2 - 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 2019, 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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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.2 Gestão de pessoas e
competências
Com o advento das novas legislações, a DGP necessita cada vez
mais estar atenta e tomar as medidas necessárias para o
cumprimento, bem como na reformulação de suas resoluções
internas para que as ações possíveis sejam disponibilizadas a
todos os servidores. A legislação por exemplo que alterou a forma
de concessão das licenças para capacitação foi um dos desafios de
2019 na gestão da DGP diante de um novo cenário, surgimento de
dúvidas e questionamentos para a implementação anual do PDI.
A DGP está em constante busca a auxiliar a gestão do IF Goiano
na melhoria dos processos internos a fim de democratizar e dar
transparência aos seus atos. Para isso, no ano de 2019 novas
resoluções internas foram iniciadas estão em fase de
elaboração/aprovação como a de Redistribuição e Remoção,
Regulamento de programas de Desenvolvimento profissional dos
servidores.
Há necessidade de aperfeiçoar as ações que propiciem a Saúde e
bem-estar do servidor, colaborando para que a qualidade de
serviços prestados à comunidade seja cada vez melhor. Propiciar a
capacitação dos gerentes de recursos humanos dos Campi para o
desenvolvimento de estratégias de capacitação ades de
treinamento bem como dos gestores
Essa legislação alterou a forma de concessão das licenças
concedidas o que foi um dos desafios considerando-se assim um
dos desafios de 2019 na atuação da DGP diante de um novo
cenário, surgimento de dúvidas e questionamentos para a
implementação anual do PDI.

Figura 28 – Gestão de Competências
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.3 Licitação e contratos
Os dados obtidos do ano de 2019, por meio do Portal de Compras Governamentais, estão apresentados no Quadro 31, relacionam as
quantidades e os valores dos processos de compras realizados no âmbito do IF Goiano. Os campi Hidrolândia, Ipameri e Polo de Inovação
tiveram suas demandas inseridas nos quantitativos da Reitoria, uma vez que possuem sua execução orçamentária e financeira vinculadas à
Reitoria. Os valores apresentados podem não refletir os gastos efetivos, mas, tão somente, valores homologados, tendo em vista que os
processos na modalidade pregão, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) são projetados para futuras contratações
Quadro 31 - Processo de Compras por
Unidade do IF Goiano - 2019
Campus
Quant.
Morrinhos
104
Reitoria
86
Iporá
69
Campos
65
Belos
Rio Verde
61
Urutaí
58
Trindade
34
Ceres
34
Catalão
28
Cristalina
19
Posse
11
Hidrolândia
0
Ipameri
0
Polo de
0
Inovação
TOTAL

Valor total
R$ 8.506.901,80
R$ 23.562.967,31
R$ 4.466.844,35
R$ 1.184.136,07
R$ 15.972.938,33
R$ 4.576.534,30
R$
654.281,88
R$ 92.064.144,49
R$
554.407,22
R$ 1.934.254,30
R$
258.875,38
R$
R$
-

R$

Quadro 32 - Processo de
Compras por Modalidade em
2019
Gráfico 62 – Licitação por Modalidade
Licitação por
Modalidade
Pregão
Dispensa
Tomada de
Preço

Qte.

Valor total

45 137.257.046,93
458 10.679.810,80

3

1.470.183,59

Inexigibilidade

60

1.031.513,36

Concorrência

3

3.297.730,75

TOTAL

569 153.736.285,43

-

153.736.285,43
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.3 Licitação e contratos
A análise dos dados do Quadro 32 (p. 107) reflete a política de compras do órgão, em que a modalidade Pregão configura como regra e tem
grande representatividade para aquisições e contratações, por transmitir maior transparência, incremento da competitividade e garantia de
economia processual. Outro ponto importante são as compras compartilhadas no âmbito, que permitem centralizar as demandas de bens e
serviços comuns, e realizar por meio do SRP em uma única licitação.
As contratações diretas, que englobam as Dispensas e Inexigibilidades, apresentam um baixo percentual em relação ao valor total. Embora
a primeira apresente mais registros de processos, restringe-se às demandas indispensáveis, devidamente justificadas para o atendimento
em situações de urgência institucional. Dentre elas destacam-se as despesas correntes do exercício (água , energia elétrica, serviços
postais, publicações na Imprensa Nacional e EBC).
As modalidades de Tomada de Preços e Concorrência são referentes a obras e serviços de engenharia.
A figura abaixo demonstra a predominância da categoria de serviços em relação a de materiais nos processos de compras.
Quadro 33 – Detalhamento
do Investimento por UASG
UASG
154629
155062
158302
155061
158667
158300
154631
158299
155152
158298
158124
TOTAL

Valor de
investimento
(R$)
775.908,99
1.300.170,14
1.424.165,68
731.809,04
1.884.314,34
401.246,90
114.509,60
2.550.835,40
1.016.812,74
1.368.033,12
2.983.941,26
14.551.747,21

Gráfico 63 – Detalhamento por Categoria de Gastos

Gráfico 64 – Gastos por Finalidade em milhões de
R$

A Reitoria do IF Goiano corresponde ao maior % destes
investimentos, pois faz a gestão dos Campi Avançados
Hidrolândia, Ipameri e Polo de Inovação.
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.3 Licitação e Contratos
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, Decreto 7.892/2013 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).
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos que se alinham com as áreas de licitações e contratos presente no Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI (2019-2023)
do IF Goiano <https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/39_-_PDI_2019-2023_-_revisado_18-03-2019.pdf> são:
- Promover maior integração entre as unidades do IF Goiano (economicidade nas contratações);
- Implementar o Planejamento alinhado ao orçamento e a gestão de riscos;
Quanto à estratégia específica descrita no PDI do IF Goiano para o orçamento e que foi relevante para as contratações do Instituto em 2019 é “Garantir
a aplicação de recursos financeiros e orçamentários à estratégia”.
Principais desafios e ações futuras
Os principais desafios encontrados pela Gestão de Licitações e Contratos do IF Goiano são as particularidades e necessidades específicas das
contratações, considerando que atualmente o Instituto possui 14 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 às 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.
As ações em busca da eficiência destacam-se no Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2019/2023, uma delas são as compras compartilhadas
entres as unidades, essa prática garante maior economicidade nas contratações públicas, padronização dos itens adquiridos e celeridade nos processos
de compras.
o IF Goiano tem buscado atender ao novo sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, visando: alinhar o planejamento ao orçamento; e
estimular mecanismos que possam auxiliar na implantação de sistema que integre todas as unidades, contemplando a elaboração de ferramentas e
formulários unificados, tais como Formalização das Demandas, Estudos Preliminares, Projeto Básico ou Termo de Referência e Gerenciamento de
riscos.
As dificuldades enfrentadas passam pelas exigências de qualificação constante para atuar nos setores de contratos e licitações, que está em constantes
modificações. Corroborando a essa situação está a rotatividade existente no setor devido às exigências e responsabilidade que requer esta área.
-

