
RELATÓRIO ANUAL 
DE GESTÃO IFG

2019



Sumário

I
F
G

Mensagem do reitor

Visão geral organizacional e ambiente externo

Governança, estratégia e alocação de recursos

Riscos, oportunidades e perspectivas

2
Resultados e desempenho da gestão

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Anexos e apêndices
4

3

1

5

6

7



MENSAGEM 
DO REITOR



MENSAGEM 
DO REITOR

O Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de

Goiás – IFG integra a Rede Federal

de Educação Profissional, Científica

e Tecnológica, instituída pela Lei nº

11.892, de 29 de dezembro de

2008. A Rede Federal é constituída

pelo Colégio Pedro II, por dois

Centros Federais de Educação

Tecnológica – CEFETs e por trinta e

oito Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia. Os

Institutos Federais foram criados a

partir de antigas (muitas seculares)

unidades de CEFETs, Escolas

Técnicas Federais e Escolas

Agrotécnicas Federais e estão

estrategicamente distribuídos em

todos os estados da nação,

contando, hoje, com mais de

seiscentos câmpus.

A Lei nº 11.892/2008

define os Institutos Federais como

instituições de educação superior,

básica e profissional,

pluricurriculares e multicâmpus,

especializadas na oferta de

educação profissional e

tecnológica, nas diferentes

modalidades de ensino. Assim,

considero, neste momento, a

necessidade de destacar a

importância de um bom

planejamento para gerir o IFG, em

função da complexidade das

atividades presentes no cotidiano

de um Instituto que possui na sua

estrutura uma Reitoria e quatorze

câmpus.
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Destaco também que, ao

longo desses onze anos, o IFG tem

contribuído significativamente com

a oferta de uma educação pública,

gratuita, inclusiva e de qualidade à

sociedade, em especial aos menos

favorecidos, que historicamente

ficaram à margem de políticas

públicas educacionais. Dessa

forma, este Instituto permite uma

oportunidade de formação

educacional e profissional, muitas

vezes, única a milhares de goianos,

dada a caraterística de

interiorização e verticalização do

ensino da Rede Federal.

Conforme previsto em nosso

planejamento, em dezembro de

2018, foi aprovado pelo Conselho

Superior do IFG o Plano de

Desenvolvimento Institucional –

PDI 2019-2023. Esse documento foi

construído coletivamente com

ampla participação, a fim de definir

a missão deste Instituto, a política

pedagógica e as estratégias para

atingir as metas e os objetivos

propostos para os próximos cinco

anos. Em um primeiro momento, o

PDI 2019-2023 já norteou as ações

educacionais e administrativas do

ano de 2019 e norteará, durante

seu período de vigência, os

avanços institucionais necessários

apontados pela comunidade

acadêmica.

Nessa perspectiva, o objetivo

principal deste Relatório de Gestão

é apresentar aos cidadãos, de

maneira abrangente e

transparente, os resultados da

gestão de um serviço público – a

educação – que oferecemos no IFG

e, por consequência, permitir a

compreensão, a avaliação e a

fiscalização desses esforços.

Portanto, este documento

configura-se como uma importante

ferramenta de democracia

participativa e de controle social.



Como dirigente máximo do IFG,

reconheço minha responsabilidade por assegurar a

integridade, fidedignidade, precisão e completude das

informações contidas neste Relatório de Gestão.

Reconheço a aplicação do pensamento coletivo na

preparação e apresentação do relatório de gestão na

forma de relatório integrado, alinhado à estrutura

recomendada pela Decisão Normativa - TCU Nº 178,

de 23 de outubro de 2019, quanto à integração das

informações

Jerônimo Rodrigues da Silva

Reitor de Instituto Federal de Goiás
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O IFG
O Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás (IFG) é uma instituição de
ensino pública e gratuita, de educação
superior, básica e profissional, com maior
ênfase na educação profissional.

Mediar, ampliar e aprofundar a
formação integral (omnilateral) de
profissionais-cidadãos, capacitados a
atuar e intervir no mundo do trabalho,
na perspectiva da consolidação de
uma sociedade democrática e justa
social e economicamente.

Missão

O IFG atua na educação profissional técnica de nível
médio, cursos de formação inicial e continuada, cursos
de nível superior, realiza pesquisas, desenvolve
atividades de extensão e procura estimular e apoiar
processos educativos que levem à geração de trabalho e
renda e à emancipação do cidadão.

Visão

Valores

Promoção da educação 
de maneira integral, 

pautada pela 
indissociabilidade dos 
eixos ensino, pesquisa 

e extensão

Produção, na 
sistematização e na 

difusão de 
conhecimentos de 
cunho científico, 

tecnológico, filosófico, 
artístico e cultural

Construção por via da 
ação dialógica e 
socializada dos 
conhecimentos

Autonomia 
administrativa, 

patrimonial, financeira, 
didático-pedagógica e 

disciplinar



Estrutura Organizacional

Reitoria

Pró-Reitoria de 
Ensino

Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-

graduação
Pró-Reitoria de 

Extensão 
Pró-Reitoria de 
Administração

Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento 

Institucional e 
Recursos 
Humanos

Diretorias-Gerais 
dos

14 câmpus

Órgãos de apoio e 
assessoramento

Diretorias 
Sistêmicas

Chefia de Gabinete

Assessoria de 
Relações Institucionais

Comissão Permanente de Pessoal 
Docente

Comissão Interna de Supervisão da 
Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos

Comissão Própria de Avaliação

Comissão de Ética

Comissão Permanente de Políticas 
Públicas e Igualdade Racial

Diretoria de Comunicação

Diretoria Executiva

Ó
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ad

os Conselho Superior

Colégio de Dirigentes

Conselho de  Ensino 
Pesquisa e ExtensãoProcuradoria Jurídica 

Federal

Auditoria Interna

Ouvidoria

Serviço de Informação 
ao Cidadão SIC



Pró-Reitores e Diretores Sistêmicos
José Carlos Barros Silva
Pró-Reitor de Administração

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon
Pró-Reitora de Ensino

Daniel Silva Barbosa
Pró-Reitor de Extensão

Amaury França Araujo
Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Institucional e Recursos Humanos