-

-

-

-
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.4 Gestão de Patrimônio e
Infraestrutura
O IF Goiano conta com uma estrutura com 18 imóveis espalhados pelo estado de Goiás distribuídos em 13 unidades conforme o gráfico
abaixo:

Fonte: SPIUNET/MP 2020
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade
da UG, 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$ 241.926.433,79 e houve o incremento de um imóvel no IF
Goiano em 2018, a alteração do valor em relação a 2018,
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 e reformas somaram
R$ 777.017,66 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, 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, reformas somaram
0,32% do valor dos imóveis em 31/12/2019. Conforme
previsto no PDI 2019-2023, 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.

4.4 Gestão de Patrimônio e
Infraestrutura

Fonte: Tesouro Gerencial
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Informações sobre imóveis locados de terceiros
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 à 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 Campos Belos foi
finalizado após a entrega da obra da sede.
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 2020.

4.4 Gestão de Patrimônio e
Infraestrutura

Fonte: SPIUNET/MP – PROAD - IF Goiano 2019
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
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.
Com o intuito de proporcionar aos indivíduos condições de aprender
novas tarefas e de se tornarem senhores de suas próprias vidas, a obra
do Campus Campos Belos foi concluída no primeiro semestre de 2019.
Foram feitos investimentos para aquisição de equipamentos na ordem
de R$ 12.933.889,75 dos quais foram pagos 15%, as principais
aquisições foram com equipamentos de tecnologia da informação,
máquinas 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.

4.4 Gestão de Patrimônio e
Infraestrutura

Quadro 34 – Despesas pagas com locação de imóvel
Grupo Despesa

Natureza Despesa Detalhada

2018

2019

3

Outras despesas
Locação de
33903615
correntes
imóveis

R$386.113,95 R$339.462,53

3

Outras despesas
Locação de
33903910
correntes
imóveis

R$177.308,76 R$77.238,21

TOTAL

R$563.422,71 R$416.700,74

A redução no valor das despesas com locação de
imóvel se deu pela transferência dos Campi Campos
Belos e Posse para prédios próprios após a
finalização de suas obras no ano de 2019. O Campus
Posse foi inaugurado em 2019 e o Campus Campos
Belos foi inaugurado em 2020 mas eles já utilizavam
o novo prédio desde o fim do ano passado.
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4.4 Gestão de Patrimônio e
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Para assegurar a conformidade legal da Gestão de
TIC, 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 Gestão-MP (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 PDTIC (Vigência 2015-2019),
mais especificamente nos itens "3.6 Documentos de
Referência" e "3.7 Princípios e diretrizes".

Com a aprovação do regimento interno do Comitê de
Governança Digital (CGD) do IF Goiano, buscou-se iniciar a
implantação do modelo de governança disponibilizado no
Guia de Governança de TIC do SISP.
O CGD, formado pelos diretores gerais dos campi e próreitores (colégio de Dirigentes), além do Diretor de TI, define
e prioriza as estratégias de TIC. É responsável por alinhar as
estratégias e os planos de TIC por meio do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), que por
sua vez, segue as diretrizes estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).

4.5 Gestão da Tecnologia da
Informação
MODELO DE GOVERNANÇA DE GESTÃO

CONFORMIDADE LEGAL

4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO

Figura 29 – Modelo de Governança de Gestão
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
4.5 Gestão da Tecnologia da
Informação
Quadro 35 – Principais Iniciativas e Resultados
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Principais desafios e ações futuras
O número insuficiente de servidores na área de TIC, gera atrasos na
entrega de soluções e demandas represadas. Mesmo assim destacamse as seguintes ações em andamento e demandas futuras:
Aplicativo IF Goiano Mobile;
Módulos SUAP: Patrimônio, Ensino (Sistema Acadêmico), Atividades
Estudantis, Projetos de Ensino, Gestão de Projetos, Intranet, Avaliação
Integrada, Manutenção Predial, Integração com Barramento (PEN);
Elaboração do novo PDTIC (2020/2024);
Elaboração de normas para gestão de software proprietário, CFTV,
dados corporativos, acesso remoto, uso das impressoras e uso dos
recursos do datacenter;
Solução de infraestrutura escalável (Docker / Kubernetes);
Expansão da solução Fone@RNP;
Implantação de soluções para atendimento da LGPD.
Figura 30 – Sistema SUAP

4.5 Gestão da Tecnologia da
Informação
Segurança da Informação
Início dos estudos para evolução do sistema de Logs para a
uma solução de Big Data.
Migração de dez sistemas monolíticos legados para a
solução de segurança Web Application Firewall.
A Portaria número 431 de 18 de junho de 2015 que instituiu o
Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
(CGSIC) consolidou a POSIC existente aprovando novas
normas de segurança com participação direta de
representantes de todos os campi.
Em 2019 foi iniciado o planejamento de migração da solução
de antimalware Trend para a versão Apex, ainda em
andamento em 2020.
Durante o ano de 2019 a equipe participou de eventos de
divulgação e conscientização da Lei Geral de Proteção de
Dados, expondo os principais pontos à direção do IF Goiano.
Teste de ferramentas de conscientização em Segurança da
Informação através de e-mails direcionado a colaboradores
estratégicos que lidam com informações sensíveis.
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4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO
Como são Alocados os Custos no IF Goiano
• A evidenciação dos custos é feita por centro de custos
genérico, pré-definido pelo Tesouro Nacional. Todos os
registros são realizados no sistema SIAFI Web – Sistema
Integrado de Administração Financeiro do Governo Federal
no momento da liquidação das despesas e no sistema SCDP
– Sistema de Concessão de Diárias e Passagens no
lançamento e liquidação de diárias.
• Até o momento, a segregação dos custos é realizada de
forma concentrada em códigos registrados no sistema SIAFI
de forma não específica por área de concentração.
• Os custos são detalhados em: mês de referência, ano de
referência, código SIORG – Sistema de Informações
Organizacionais e UG – Unidade Gestora beneficiada.
• Desde abril de 2018 todas as UG do Órgão preenchem a
aba centro de custos no sistema SIAFI e SCDP nas
liquidações.
Figura 31 – Gestão de Custos

4.6 Gestão de Custos
Como será Implantado o Novo Modelo de Custos
• As UGR já foram criadas no sistema SIAFI. Caso haja a
necessidade por parte da gestão, pode-se criar outras UGR.
• Análise de todas as UGR já existentes em cada UG e verificação de
quais as ideais para o novo modelo.
• Envio à COINC – Coordenação de Informação de Custos do
Governo Federal da modelagem de custos do Instituto para obter
liberação nos sistemas e utilizar o novo processo.
• Após isso, será realizado treinamento com os servidores que atuam
nas áreas que alimentam os sistemas que impactam no controle de
custos.
Futuro da Gestão de Custos no Órgão
• Existe a necessidade de segregar os custos em Unidade Gestora
de Recursos – UGR e a implantação desse processo está sendo
estudada.
• O detalhamento por UGR já é utilizada no detalhamento
orçamentário e na emissão de empenhos.
• Após a implantação do detalhamento por UGR, será possível
definir, com maior precisão, o valor gasto por áreas finalísticas do
Instituto.
• Com uma maior qualidade na informação de custos, a gestão
poderá utilizá-la para o planejamento anual.
Cap.
04

Resultado e desempenho da gestão

Pg. 120

4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO

4.7 Sustentabilidade
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI/SUAP) é um sistema de gestão documental desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio
Grande do Norte. Foi adotado pelo Instituto Federal Goiano como sistema padrão a ser utilizado. Trata-se de uma ferramenta que tem
suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos eletrônicos. Reduz o tempo de elaboração e tramitação
de documentos e processos, além de proporcionar economia significativa do uso de papel.
No primeiro ano de uso do sistema SEI/SUAP, período compreendido entre julho de 2018 a julho de 2019, constatamos uma redução
de 47,32% nos gastos com serviço de impressão

Gráfico 73– Volume de Impressões no âmbito da Reitoria

Gráfico 74 – Gastos cm serviço de impressões (R$)
no âmbito da Reitoria

-88,58%
-47,32%
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4.7 Sustentabilidade
O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) deu início ao processo de implantação de placas fotovoltaicas nas unidades de Campos Belos, Ceres,
Cristalina, Hidrolândia, Trindade, Urutaí e na Reitoria. O investimento é fruto de recurso ordem de 1,9 milhão, liberado pelo Ministério da
Educação (MEC) no final de 2019.
O investimento em usinas solares faz parte do plano do governo federal, que visa reverter custos, como os de energia elétrica, para a
educação. Nos Campi Campos Belos, Trindade, Cristalina e Hidrolândia a previsão é que as usinas instaladas consigam abater em 100% a
capacidade enérgica demandada por essas unidades.
Ainda que esse abastecimento não reduza a conta em seu total, devido ao sistema de compensação de energia e às taxas cobradas pelas
operadoras, uma redução que chegue a 80%, por exemplo, representaria uma economia de cerca de R$ 1 milhão anual, dependendo da
unidade. “Esse valor economizado poderia ser destinado em investimento ou custeio para o próprio campus”.
As placas foram distribuídas segundo o valor total de quilowatt pico (kWp) que cada unidade vai receber (veja quadro 36). O quilo-watt pico é
a unidade de medida utilizada para painéis fotovoltaicos e expressa a potência máxima que ele pode fornecer. Segundo o engenheiro, 1 kWp
equivale a um gasto de R$ 69 reais, para consumidores do grupo A, e R$ 103 reais, para o grupo B.
Figura 32 – Painéis Fotovoltaicos – Rio Verde

Figura 33 – Painéis Fotovoltaicos – Morrinhos

Quadro 36 – Valor Total em kWp
Unidade
Campos
Belos
Cristalina
Ceres
Hidrolândia
Reitoria
Trindade
Urutaí
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Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições
A conscientização sobre meio ambiente tem sido cada dia mais
difundida em todos os cenários que nos permeiam, existe nessa
esteira da dimensão sustentabilidade, um apelo maior sobre o
reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável se faz
necessário, para que se preservem e não sejam esgotados para as
gerações futuras.
No âmbito institucional vivenciado pelo IF Goiano após dez anos de
sua criação, não restam mais dúvidas quanto à possibilidade e/ou
viabilidade para a realização de aquisições sustentáveis diante dos
desafios antes apresentados. Vez que resta pacificado a
sensibilização dos gestores públicos quanto à necessidade de
realização de contratações sustentáveis, bem como, a
instrumentalização e aparelhamento do mercado privado frente a
demanda existente seja de produtos ou serviços sustentáveis que
atendam as necessidades dos órgãos públicos.
Outro fator primordial para o atendimento de tal necessidade, foi a
instrumentalização dos processos administrativos de aquisições por
intermédio de um arcabouço jurídico mais proativo, aclarando as
políticas de sustentabilidade frente às contratações públicas, com
incentivos para a elaboração de Termos de Referência, Projetos
Básicos, Editais e Contratos com quesitos sustentáveis. Esta
legislação que permite uma melhor especificação dos objetos
contratados, assegurando critérios de qualidade alinhados ao
princípio sustentável, transformando os preços praticados, em
apenas, mais um critério e não mais permitindo que seja o viés
dominante da contratação.