Paulo Francinete Silva Junior
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação

Adriana dos Reis Ferreira
Diretora Executiva

Adriana Souza Campos
Diretora de Comunicação



Diretores-Gerais
Tiago Gomes de Araújo
Diretor-Geral do Câmpus Águas Lindas de Goiás

Elza Gabriela Godinho Miranda
Diretora-Geral do Câmpus Anápolis

Ana Lucia Siqueira de Oliveira
Diretora-Geral do Câmpus Aparecida de Goiânia 

Sandro Ramos de Lima
Diretor-Geral do Câmpus Cidade de Goiás 

Thiago Gonçalves Dias
Diretor-Geral do Câmpus Formosa 

Maria de Lourdes Magalhães
Diretora-Geral do Câmpus Goiânia 

Cleberson Pereira Arruda
Diretor-Geral do Câmpus Goiânia Oeste

Luciano dos Santos
Diretor-Geral do Câmpus Inhumas

Aline Silva Barroso
Diretora-Geral do Câmpus Itumbiara 

Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais
Diretora-Geral do Câmpus Jataí

Reinaldo de Lima Reis Júnior
Diretor-Geral do Câmpus Luziânia

Maria Betânia Gondim da Costa
Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo

Andréia Alves do Prado
Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu 

Reginaldo Dias dos Santos
Diretor-Geral do Câmpus Valparaíso de Goiás



Modelo de Negócio



Ambiente externo

O Instituto Federal de Goiás possui câmpus em todas as regiões do estado, o que reflete um compromisso com a função social de
levar educação pública, gratuita e de qualidade a regiões pouco ou não atendidas quanto à profissionalização. Os câmpus são
localizados em regiões com demandas sociais específicas.

- Parcerias com empresas e
instituições públicas e
privadas nacionais e
internacionais

- Possibilidade de
readequação por meio do
Plano de Oferta de Cursos e
Vagas

- Alta demanda de
qualificação profissional

- Contexto político instável

- Restrição orçamentária e
contingenciamentos

- Não complementação do
quadro de pessoal

- Infraestrutura a ser
consolidada

O
po

rt
un

id
ad

es A
m

eaças



Cadeia de Valor



GOVERNANÇA,
ESTRATÉGIA E
ALOCAÇÃO DE 

RECURSOS



O Plano de Desenvolvimento 
Institucional
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás é o documento
que norteia as ações institucionais e contem os principais objetivos, as estratégias para alcançá-los bem como os planos para
implementação das prioridades do IFG.

Função 
Social 
do IFG

Instituição pública, 
universal, gratuita, 

inclusiva, democrática, 
laica e 

qualitativamente 
referenciada

Estruturada na 
indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa 
e extensão e na 

formação integrada

Princípios da 
territorialidade e da 
verticalização como 

forma de responder às 
demandas dos 

arranjos produtivos e 
socioculturais locais e 

regionais

Mediar e de fortalecer 
a oferta de cursos em 

diferentes níveis e 
modalidades de 

ensino

Defesa da democratização 
da sociedade, da 

dignidade humana, dos 
direitos humanos, da 

diversidade, da inclusão, 
do desenvolvimento 

sustentável e da justiça 
social

Contribuir na 
construção de uma 
sociedade justa e 
menos desigual



Objetivos Institucionais

Os objetivos explicitam a função social da Instituição e identificam as prioridades que devem nortear a sua atuação e
orientar o planejamento 2019/2023, de modo a concorrer para unificar as ações dos diversos Câmpus e das instâncias
acadêmicas e administrativas.

Para o período de vigência do PDI foram definidos 15 objetivos estratégicos:

Ministrar educação profissional técnica de nível médio na forma de cursos integrados, na proporção de, no
mínimo, 50% das vagas por Câmpus, sendo prioritariamente em tempo integral, garantindo-se para a EJA a
forma integrada e com oferta em todos os Câmpus

Oferecer, conforme as diretrizes institucionais estabelecidas, cursos subsequente (técnicos) que atendam
à demanda regional identificada por meio das parcerias com instituições de educação públicas e com
organizações da sociedade civil do mundo do trabalho

Ministrar cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores do campo, da cidade e dos povos e
comunidades tradicionais, objetivando tanto a formação quanto a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica
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Objetivos Institucionais

Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas, tecnológicas e culturais para as
questões levantadas estendendo seus benefícios à comunidade e garantindo autonomia institucional naquilo
que diz respeito aos processos de decisão de uso e de difusão dos conhecimentos produzidos

Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e
tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e com os segmentos sociais, com ênfase na
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos, tecnológicos, ambientais e culturais

Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional
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Objetivos Institucionais

Ministrar em nível de educação superior:
a. cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia do mundo do trabalho;
b. cursos de licenciatura nas diversas áreas do conhecimento, bem como programas especiais de
formação pedagógica, com vistas à formação de professoras/es para a educação básica e para a
educação profissional, ofertando, no mínimo, 20% de suas vagas por Câmpus, salvo os casos
excepcionais analisados e aprovados pelos órgãos colegiados – Concâmpus e Conepex e autorizados
pelo Consup;
c. cursos de bacharelado, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia
do mundo do trabalho e da sociedade e áreas do conhecimento;
d. cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e de especialização, visando à formação de
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento;
e. cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração
e inovação tecnológica, sociocultural, de formação docente e de desenvolvimento humano;
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Objetivos Institucionais

Estabelecer políticas de inclusão e acessibilidade, com a criação dos núcleos de acessibilidade, inclusão,
atendimento e de estudos temáticos em todos os Câmpus

Efetivar um espaço educacional democrático que assegure a participação de todas as pessoas, garantindo
a representatividade e a permanência das minorias identitárias, sócio raciais, culturais, étnicas, de gênero
e sexualidades

Manter constante diálogo com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais por meio da
institucionalização de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, com o objetivo de formar pessoas
aliadas às comunidades no desenvolvimento da ciência e da tecnologia em prol da emancipação social

Promover diálogos com a comunidade externa, garantindo a gestão democrática e a participação e a
representação da comunidade interna
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Objetivos Institucionais

Incentivar a preservação do patrimônio sociocultural da região de influência de cada Campus bem como
promover o respeito às manifestações culturais

Ofertar e facilitar a formação e capacitação contínua dos servidoras/es

Consolidar o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás (CITe) na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, tendo em vista a
integração da Instituição no Sistema Nacional de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, promovendo
maior integração nos Câmpus

Gerir, organizar e fortalecer as ações de parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás, integrando as ações relacionadas à inovação e pesquisas tecnológicas, divulgando estas parcerias de
forma a fomentar o desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão nos diversos Câmpus

12
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Modelo de Governança
O modelo de governança do IFG, reflete tanto a parte de governança propriamente dita, como estrutura da gestão em níveis 
tático e operacional.