4.7 Sustentabilidade
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.
Critério de sustentabilidade, 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, 10.831-2003, 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. Normatizações
observadas, apontadas e seguidas nos processos licitatórios,
sejam em sua fase de planejamento, fase de aquisição e
fiscalização. Contudo, este arcabouço jurídico nos permite
extrair, que o conceito de sustentabilidade é pluridimensional,
não está adstrito à questão do meramente ambiental ao articularse com outros aspectos, notadamente, o social, o ético, ó
jurídico, o político além do econômico. Cumpre salientar que o
desenvolvimento nacional sustentável, objetivado no Art. 3º da
Lei 8.666/1993, é a finalidade da contratação pública e de vital
importância para a aplicação e legitimação no que se refere ao
seu viés social e econômico, do princípio da sustentabilidade nas
aquisições públicas.
Cap.
04

Resultado e desempenho da gestão

Pg. 123

4. RESULTADOS DAS ÁREAS RELEVANTES DA GESTÃO

4.7 Sustentabilidade
Considerando esta temática, 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.
Figura 34 – Critérios de Sustentabilidade nas contratações e aquisições no
âmbito do IF Goiano em 2019

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, no ano de 2019, abriu o
Processo Eletrônico no SUAP sob no
23216.002672.2019-48 referente a Adesão
à Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P) junto ao Ministério do Meio
Ambiente
(MMA).
Para
respaldar
juridicamente as ações para redução do
consumo de recursos naturais (água, luz etc
); de redução de resíduos poluentes; e de
outras ações relevantes para o resultado da
gestão. Tais ações foram realizadas no
âmbito das unidades.
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4.7 Sustentabilidade
Ações da A3P no Campus Posse
Ações para redução do consumo de recursos naturais (água, luz etc);
Em virtude dos baixos recursos disponibilizados para esta instituição em virtude dos contingenciamentos anunciados, a A3P Campus Posse
desenvolveu uma campanha para a redução e uso consciente da energia elétrica do campus. Inicialmente foi realizado um diagnóstico
acerca do consumo de energia e das situações cotidianas do campus promotoras de desperdício.
Em seguida, foi elaborada uma campanha visando a mobilização e sensibilização do Campus para o consumo de energia.
A campanha intitulada "Isso é da nossa conta" foi desenvolvida a partir da confecção de adesivos para interruptor de luz, cartazes,
campanha de conscientização em salas de aula, laboratório e demais salas de trabalho administrativo.
Figura 35 – Campanha “Isso é da nossa conta” no âmbito do Campus Posse

Para o bom uso dos recursos, foram
discutidas práticas de uso do arcondicionado,
da
iluminação
e
recursos
eletrônicos
como
computadores.
Como resultados, foi possível verificar
uma redução significativa na conta de
energia já no primeiro mês da
campanha,
bem
como
a
conscientização do uso adequado da
energia no campus.
As próximas temáticas a serem
trabalhadas serão quanto ao descarte
de resíduos oriundos da alimentação
no campus e reuso da água
desperdiçada nos bebedouros.
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Ações da A3P no Campus Campos Belos
Dentre as ações para redução do consumo de recursos naturais, relatam-se as seguintes:
Uso de aparelhos de ar condicionado permitido apenas após as 13h00; durante o dia, no máximo 50% das lâmpadas poderiam estar ligadas;
Aplicação de colares nas torneiras dos banheiros, fazendo com que o esguicho dure um segundo a menos, reduzindo assim, o consumo de
água;
Desligamento do sistema de irrigação durante todo o período chuvoso; aproveitamento de parte da água da chuva para limpeza do campus;
também se providencia um sistema para reutilizar a água dos ares condicionados;
Instalação de 11 módulos de placas fotovoltáicas, um investimento de R$ 291.500,00, na geração de energia de fonte renovável, além da aquisição de
mais duas usinas para serem instaladas neste ano de 2020.
Dentre as ações para redução de resíduos poluentes, relatam-se as seguintes:
- Distribuição de squeezes e aquisição de 800 canecas personalizadas para distribuição entre os alunos e servidores, evitando o consumo de
copos descartáveis;
Diminuição no número de impressões provenientes de trabalhos administrativos e aumento do número de atividades pedagógicas no Moodle.
Dentre outras ações relevantes para o resultado da gestão, relatam-se as seguintes:
Maior participação em reuniões por webconferência, tanto na reitoria, evitando a queima de combustíveis fósseis por conta do deslocamento,
quanto no próprio campus, reduzindo o consumo de energia elétrica e água pela ausência de servidores em determinados momentos;
Ações de conscientização desenvolvidas durante todo o ano mas com ápice da Semana de Meio Ambiente; Instalação e manutenção de
viveiro em parceria com outras instituições para a produção de mudas nativas do Cerrado, reflorestando áreas degradadas e doando mudas à
comunidade.
Em 2019, foram desenvolvidos projetos de extensão que incentivam a produção agropecuária sustentável, de modo que o produtor rural e sua família
passem a entender o papel que podem/devem desempenhar na conservação da biodiversidade;
Pesquisa, de forma geral: Em 2019 foram desenvolvidos projetos de pesquisa em laboratório, voltados para os impactos de agrotóxicos sobre
organismos não alvo, para além experimentos a campo que buscam o aperfeiçoamento da produção agropecuária com vistas à transição para um
modelo de produção agrícola e pecuário economicamente eficiente e ambientalmente sustentável, a exemplo da adoção de práticas conservacionistas
e bem estar animal.
Ensino, de forma geral: Em 2019 foram desenvolvidos projetos de ensino, que visam incentivar a produção integrada vegetal e animal, através do
ensino de técnicas de produção que baseiam-se na preservação ambiental, evitam o uso de produtos químicos ou ações que agridam o meio
ambiente e incentivam a produção de base agroecológica.
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Ações da A3P no Campus Iporá
Durante o ano de 2019 o Instituto Federal Goiano, Campus Iporá desenvolveu ações voltadas à reciclagem, reaproveitamento e redução
dos impactos ambientais no ambiente institucional por meio de ações coordenadas pela comissão local da Agenda A3P e Processo de
reciclagem. Reitera-se que boa parte das ações são continuadas e implementadas outras como o passar dos anos.
1.0 - Destinação de resíduos de metálicos da Fazenda Escola e sede do Campus Iporá
Os resíduos provenientes de arames, ferragens danificadas e demais metais, sem capacidade de reutilização nas fazenda escola-sede
foram encaminhados para empresa com capacidade e responsabilidade de reutilizar-reciclar, situada no município de Iporá.
2.0 - Destinação de resíduos orgânicos da Fazenda Escola e sede do Campus Iporá
Atualmente, todo 100% do resíduo orgânico produzido nos laboratórios de bovinocultura, avicultura e suinocultura é compostado e
utilizado nas áreas de produção agrícola da fazenda Escola.
Os resíduos de podas de árvores, bem como folhas e resíduos da aparação de grama da sede é utilizado nas composteiras da fazenda
escola. Vale ressaltar que, há necessidade de melhorar a coleta do material orgânico acima citado da sede, visto que o mesmo precisa
passar por triagem para retirar contaminação com resíduos plásticos (papel de balinha, embalagens diversas).
3.0 - Destinação de resíduos gerados pelos Laboratórios de Química e Ambulatório do Campus Iporá
O IF Goiano - Campus Iporá atualmente, celebra o Contrato nº 03/2019 com a empresa Bio Logus Ambiental LTDA, cujo o objeto é:
Contratação de empresa para prestação de serviços de prestação de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos
RSS – Resíduos de Serviços de Saúde, dos grupo “A” e “B” e Ë definidos na Resolução CONAMA nº. 358/2005 e RDC 306 de 07 de
Dezembro 2004. Por meio deste contrato os resíduos provenientes dos laboratórios de Química e do Ambulatório são coletados por uma
empresa especializada evitando a contaminação do lixo comum.
4.0 - Infraestrutura Predial
Realizou-se a contratação de três projetos arquitetônicos completos para a construção das futuras instalações do Centro de Tecnologia de
Aplicação (CTA), Fábrica de Ração e Galpão de Máquinas com sistema de calha, coleta e armazenamento da água da chuva nos
referidos prédios. Espera-se que a coleta da água da chuva contribua de forma significativa no uso desta fonte de água para jardinagem e
outras necessidades. A coleta e disponibilidade de água nestes prédios depois de construídos, exercerá menor pressão sobre a demanda
de água na fazenda escola, que atualmente conta apenas com água de um poço artesiano.
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A concepção do CTA, bem como a construção deste prédio tornará o Instituto Federal Goiano, campus Iporá, referência no atendimento
das normas atuais de armazenamento, manipulação e segurança no manuseio de produtos fitossanitários. Com previsão de sistema de
controle de efluentes em caso de acidentes, incêndios e ou derramamentos, proporcionará segurança ambiental na unidade de ensino.
Ressalta-se que esta obra ainda carece do sistema de coleta e revestimento do tanque. Quando estiver operando o reservatório permitirá
a economia de água subterrânea na fazenda escola, criação de peixes e fertirrigação das áreas didático experimentais adjacentes.
Portanto, espera-se que a água que atualmente provoca erosão seja aproveitada três vezes.
5.0 - Sistematização e manutenção de terraços na Fazenda Escola
Aproximadamente 100% das áreas utilizadas com atividades agropecuárias na fazenda escola do Campus Iporá está terraceada. Estas
ações são fundamentais para manutenção da recarga do lençol freático da microbacia que compõe a fazenda escola e alimenta o poço
artesiano (Fonte de água potável), bem como alimentação da nascente, corpos d’águas e córregos situados a jusante. Ressalta-se que
houve manutenção dos terraços para maximizar a conservação de solo e água.
6.0 - Construção de reservatório para coleta de agua do núcleo de laboratórios de Ciências Agrárias
Foi construído em parceria com a prefeitura municipal de iporá tanque com capacidade de aproximadamente 250 m³ de água. O
reservatório servirá para coletar água da chuva proveniente dos telhados dos Laboratórios de Ciências Agrárias.
7.0 - Principais propostas para implementação futura no Campus Iporá
Há necessidade de implementação de programa de educação ambiental, com propósito de evitar a contaminação do material orgânico da
sede do Campus Iporá, facilitando assim o uso racional deste recurso natural. As obras civis da fazenda escola atualmente não possuem
sistema coletor de água da chuva (Calha, dutos e reservatórios). O grande volume coletado de água vem se perdendo por meio das
enxurradas e provocando gastos com manutenção de pátios e estradas. A coleta racional poderá fomentar o uso nos jardins, bem como
tamponar os efeitos erosivos do acumulado de chuva. Com vistas a aumentar a longevidade das vias de tráfego da fazenda escola
propõe-se a compra de maquina portatil para fabricação de bloquetes. A produção própria tratá ao campus autonomia na manutenção,
ampliação e recuperação das vias, atualmente danificadas pelas chuvas. Ressalta-se ainda que vias pavimentadas com bloquetes,
permitem infiltração da água, reduz a energia cinética das enxurradas e por estes e outros motivos são consideradas mais sustentáveis
que a pavimentação asfáltica tradicional.
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Ressalta-se ainda que vias pavimentadas com bloquetes, permitem infiltração da água, reduz a energia cinética das enxurradas e por
estes e outros motivos são consideradas mais sustentáveis que a pavimentação asfáltica tradicional.
7.0 - Compra de máquina de fabricar bloquetes para pavimento
Foi planejado e executado processo de compra de máquina e equipamentos para produção interna de bloquetes de pavimentos. Todavia,
o processo não se concretizou devido ao não fornecimento pela empresa ganhadora. em suma, esta ação previa a produção interna de
bloquetes. O objetivo principal é dar autonomia de manutenção de vias no Campus, sobretudo alicerçado nos princípios da agenda
pública ambiental.
A pavimentação com bloquetes permite, menor absorção de calor, por consequência melhoria no microclima. Redução da velocidade da
água nos locais íngremes, bem como infiltração parcial da água no solo (redução das superfícies impermeabilizadas e de enchentes
futuramente), autonomia de manutenção, uso de recursos naturais regionais e maior vida útil dos pavimentos. Este arcabouço de
vantagens coloca esta tecnologia como economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta.
Ações da A3P no Campus Rio Verde
1 - Ações para redução do consumo de recursos naturais
1.1 - Consumo e Geração de Energia Elétrica
1.1.1 – Pontos de Iluminação
Destaca-se a substituição de 95% das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e halógenas, por lâmpadas do tipo LED (Light Emitting
Diode), tanto internas como externas, que além da baixa manutenção, apresenta maior durabilidade, reduz o consumo de energia nos
pontos de iluminação com as novas lâmpadas. Estima-se que estes pontos reduzem em até 70% o consumo de energia elétrica. Além da
troca de lâmpadas, a Comissão da A3P também tem enfatizado principalmente junto aos discentes e docentes campanhas de
conscientização sobre o consumo mais adequado de energia elétrica.
1.1.2 - Aparelhos de Ar Condicionado
Além da manutenção preventiva, que consta da limpeza e pequenos reparos, realizada semestralmente, a Comissão Local tem
constantemente orientado os usuários de ambientes climatizados, por meio de cartazes e recomendações pessoais sobre a necessidade
de se manter ligado os aparelhos de ar condicionado somente nos momentos mais necessários, sempre certificando-se que enquanto
estiver o aparelho em uso não permitir que portas e janelas estejam abertas. Estima-se que 30% dos pontos de ´controle de água no
campus já estejam adequados em reduzir o consumo e evitar o desperdício, gerando uma economia de aproximadamente 10% no
consumo de água.
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1.1.3 – Geração de Energia por meio de painéis solares – Energia Fotovoltaicas
Atualmente estão instaladas 606 placas de 330 W, sendo 303 placas instaladas na cobertura do salão social Jatobá e 303 placas na
cobertura do prédio da engenharia Civil, que somadas geram 200 Kw de potência.
De acordo com cálculos estimados, a troca de lâmpadas e a instalação de painéis permitiram a redução de energia elétrica em 45%.
1.2 Consumo de Água
1.2.1 - Equipamentos Hidráulicos Eficientes
Ressalta-se no Campus Rio Verde que equipamentos hidráulicos mais eficientes principalmente torneiras e comandos de descargas de
vasos sanitários, têm sido instalados para minimizar o consumo exagerado. No caso dos vasos sanitários, sistemas de descarga de duplo
acionamento, dispositivo este que libera diferentes quantidades de acordo com a necessidade tem contribuído eficazmente na redução de
desperdício de água. No caso de torneiras, além da instalação e substituição por modelos mais econômicos, que permitem o controle do
fluxo de água, frequentemente são realizadas vistorias pelo departamento de obras e em qualquer sinal de vazamento é imediatamente
reparado. A Comissão Local também tem enfatizado principalmente junto a comunidade acadêmica campanhas de conscientização sobre
o uso mais adequado do consumo de água, como também informar o mais rápido possível o surgimento de vazamentos.
1.3 – Consumo de papéis com impressão e cópias
Todas as impressoras utilizadas no Campus Rio Verde são em utilizadas em termo de Comodato, de baixo consumo elétrico, visto que
enquanto não estão sendo utilizadas, entram em estado de economia de energia e utilizam cartuchos de toner monocromático, que são
reutilizados. A empresa terceirizada, responsável pela manutenção destes equipamentos, presta pronto atendimento e sempre que um
equipamento apresenta defeito, é substituído imediatamente, evitando o desperdício de papel por mal funcionamento.
Todas as impressoras são compartilhadas entre vários departamentos, o que permite que menos impressoras tenham que ser adquiridas.
O consumo de papel entre os departamentos é por meio de cotas, permitindo o controle de consumo. A reutilização de papel é uma ação
rotineira por parte dos usuários e não se observou desperdício desse material no ano de 2019. Ao lado de cada impressora, é
disponibilizada uma caixa de coleta, onde possíveis impressões que tiveram que ser descartadas, são coletadas e usadas para rascunho
no formato de bloco de anotações. De acordo com levantamento realizado pelo almoxarifado do campus Rio Verde, o consumo de papel
A4 no ano de 2019 foi reduzido em 21%, visto que neste ano foram consumidas 909 resmas, enquanto em 2018, o consumo foi de 1.159
resmas. A Comissão Local também tem enfatizado principalmente junto aos docentes campanhas de conscientização sobre o uso mais
racional de papel em suas atividades, principalmente quanto a utilização frente e verso.
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1.4 – Consumo de copos descartáveis
Conforme levantamento realizado pelo almoxarifado do Campus Rio Verde, houve uma economia de 44% no consumo deste item. Em
2019 foram consumidas 103.100 unidades, enquanto em 2018 o consumo foi de 185.600 unidades. Esta redução deve-se principalmente
às campanhas de conscientização realizadas pela comissão do campus junto à comunidade local, que gradativamente tem mudado os
hábitos em relação a substituição de copos descartáveis por canecas plásticas ou squeezes próprios.
1.5 – Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis
A primeira ação para implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis no Campus Rio Verde, foi realizar parceira com a
Cooperativa de Reciclagem do Sudoeste Goiano - Coop-Recicla (Figura 3), que atua no município de Rio Verde, realizando a coleta,
segregação e comercialização de materiais recicláveis.
Nesta parceria, a Coop Recicla, instalou em maio de 2019, 2 (dois) pontos de Entrega Voluntária – PEV (Figuras 4 e 5), com capacidade
de coleta de 3 m³ cada um, que instalados em pontos estratégicos dentro do campus, permitem que os resíduos recicláveis gerados não
só no campus, mas também proveniente das residências da comunidade acadêmica, possam ser depositados nestes locais.
Todos os resíduos recicláveis depositados nos PEV são doados pelo Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde e semanalmente são
recolhidos por caminhões da cooperativa, que após segregados são comercializados e revertidos em renda e trabalho para 25 (vinte e
cinco) cooperados, na sua maioria idosos e ex catadores de materiais recicláveis.
Além destes dois PEVs, a Comissão da A3P em parceria com os alunos do Curso de Engenharia Ambiental, reformaram um PEV (Figuras
6 e 7), que havia no Campus, porém estava fora dos padrões. Além da cobertura e pintura, foi adaptado para receber também 3m³.
Até dezembro de 2019, estima-se que foram recolhidos nestes PEVs aproximadamente 150 m³ de resíduos recicláveis, destacando-se
papéis, papelão, plásticos, caixas Tetra Pak, metais e resíduos eletrônicos.
1.6 Palestras de Sensibilização e Capacitação
Até Dezembro de 2019, a Comissão da A3P – Campus Rio Verde em parceira com discentes do Curso de Engenharia Ambiental realizou
6 palestras de Sensibilização e Capacitação, tanto em eventos internos como também externos, apresentando a importância e benefícios
da A3P no setor público.
A pavimentação com bloquetes permite, menor absorção de calor, por consequência melhoria no microclima. Redução da velocidade da
água nos locais íngremes, bem como infiltração parcial da água no solo (redução das superfícies impermeabilizadas e de enchentes
futuramente), autonomia de manutenção, uso de recursos naturais regionais e maior vida útil dos pavimentos. Este arcabouço de
vantagens coloca esta tecnologia como economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta.
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5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