Gestão Estratégica

Alta Administração
•Conselho Superior
•Colégio de Dirigentes
•Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão

Instâncias Internas 
de Apoio à 

Governança

Comissões Permanentes
•Comissão Própria de 
Avaliação
•Comissão de Ética
•Comissão Permanente 
de Pessoal Docente
•Comissão Interna de 
Supervisão do Plano de 
Carreira dos Cargos 
Técnico-administrativos
•Comissão Permanente 
de Políticas Públicas de 
Igualdade Racial do IFG

•Comitês Permanentes
•Comitê de Governança 
Digital
•Comitê Gestor da 
Segurança da 
Informação e das 
Comunicações
•Comitê de Ética em 
Pesquisa
•Comitê de Governança, 
Riscos e Controles

Gestão Tática

Gabinete da Reitoria
•Pró-Reitorias
•Diretorias Sistêmicas e 
Assessorias

•Diretorias-Gerais dos 
Câmpus
•Gerências de Ensino
•Gerências de Pesquisa 
e Extensão
•Diretorias de 
Administração

•Gestão Operacional
•Demais Diretorias
•Coordenações
•Coordenações de 
Curso

Instância Interna 
de apoio à 

governança

•Auditoria Interna 
(AUDIN)
•Serviço de Informação 
ao cidadão (SIC)

Instâncias Externas 
de Apoio à 

Governança

Órgãos Externos:
•Procuradoria Federal 
(AGU)
•Controladoria Geral da 
União (CGU)
•Tribunal de Contas da 
União (TCU)
•Secretaria de Educação 
Profissional e 
Tecnológica (SETEC)
•Ministério da Educação 
(MEC)



Modelo de Governança

Comissões 
Permanentes

Comitês 
Permanentes

Auditoria 
Interna

Alta 
Administração

Gabinete da 
Reitoria 

Pró-Reitorias

Órgãos Externos

Diretorias-Gerais 
dos câmpus

Demais Diretorias  e 
Coordenações

Governança

Gestão

Serviço de 
Informação ao 
Cidadão - SIC



Principais Canais de Comunicação 
com a Sociedade

Carta de 
Serviços ao 

Cidadão
• Informar quais os 

serviços prestados 
pela Unidade
• Compromissos e 

padrões de 
qualidade de 
atendimento ao 
público

Ouvidoria

• Administração das 
manifestações dos 
cidadãos, cuidando 
dos 
encaminhamentos, 
prazos e qualidade 
das respostas 
enviadas.

Serviço de 
Informação ao 

Cidadão SIC
• Atender e orientar o 

público quanto aos 
pedidos de acesso à 
informação. 
• Administrar os 

pedidos, os 
encaminhamentos, 
os prazos e a 
qualidade das 
respostas enviadas 
aos cidadãos

Comissão de 
Ética

• Atuar na apuração 
de denúncias de 
desvios de conduta 
ética imputadas aos 
servidores
• Estratégias voltadas 

para o 
cumprimento de 
sua finalidade 
prioritariamente 
educativa e 
preventiva

Redes Sociais

• IFG no Twitter: 
IFG_Goias
• IFG no Facebook: 

IFG.oficial 
• IFG no Instagram: 

ifg_oficial 
• IFG no YouTube: 

https://www.youtub
e.com/user/ifgoficial



Mecanismos de Transparência
PLANO DE DADOS 

ABERTOS

BOLETIM DE SERVIÇO

BOLETIM DE 
DIVULGAÇÃO

PORTAL DO IFG IFG NOTÍCIAS

CLIPPING DA 
EDUCAÇÃO

SIMPLIFIQUE

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA UNIDADE 

JURISDICIONADA

ATOS DO CONSELHO 
SUPERIOR  (CONSUP)

ATOS DO COLÉGIO DE 
DIRIGENTES (CODIR)

ATOS DO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSÃO 
(CONEPEX)

CONSELHO DE 
CÂMPUS 

(CONCÂMPUS)



Ouvidoria
A Ouvidoria do IFG, regulamentada pelo CONSUP – Conselho Superior do IFG, Implantada em abril de 2016, é um órgão de
assessoramento da Reitoria, responsável pelo acolhimento e encaminhamento de manifestações e reivindicações da comunidade
interna ou externa, com jurisdição em todos os Câmpus e setores da Instituição, visando à melhoria dos processos institucionais e,
ao aperfeiçoamento dos processos democráticos com transparência.

À Ouvidoria do IFG cabe 
avaliar a procedência de 
sugestões, reclamações 

e denúncias, 
encaminhando-as às 

autoridades 
competentes, visando:

I – à melhoria do 
desempenho institucional;

II – ao aprimoramento dos 
serviços prestados;

III – à correção de erros, 
omissões, desvios ou 

abusos na prestação dos 
serviços;

IV – à prevenção e a 
correção de atos e 

procedimentos 
incompatíveis com o 

direito à informação e à 
qualidade na prestação 

dos serviços, na forma da 
lei;

V – à proteção dos direitos 
dos usuários.



Ouvidoria

Obs.: As manifestações recebidas são arquivadas quando não tem informações e não tem complementação de dados
mínimos exigidos.