5.1 – Declaração do Contador Responsável
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 2019 do Órgão 26407 Instituto
Federal Goiano, refletem parcialmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Órgão.
As inconsistências verificadas foram as seguintes:
Falta e/ou falha na conformidade contábil. Para os 13 Campi presentes no
órgão existem somente 6 contadores atuando na área fim. Para as demais
Campi e para o Órgão existe somente um contador.
Falta e/ou não apontamento de erros na conformidade dos registros de gestão.
A conformidade dos registros de gestão não é realizada de forma a respeitar a
sua essência na maioria dos Campi.
Falha e/ou falta de registro de depreciação dos bens móveis. O Instituto não
dispõe de um sistema estruturante no órgão para o controle dos bens móveis.
Existe a possibilidade de adesão ao sistema SIADS (um sistema do governo
federal). Até o momento o Instituto ainda tenta implantar o sistema SUAP que
mesmo após implantado, não atende às necessidades da contabilidade do
Instituto.
Falta de registro/ou do controle de entrada e saída de itens em almoxarifado.
Foi implantado o sistema "SUAP“, porém esse sistema não atende todas as
necessidades do Instituto e nem foi implantado em todos os campi.
Falta de controle de bens móveis (patrimônio).
Falta de reavaliação de alguns bens imóveis.
❑