Ouvidoria

Discente
48%

Não 
informado

5%

Externo
21%

Técnico 
Administrativo

14%

Docente
12%

Perfil do Público Atendido



Ouvidoria

O papel da Ouvidoria é o estabelecimento de um canal
de comunicação entre os usuários do serviço
público/cidadãos e a administração pública federal,
sendo uma porta de diálogo entre a administração da
instituição e os membros da comunidade interna e
externa
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Serviço de Informação ao Cidadão 
SIC

O Instituto Federal de Goiás disponibiliza em
seu sítio eletrônico informações sobre o
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), como
formas de contato e esclarecimentos sobre
como proceder para solicitar uma informação
relativa à Instituição. Também estão
disponibilizados Formulários de Reclamação e
de Recursos para pessoa física e pessoa
jurídica, o rol de informações classificadas e
desclassificadas e seu relatório de atividades.

O SIC do IFG recebe pedidos de informação
através de e-mail institucional, presencialmente,
por telefone e pelo Sistema Eletrônico do
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) –
Controladoria-Geral da União, disponível no
sítio da CGU.

Quantidade 
de pedidos 
de acesso à 
informação

(e-SIC)

268 Pedidos 
Respondidos

(100%)

Média mensal de 
22,33 pedidos

Tempo médio de 
resposta de 12,75 

dias

16 Prorrogações

(5,97% dos 
pedidos)



Serviço de Informação ao Cidadão 
SIC

245

9

6

4

2

1

1

Acesso Concedido

Acesso Negado

Acesso Parcialmente
Concedido

Perguntas
Duplicadas/Repetida

Encaminhado para o e-Ouv

Informação Inexistente

Órgão não tem competência
para responder sobre o…

Pedidos e-SIC por tipo de resposta

Descrição Quantidade %
% de 

pedidos
Processo decisório em curso 4 44,44% 1,49%

Dados pessoais 3 33,33% 1,12%

Pedido desproporcional ou 
desarrazoado 2 22,22% 0,75%

TOTAL: 9 100,00% 3,36%

Razões da negativa de acesso



Serviço de Informação ao Cidadão 
SIC

Pedidos de acesso à informação recebidos e atendidos pelo SIC



Unidade de Auditoria Interna
Audin é um órgão técnico e sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. A Audin é vinculada ao Conselho Superior - Consup do lFG, atendendo
ao artigo 15º do Decreto no 3.591, de 6 de setembro de 2000, com a redação dada pelo Decreto no 4.304, de 16 de julho de
2002.

• A finalidade é minimizar as inconsistências detectadas, buscando fortalecer e assessorar o Instituto Federal
de Goiás quanto à regularidade e relevância dos atos de gestão, propiciando à gestão as informações
necessárias que permitam aperfeiçoar suas atividades para o fiel cumprimento dos normativos regentes e as
melhores soluções determinadas pelo TCU e pela CGU.

Trabalho preventivo das ações realizadas pela gestão

•São feitos por meio das análises das respostas e dos documentos probatórios expedidos pelos setores
auditados. Além disso, quando necessário, os auditores realizam verificações “in loco” para constatar as
implantações das recomendações. Informações pormenorizadas sobre a atuação da Unidade de Auditoria
Interna podem ser obtidas na página eletrônica da Auditoria.

Acompanhamentos das implantações das recomendações, emitidas pela Audin do IFG, 

•O acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas da União – TCU pelo IFG é feito pela auditoria
mediante demandas que chega por intermédio de ofícios recebidos pela Instituição e nesse caso a auditoria
realiza a intermediação junto a área responsável no âmbito do IFG.

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

•A Auditoria tem acompanhado as recomendações pendentes no sistema de gestão da Atividade de Auditoria
Interna Governamental - e-Aud, desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-
Geral da União (CGU) e procurado junto aos gestores responsáveis, a implementação das ações necessárias à
adequação e a melhoria dos processos ao atendimento das respectivas recomendações.

Tratamento de recomendações do órgão central de controle interno



Estratégia das áreas Finalísticas
En

si
no

1 - Melhoria do acesso, da permanência e do êxito dos estudantes; 

2 - Redução na taxa de evasão; 

3 - Melhoria da eficiência institucional; 

4 - Formulação das diretrizes e da organização curricular; 

5 - Aumento do número de vagas ofertadas; 

6 – Melhoria da relação matrículas por professor (RAP); 

7 – Melhoria nos índices de retenção escolar; 

8 – Melhoria na qualidade da oferta de educação superior promovendo o crescimento no IGC (Índice 
Geral e Cursos);  

9 - Instituir o Núcleo de Ações Inclusivas – NAI e os Núcleos de Atendimento à Pessoa com 
Necessidades Educacionais Específicas – NAPNE nos Câmpus; 

10 – Aperfeiçoamento do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Moodle) e suporte aos 
usuários dos cursos à Distância.



Estratégia das áreas Finalísticas
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1 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica e Inovação do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás (PIBICTI/IFG)

2 - Programa Institucional de Bolsas de Qualificação de Servidores - PIQS/IFG

3 - Programa Institucional de Bolsas de Qualificação Para Alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu do 
IFG - PIQ-Aluno

4 - Programa Institucional de Incentivo à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos para 
Servidores do IFG (PIPECT)

5 - Programa Institucional de Incentivo para Estudantes do IFG para Apresentarem Trabalho em 
Eventos Científicos e Tecnológicos (PAECT)

6 - Atuação na Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu

7 - Sistema Integrado de Bibliotecas do Instituto Federal de Goiás

8 - Editora IFG

9 - Proteção da Propriedade Intelectual

10 - Comitê de Ética em Pesquisa



Estratégia das áreas Finalísticas

Extensão
1 - Processo de 

Acompanhamento 
de Egressos; 

2 - Integração do 
IFG com o Mundo 

do Trabalho; 

3 - Cadastramento 
dos Cursos do IFG 

aos seus 
respectivos 
Conselhos 

Profissionais; 

4 -
Acompanhamento 

do processo de 
trabalho do estágio 

no IFG; 

5 - Articular as 
parcerias 

interinstitucionais, 
estreitando relações 
com as comunidades 

nas quais estão 
inseridos os Campus 

e a Reitoria; 6 - Ações 
profissionais e 
tecnológicas 

articuladas com o 
ensino e a 
pesquisa; 

7 - Políticas para o 
fomento e 

desenvolvimento 
de ações 

profissionais e 
tecnológicas; 

8 – Promover 
eventos de cunho 

tecnológico e 
profissional.



RISCOS,
OPORTUNIDADES 

E PERSPECTIVAS



Gestão de Riscos
Gestão de Riscos tem por norte a prospecção e o tratamento
dos riscos ou incertezas passíveis de ocorrer nos processos
executados para o cumprimento da missão institucional
constante nas atribuições de cada setor trazidas no Estatuto
do IFG.

Cada processo é analisado à luz da metodologia onde os
eventos de risco são identificados previamente
considerando-se suas causas e consequências, avaliados e
tratados com vistas a definir uma resposta adequada a cada
risco, evitando-se o desperdício de recursos quando os
problemas surgem de forma tempestiva.

Objetivos

Revisão e o 
melhoramento 
dos processos 
institucionais

Subsídio para a 
tomada de 

decisões da alta 
gestão

Indução à 
reflexão crítica 
das equipes em 

relação aos 
processos 

executados

Redução ao 
desperdício de 

recursos

1 - Capacitação de 
mais membros da 
equipe
2 - Implementação do 
sistema ForRisco (em  
processo)
3 - Início dos trabalhos 
de gestão de Risco 
com a PROAD (em 
processo)

1 - Perda de função 
gratificada da 
Assessoria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
Institucional (as 
atribuições foram 
redistribuídas com a 
equipe
2 - Não temos mais um 
coordenador exclusivo 
para a gestão de risco 
e governança
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Estrutura Metodológica

2. 
Compreensão 
do  contexto

3. 
Identificação 

dos Riscos

4. Análise dos 
Riscos

5. Avaliação 
dos Riscos

6. Tratamento 
dos Riscos

7. Monitoramento 
e Análise Crítica

7. Monitoramento 
e Análise Crítica

7. Monitoramento 
e Análise Crítica

7. Monitoramento 
e Análise Crítica

7. Monitoramento 
e Análise Crítica

1. 
Comunicação 

e Consulta

A estrutura traz sete
etapas sendo que a
primeira e a sétima são
perenes e acompanham
todas as outras cinco
durante todo o processo.

A comunicação e o
monitoramento são
processos contínuos e
extremamente relevantes
para o atingimento dos
objetivos e para a eficácia
da metodologia de gestão
de riscos do IFG.



Classificação dos Tipos de Riscos

Operacional 

• eventos que podem 
comprometer as 
atividades do IFG, 

normalmente 
associados a falhas, 

deficiência ou 
inadequação de 

processos internos, 
pessoas, 

infraestrutura e 
sistemas, afetando o 

esforço da gestão 
quanto à eficácia e a 

eficiência dos 
processos 

organizacionais

Conformidade

• eventos que podem 
afetar o cumprimento 

de leis e 
regulamentos 

aplicáveis, ou eventos 
derivados de 

alterações legislativas 
ou normativas que 

podem comprometer 
as atividades do IFG; 

Orçamentário

• eventos que podem 
comprometer a 

capacidade do IFG de 
contar com os 

recursos 
orçamentários e 

financeiros 
necessários à 

realização de suas 
atividades, ou eventos 

que possam 
comprometer a 

própria execução 
orçamentária, como 

atrasos no 
cronograma de 

licitações;

Imagem

• eventos que podem 
comprometer a 

confiança da 
sociedade em relação 
à capacidade do IFG 

em cumprir sua 
missão institucional, 

interferindo 
diretamente na 

imagem do órgão; 

Integridade

• eventos que podem 
afetar a probidade da 
gestão dos recursos 

públicos e das 
atividades da 
organização, 

causados pela falta de 
honestidade e desvios 

éticos. 



Modelo de Gestão de Riscos e 
Controles do IFG

1ª Linha de 
Defesa

• Coordenadores, 
Gerentes e 
Diretores

• Servidores que 
atuam 

diretamente nos 
processos

2º Linha de 
Defesa

• Assessoria de 
Planejamento e 

Desenvolvimento 
Institucional 

(APDI)

3ª Linha de 
Defesa

• Auditoria Interna

Alta Gestão (CODIR)

Comitê de Governança Riscos e 
Controles

Ó
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RESULTADOS E
DESEMPENHO

DA GESTÃO



A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) é responsável pela
proposição e condução das políticas de ensino, no
âmbito da educação profissional e científica de nível
médio e de graduação e suas modalidades, e ainda
por promover ações que garantam a articulação
entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

PRÓ-REITORIA DE
ENSINO

POLÍTICAS DE ENSINO

FORMACÃO

EFICIÊNCIA ACADÊMICA

PLATAFORMA NILO PEÇANHA

INDICADORES 
SÓCIOECONÔMICOS



Pró-Reitoria de Ensino
O IFG é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicâmpus, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos e com suas práticas pedagógicas amparadas pela Lei nº 11.892
de 2008.

Servidores Envolvidos 
Diretamente com a PROEN

Chefes de Departamentos de Áreas 
Acadêmicas

17

Assistentes Sociais

23

Pedagogos

33

Psicólogos

53

Téc. Em Assuntos Educacionais

51



Pró-Reitoria de Ensino
O IFG oferta de cursos superiores de graduação
(Licenciaturas, Bacharelados e Tecnológicos) e técnicos de
nível de médio (Técnicos Integrados, Técnicos Integrados -
EJA e Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio).

O IFG procura garantir o atendimento a todos os
percentuais legais, apesar de haver uma flutuação nos
valores, uma vez que se referem ao conceito de
matrículas-equivalentes e não apenas ao número vagas
que a instituição oferta.

Atendimento aos percentuais estabelecidos na Lei 
11.892, de 29 de dezembro de 2009

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
Ano base: 2019



Pró-Reitoria de Ensino
Os indicadores extraídos da Plataforma Nilo Peçanha – PNP possibilitam uma visão geral dos números relacionados
principalmente às questões acadêmicas e administrativas.

Apesar de previstos no Acórdão TCU nº 2.267/2005, os indicadores “Relação Ingressos/Alunos” e “Relação
Concluintes/Alunos” não são calculados pela PNP, portanto não puderam ser apresentados. Os dados completos extraídos
da PNP estão no anexo 1.