❑

❑

As equações apuradas nos auditores foram:
Equação - solução/justificativas
0029 - todos os valores foram regularizados dentro do prazo estipulado
pelos Órgãos Superiores.
0197 e 0198 - houve uma falha na execução do suprimento de fundos
da UG 158667. Essa pendência foi objeto de diversos comunicados
solicitando orientação da setorial de contabilidade mas ainda não foi
regularizado.
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 comunicados solicitando orientação, ainda
sem sucesso:
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. Estes foram objeto de comunicados
solicitando orientação, ainda sem sucesso.
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Figura 36 – Foto do Coordenador-Geral de Contabilidade

❑

❑

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Contador: Paulo Rogério Vitor da Cruz CRC: GO-023671/O-3
Coordenação Geral de contabilidade
IF Goiano Reitoria
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5.2 – Balanço Patrimonial Anual (1-2)
Tabela 01 – Balanço Patrimonial Anual
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5.2 – Balanço Patrimonial Anual (2-2)
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5.3 – Demonstrações das Variações Patrimoniais(1-2)
Tabela 02 – Demonstrações das Variações Patrimoniais
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5.3 – Demonstrações das Variações Patrimoniais (2-2)

Cap.
05

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Pg. 137

5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
Tabela 03 – Balanço Orçamentário

5.4 – Balanço Orçamentário (1-3)
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5.4 – Balanço Orçamentário (2-3)
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5.4 – Balanço Orçamentário (3-3)

Cap.
05

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Pg. 140

5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
Tabela 04 – Balanço Financeiro

5.5 – Balanço Financeiro (1-1)
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5.6 – Demonstrações do Fluxo de Caixa (1-3)

Tabela 05 – Demonstrações do Fluxo de Caixa
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5.6 – Demonstrações do Fluxo de Caixa (2-3)
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5.6 – Demonstrações do Fluxo de Caixa (3-3)
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5.7 – Notas Explicativas
Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa
O valor registrado no item Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelos valores disponíveis para pagamento de despesas (18%) e pelas despesas pagas
ao final do período mas que aguardavam a emissão de ordem bancárias (82%) para que houvesse a saída dos recursos da Conta Única do Governo Federal.
Com a nova metodologia adotada para os Órgãos do Governo Federal, os pagamentos efetuados no sistema SIAFI transitam entre contas do ativo até que
seja emitida ordem bancária e a consequente saída dos recursos da Conta Única.

Nota 2 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
No ano de 2019 foram registrados como Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: adiantamento de 13° e férias concedidos a servidores, suprimento de
fundos, adiantamento de transferência legal, valores a receber por devolução de despesa, crédito a receber por cessão de pessoal, adiantamento de
recursos de convênio e rateio de despesas pelo espaço cedido pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde.
No ano de 2018 houve um equívoco no registro das baixas de adiantamento de 13° e férias concedido a servidores, motivo pelo qual evidencia-se a queda
de 52% na comparação com o período de 2019.

Nota 3 - Investimentos
Na criação dos Institutos em 2009 houve a migração dos saldos contábeis de outro sistema para o SIAFI. Nessa transição, houve o registro do valor de R$
5.725,70 a título de Investimento no plano de contas do Campus Ceres. Esse valor se mostra inválido de acordo com informações obtidas pelo Campus.
Esse registro será objeto de verificação e posterior baixa caso se comprove a inconsistência.