2017 2018 2019
Relação Inscritos por Vaga 3,82 4,32 4,46

Índice de Eficiências Acadêmica 42,50% 47,20% 48,10%
8,56% 6,16% 9,05%

392 317 462
Relação de Alunos/Docente em 

Tempo Integral
17,25 17,59 16,49

Gastos Correntes por Aluno R$ 20.235,17 R$ 21.343,80 R$ 23,522,32
Percentual de Gastos com Pessoal R$ 367.686.646,00 R$ 379.559.559,00 R$ 432.903.762,88

Percentual de Gastos com Outros 
Custeios

R$ 44.534.495,00 R$ 61.155.944,00 R$ 44.686.652,20

Percentual de Gastos com 
Investimentos

R$ 7.152.704,00 R$ 6.143.688,00 R$ 12.928.870,19

Gestão de 
Pessoas

Índice de Titulação do Corpo 
Docente

4,2 4,2 4,3

Índice de Retenção do Fluxo 
Escolar

Administrativos

Série Histórica

Acadêmicos

Indicadores da Plataforma Nilo Peçanha - PNP



Pró-Reitoria de Ensino
Dentre os resultados alcançados pela PROEN/IFG em 2019, merecem destaque:

A redução na taxa de evasão, que caiu de 
19,5% em 2018 para 16,6% em 2019, em 

função das ações voltadas para a 
permanência e êxito dos alunos e 

combate à evasão.

O aumento no percentual da oferta de 
cursos de Formação de Professores, que 
passou de 19,3% em 2018 para 22% em 
2019, garantindo o cumprimento de um 

dos objetivos dos Institutos Federais 
estabelecidos na Lei nº 11.892, 29 de 

dezembro de 2008.

O crescimento constante do Índice de 
Eficiência Acadêmica, que sai de 42,5% 

em 2017 para 48,1% em 2019, como 
resultado da adoção e implementação 

das políticas pedagógicas estabelecidas 
no PPPI.

O Conceito 4 obtido no processo de 
Recredenciamento Institucional, 
demonstrando o compromisso da 

instituição em ofertar uma educação 
pública, gratuita, laica, inclusiva e de 
qualidade socialmente referenciada.



Pró-Reitoria de Ensino

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha. Ano base: 2019

A seguir, são apresentados os
índices de eficiência e
retenção acadêmica do IFG,
extraídos da PNP 2020, ano
base 2019.



Pró-Reitoria de Ensino

Conforme indicam os dados
referentes aos indicadores
socioeconômicos dos alunos
matriculados no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás (IFG) na PNP 2018, 2019 e
2020, há um aumento gradual no
número de alunos com o percentual
de renda mais baixo consolidando
cada vez mais o papel do IFG quanto
ao aspecto da inclusão social, que
tem sido garantido, principalmente,
por meio das cotas estabelecidas
nos processos seletivos e das ações
de permanência e êxito.

Classificação Racial x Renda Familiar em 2017

Classificação Racial x Renda Familiar em 2019 

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
Ano base: 2019

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
Ano base: 2017



Pró-Reitoria de Ensino

Proporção entre matrículas com Classificação Racial 
declarada em 2017

Observa-se também uma diminuição na faixa de dados não declarados, o que caracteriza uma melhora progressiva na
acurácia dos dados dessa natureza dos estudantes

Proporção entre matrículas com Renda Familiar 
declarada em 2017

Proporção entre matrículas com Classificação Racial 
declarada em 2019

Proporção entre matrículas com Renda Familiar 
declarada em 2019

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
Ano base: 2019

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha
Ano base: 2017



A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPPG) é responsável pela gestão das políticas de
pesquisa, pós-graduação e inovação do IFG. À
PROPPG também compete a gestão das políticas
relativas às bibliotecas, por meio do Sistema
Integrado de Bibliotecas do IFG.

PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROPRIEDADE INTELECTUAL

INCENTIVO A PUBLICAÇÃO E 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 

INTELECTUAL

PÓS-GRADUAÇÃO

QUALIFICAÇÃO DE 
SERVIDORES



Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação

Evolução do número de bolsas de iniciação científica por 
instituição responsável pelo financiamento

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica e Tecnológica disponibilizou um total de 279
bolsas distribuídas da seguinte forma:

Em 2019 houve um incremento no número de bolsas
financiadas pelo IFG, saindo de 49 bolsas para 72. Tal ação
vem ao encontro da meta 12 do PDI do IFG para o período
de 2019 a 2023, que estabeleceu que o Programa de
Iniciação Científica e Tecnológica deveria ter o quantitativo
de bolsas ampliados a partir de 2019.

Número de bolsas por Programa de Iniciação Científica e
Tecnológica 2019/2020.
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CNPq IFG Total
Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC
23 21 44 ago/19 a jul/20

Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica nas Ações 

Afirmativas – PIBIC-Af

2 8 10 ago/19 a jul/20

Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 
– PIBITI

7 32 39 ago/19 a jul/20

Para estudantes de 
cursos técnicos de 

nível médio

Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação 
Científica no Ensino 

Médio – PIBIC-EM

143 0 143 ago/19 a jul/20

Para estudantes 
voluntários de 

cursos técnicos e 
superiores

Programa Institucional 
Voluntário de Iniciação 

Científica –PIVIC
0 11 11 ago/19 a jul/20

175 72 247 --

Vigência

Total

Para estudantes de 
cursos superiores

Programa
Número de bolsas



Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação
O Programa Institucional de Bolsas de Qualificação
de Servidores do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás – PIQS/IFG tem como
objetivo, entre outros, viabilizar a formação, em nível
de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), dos servidores do quadro permanente
do IFG, de forma a contribuir para a melhoria da
qualidade da educação ofertada pela Instituição em
todos os níveis, desde os cursos técnicos até a pós-
graduação.

No ano de 2019 a Diretoria de Pós-Graduação
acompanhou 9 servidores, sendo 7 estudantes de
doutorado e 2 estudantes de mestrado, que foram
selecionados em anos anteriores, pois em 2019, não
houve lançamento de edital.

Considerando os pagamentos das parcelas das
bolsas PIQS dos 9 servidores, o montante total
investido em 2019 foi R$ 89.550,00.

O Número de bolsas ofertados por meio do programa PIQS
entre 2009 e 2019 foi crescente até atingir o máximo no ano de
2014, mantendo-se praticamente estável até 2016. Desde então
nota-se uma redução da quantidade de bolsas ofertadas.
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Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação

Valores empenhado por ano no programa PIQS desde sua 
implantação de 2009 até 2019 

Os máximos valores empenhados foram da ordem de R$400.000,00
nos anos de 2014 e 2016. O valor empenhado no ano de 2019 é da
mesma ordem do ano de 2010.

 -
 50.000

 100.000
 150.000
 200.000
 250.000
 300.000
 350.000
 400.000
 450.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Va
lo

re
s 

em
pe

nh
ad

o 
(R

$)

Ano



Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação

Número de matrículas nos cursos de pós-graduação lato 
sensu em 2019

Número de matrículas nos cursos de pós-graduação 
stricto sensu em 2019

ANO VALOR EMPENHADO (R$) ESTUDANTES ATENDIDOS

2017 74.250,00 08

2018 75.600,00 10

2019 85.050,00 08

CAMPUS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 2019/1 2019/2

Aparecida Docência na Educação Profissional, Técnica e
Tecnológica (EaD) Mestrado Profissional

21 -

Formosa Docência na Educação Profissional, Técnica e
Tecnológica (EaD)

18 -

Educação para Cidadania 30 23

Goiânia Gestão dos Serviços de Hospitalidade 25 -

Matemática 16 -

Políticas e Gestão da Educação Profissional e
Tecnológica

77 42

Telecomunicações: Prédios Inteligentes 42 31

Inhumas Docência na Educação Profissional, Técnica e
Tecnológica

45 24

Itumbiara Ensino de Ciências e Matemática 22 21

Fontes Renováveis de Energia 13 2

Luziânia Docência na Educação e Tecnologia 26 17

TOTAL 335 160

CÂMPUS CURSO 2019/1 2019/2

Anápolis Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica 22 46

Goiânia Mestrado Profissional em Tecnologia em
Processos Sustentáveis 51 37

Jataí Mestrado Profissional em Educação para
Ciências e Matemática 50 56

TOTAL 123 139

Programa Institucional de Bolsas de Qualificação Para Alunos 
de Pós-Graduação Stricto Sensu do IFG - PIQ-Aluno.

O PIQ-Aluno tem como objetivo apoiar a formação de
recursos humanos qualificados em nível de pós-graduação
e fortalecer os programas de pós-graduação do IFG com a
concessão de bolsas a alunos de mestrado.



Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação
O Programa Institucional de 
Incentivo à Tradução para 

Língua Estrangeira e 
Publicação de Artigos de 

Servidores do IFG - PIPART 

Tem como objetivo incentivar a 
divulgação dos resultados das 

pesquisas realizadas no âmbito do 
IFG, o incremento quantitativo e 

qualitativo das pesquisas científicas 
e tecnológicas desenvolvidas no 

IFG e incrementar a produtividade 
dos docentes dos programas de 

pós-graduação stricto sensu do IFG 
um auxílio financeiro para custear 
despesas para tradução de artigo 
para língua estrangeira e para o 

pagamento de taxas para 
publicação em periódicos.

• Em 2019, foi concedido auxílio 
financeiro para 09 servidores 
publicarem seus artigos em 

periódicos, o que totalizou um 
investimento no valor de R$ 

15.145,00.

Participação de servidores 
em Eventos Científicos e 

Tecnológicos - PIPECT

O Programa tem como objetivo 
promover a apresentação e 

divulgação dos resultados das 
pesquisas realizadas pelos 

servidores do quadro permanente 
do IFG em eventos científicos e 

tecnológicos; e contribuir para o 
incremento das pesquisas 

científicas e tecnológicas realizadas 
no IFG.

• Foram concedidos auxílios para 33 
servidores, docentes e técnico-

administrativos, participarem em 
eventos científicos e tecnológicos 

realizados no Brasil e no exterior, o 
que totalizou um investimento no 

valor de R$ 133.493,43.

Participação de Estudantes 
em Eventos Científicos e 

Tecnológicos -PAECT

O Programa incentiva os estudantes 
a  apresentarem Trabalhos em 

Eventos Científicos e Tecnológicos 
concedendo auxílio financeiro 

limitado a R$ 800,00.
• A PROPPG concedeu auxílio 
financeiro para 26 estudantes 

apresentarem os resultados de 
suas pesquisas em eventos locais, 

regionais, nacionais e 
internacionais, totalizando o 
montante de R$ 19.135,02.



Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação

Proteção da 
Propriedade 
Intelectual

Centro de Inovação Tecnológica, 
Núcleo de Inovação Tecnológica do 

IFG, realizou o depósito de:
9 propriedades intelectuais, sendo

6 patentes de invenção e
3 registros de software, contando 

atualmente com
38 (trinta e oito) registros no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI)

Editora IFG

A Editora concluiu a editoração e 
publicou em 2019:

- Licenciatura em História do IFG: 
Dez anos de desafios na formação 

do professor pesquisador;
- Quarto volume da revista Tecnia, 

números 1 e 2.



A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) é responsável
pelas políticas de extensão e relações com a
sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa, junto
aos diversos segmentos sociais e ao setor produtivo.
É responsável ainda pela gestão das políticas de
estágios, egressos, assistência estudantil e eventos
institucionais.

PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO

AÇÕES DE EXTENSÃO

AÇÕES PROFISSIONAIS E 
TECNOLÓGICAS

ESTÁGIO E TRABALHO

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

EVENTOS



Pró-Reitoria de Extensão
Construção da Política de Extensão do/no IFG

O ano de 2019 exigiu esforço sobre uma série de
questões importantes, a exemplo da aprovação
do Regulamento das Ações de Extensão do IFG;
do fortalecimento do papel da Câmara de
Extensão; do fortalecimento das políticas de
fomento às Ações de Extensão; da
Curricularização da Extensão e dos Planos
Locais de Extensão.

Em outras palavras, para além de um ano de
responsabilidade de gestão e acompanhamento
de dados das ações de extensão executadas, a
grande contribuição da Coordenação de
Extensão no ano de 2019 é o esforço coletivo
para a construção de uma boa Política de
Extensão do/no IFG.