Nota 4 – Imobilizado
Compõe o Imobilizado os bens móveis e imóveis do Instituto. Atualmente, encontra-se em processo de implantação o sistema SUAP – Sistema Unificado
de Administração Pública, onde será gerenciado os bens móveis e intagíveis com a implantação, também, do módulo de depreciação/amortização dos bens
móveis. Como esse processo ocorre a mais de três exercícios financeiros, por vezes são verificadas grandes variações nas contas de depreciação
acumulada pelos ajustes decorrentes do registro pela emissão de relatórios desse programa em um ou mais Campi.
Os bens imóveis são gerenciados de forma extremamente simplificada pelo sistema SPIUNet que dispõe de poucas informações e limita o controle efetivo
desses bens. Os bens imóveis passam por reavaliação periódica, de acordo com os prazos legais.
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5.7 – Notas Explicativas
Tabela 06 – Imobilizado
Imobilizado
Bens Móveis (Valor
bruto – Depreciação)
Bens Móveis
(Valor Bruto)
(-)
Depreciação/Amortizaçã
o/Exaustão Acum. de
Bens Móveis
Bens Imóveis (Valor
bruto – Depreciação)

2019
308.835.587,88

2018
302.496.199,10

AH
2%

77.847.981,24

79.207.462,65

-2%

114.943.840,17

110.322.905,32

4%

-37.095.858,93

-31.115.442,67

19%

230.987.606,64

223.288.736,45

3%

Bens Imóveis
(Valor Bruto)

241.926.433,79

229.008.403,57

6%

(-)
Depr./Amortização/Exau
stão Acum. de Bens
Imóveis

-10.938.827,15

-5.719.667,12

91%

No ano de 2019, apurou-se cerca de R$ 308
milhões¹ em Imobilizado no Órgão.O aumento de
19%
na
depreciação/amortização/exaustão
acumulada de bens móveis se deu pelos ajustes
de exercícios anteriores e pelo início desse tipo
de registro por alguns campi que não realizavam
esse procedimento nos anos anteriores à 2019.
Já
a
variação
de
91%
de
depreciação/amortização/exaustão acumulada de
bens imóveis se deu pelo registro da reavaliação
de algumas propriedades do Instituto. Esse
processo continua no ano de 2020 onde
pretende-se finalizá-lo.

¹Valores líquidos de depreciação/amortização/exaustão acumulada.
AH – Análise Horizontal.
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5.7 – Notas Explicativas
Tabela 07 – Composição dos itens de bens móveis

DESCRIÇÃO
Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas

Bens Móveis – Composição
2019

2018

AH

37.329.742,69

35.934.575,31

4%

Bens de Informática

23.480.354,76

22.973.589,69

2%

Móveis e Utensílios

31.794.769,43

29.859.593,12

6%

8.305.372,13

7.859.306,25

6%

12.154.737,51
208.752,68

11.910.995,77
162.866,31

2%
28%

197

197

0%

809.896,65

771.396,51

5%

860.017,32

850.385,36

1%

Depreciação / Amortização
Acumulada

-37.095.858,93

-31.115.442,67

19%

Total

77.847.981,24

79.207.462,65

-2%

Material Cultural, Educacional e de
Comunicação
Veículos
Bens Móveis em Andamento
Bens Móveis em Almoxarifado
Semoventes e Equipamentos de
Montaria
Demais Bens Móveis

A variação de 28% de Bens Móveis em andamento são referentes aos registros das importações de equipamentos em andamento
registradas no Campus Rio Verde.
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5.7 – Notas Explicativas
Tabela 08 – Bens imóveis
Bens Imóveis - Composição
Mês Lançamento

Bens de Uso Especial
Terrenos, Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Edifícios
Imóveis Residenciais e Comerciais
Outros Bens Imóveis de Uso Especial

2019
168.330.264,23
1.800.000,00
163.708.781,74
2.300.245,75
162.719,24
358.517,50

2018
166.133.287,31
1.800.000,00
161.511.804,82
2.300.245,75
162.719,24
358.517,50

Bens Imóveis em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis

68.528.854,71
1.724.223,55
3.343.091,30
-10.938.827,15

57.807.801,41
1.724.223,55
3.343.091,30
-5.719.667,12

Total

230.987.606,64

223.288.736,45

AH
1%
0%
1%
0%
0%
0%

19%
0%
0%
91%
3%

São registrados no item Bens Móveis em Andamento as obras de engenharia em desenvolvimento em todos os Campi. Após a finalização
da obra o saldo total do gasto é baixado no sistema SIAFI e manualmente alimentado no sistema SPIUNet. Este último sistema alimenta
novamente o sistema SIAFI mas na conta de Bens Imóveis de Uso Especial na subconta Imóveis de Uso Educacional. Por esse motivo
esse item representa 71% da composição total dos Imóveis do Instituto.
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5.7 – Notas Explicativas
Nota 5 – Fornecedores e Contas a Pagar
Os valores registrados como fornecedores e contas a pagar são decorrentes da liquidação de despesas que aguardavam, na base de
2019, liberação de recursos financeiros para o pagamento
Tabela 09 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição Órgão
Conta Contábil
Curto Prazo

2019
2018 AH
2.621.475,22 1.246.401,20
110%
Nacionais 2.459.165,61 1.084.091,59
127%
Estrangeiros 162.309,61
162.309,61
0%

Total
Como demonstrado na tabela 09, houve um aumento de 127% nas despesas com credores nacionais e para descrever algumas das
despesas que foram responsáveis por esse aumento temos a tabela 5 abaixo. Os fornecedores foram classificados entre as maiores
variações percentuais comparando-se os dois períodos.
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5.7 – Notas Explicativas
Tabela 10 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor
Ordem
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Credor
CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2019
533.286,03

2018 AH
AV
13.359,88
3892%

20%

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
FUNDO DE IMPRENSA
NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
GUARDA SEGURANCA E VIGILÂNCIA LTDA

65.136,88
33.942,42

507,25
1.336,28

12741%
2440%

2%
1%

42.077,96

6.394,71

558%

2%

BRILHANTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI
DISKLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI
DUQUE DE CAXIAS SERVIÇOS LTDA

1.798,26

315,24

470%

0%

1.747,48

329,05

431%

0%

10.114,34

2.687,58

276%

0%

215.680,95
72.025,95
1.717.690,90
1.149.445,26
2.621.475,22
1.246.401,20

199%
49%
110%

8%
66%
100%

EGE CONSTRUTORA EIRELI
Demais Credores
Total

A empresa 01 – Central Móveis forneceu móveis para diversos ambientes de para vários campi do Instituto. Esse aumento foi decorrente
da grande liberação de recursos extra orçamentário para esse fim específico. Os recursos foram recebidos por meio de Termos de
Execução Descentralizada –TED.
Disponível em: Link
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