Desse esforço, é preciso destacar um conjunto
de quatro ações:

Publicação do Regulamento das Ações de Extensão no IFG -
Resolução 24/2019/CONSUP/IFG;

Publicação do Fluxo processual de cadastro das Ações de
Extensão – Instrução Normativa nº 04/2019/PROEX e
Portaria 2501/2019/PROEX;

Publicação do Guia Ilustrado – Ações de Extensão (2000
Exemplares, 24 páginas e também versão online pdf)
disponível em: http://ifg.edu.br/acoes-de-
extensao?showall=&limitstart=

Realização do EXTENSIONA IFG: evento que dialogou sobre o
significado, papel e interfaces da extensão no IFG. Também
englobou o III encontro do mundo do trabalho e a mostra de
ações de extensão. Participaram 191 pessoas da comunidade
acadêmica e comunidade externa, possibilitando a divulgação
de oito experiências exitosas no campo da extensão

1

2

3

4

http://ifg.edu.br/acoes-de-extensao?showall=&limitstart=


Pró-Reitoria de Extensão

Projeto “Acolher, Ensinar e Aprender: 
português para imigrantes em situação de vulnerabilidade”

É um projeto de 
acolhimento, ensino e 

aprendizagem de língua 
portuguesa a imigrantes, 

alguns venezuelanos, 
outros haitianos, e ainda, 
alguns de outros países. 

Essas pessoas, que não 
falam nossa língua, e que 
chegam com suas famílias 
(esposas, esposos, filhos), 
são acolhidos no campus 
Goiânia por um grupo de 
professores, técnicos e 

estudantes para um 
processo de primeiros 
contatos com a língua 

portuguesa. 

Junto a isso, dentro do 
possível e à medida que se 

avança com o idioma, é 
possível ofertar cursos de 

formação rápida ou outros 
tipos de curso, para tentar 

acessar o mundo do 
trabalho.

Considerando a 
vulnerabilidade e as 

dificuldades, conseguiu-se 
financiamento de bolsas 

para custear alimentação e 
transporte dos estudantes 

para o campus, com o 
montante de R$ 13.200,00 
(o que possibilitou custear 
R$ 60,00/mês/estudante, 

por 5 meses, um total de 44 
estudantes atendidos 

diretamente. De forma 
indireta, quase 100 pessoas, 
considerando os familiares.

Projetos e Eventos Relevantes



Pró-Reitoria de Extensão

Projeto 
Alvorada

Projeto derivado de um TED 
assinado com o 

Departamento Penitenciário 
Nacional/Ministério da Justiça, 
realizado em parceria com a 
Defensoria Pública do Estado 
de Goiás e a Diretoria Geral 

de Administração 
Penitenciária dos Estado de 

Goiás, foi executado pelo 
campus Goiânia Oeste. 

Acolheu, capacitou, formou e 
também aprendeu com 30 

egressos do sistema prisional 
goiano. O projeto teve 

financiamento na ordem de 
R$ 332.029,50. 

Foram certificados 26 alunos 
em 500 horas de aulas no 

curso FIC de Eletricista 
Instalador Predial de Baixa 
Tensão, que agora estão 
sendo acompanhados na 

segunda etapa, a de estágio 
de mais 200 horas – sem 
recursos, uma vez que o 

Ministério “rompeu com o 
financiamento”. 

A equipe de coordenação do 
Projeto está acompanhando 

os alunos para nova 
certificação ao final do 

processo.

Projetos e Eventos Relevantes



Pró-Reitoria de Extensão

Curso FIC de Desenhista 
de Topografia, ofertado 
no Campus Goiânia aos 
Profissionais militares 

temporários que 
exercem o serviço 

militar e que se 
encontram em fase de 

desmobilização no 
Comando de Operações 
Especiais (CopEsp), do 

Exército Brasileiro. 

Acordo de Cooperação 
Técnica IFG/CopEsp. 20 

vagas (Set-Dez/19). 
Concluído com êxito. 

Em função do êxito, há 
proposta para oferta de 
cursos em outras áreas 
sendo elaborada pelo 
campus Goiânia, uma 
vez que o acordo de 

cooperação está 
vigente.

Curso de Extensão em 
Desenhista de Topografia 

– Cooperação COpEsp

O Instituto Federal de 
Goiás (IFG) organizou e 

sediou encontro da 
Campanha Laço Branco.

Homens de Goiás 
unidos pelo fim da 
violência contra a 

mulher em dez. 2019, 
no Teatro do Câmpus 
Goiânia, reassumindo 
não só o compromisso 
com a pauta, mas uma 
agenda de ações que 

envolva a questão.

Campanha do 
Laço Branco

Projetos e Eventos Relevantes



Pró-Reitoria de Extensão
Ações de Extensão



Pró-Reitoria de Extensão
Ações de Extensão



Pró-Reitoria de Extensão

Desenvolvimento de Ações Profissionais e Tecnológicas

Projeto Sanear Cidades
(continuidade)

O Projeto Sanear Cidades é resultado do
Termo de Execução Descentralizada nº
17/2014, firmado entre a Fundação
Nacional de Saúde (Funasa) e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Goiás (IFG). Seu objetivo
era capacitar agentes municipais e
assessorar tecnicamente a elaboração
dos Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB) dos municípios
selecionados pela Funasa, com
população abaixo de 50.000 habitantes
do Estado de Goiás.O Instituto Federal
de Goiás é o responsável direto pela
execução das ações de capacitação e
assessoramento e a Funasa é a
financiadora das ações, além de prestar
orientações técnicas ao IFG.

Prestação de Serviços

Constituição de um Grupo de Trabalho
(GT), com membros da Câmara de
Extensão, para Regulamentar a
Prestação Institucional de Serviços no
IFG
O GT terminou a elaboração da minuta
de Prestação de Serviços no âmbito do
IFG, que deve iniciar em 2020 as
tramitações para a sua aprovação.

Empresas Juniores

Aprovação da Resolução CONSUP IFG
nº23 de 8 de julho de 2019 que aprova
as normas e diretrizes para a criação,
reconhecimento e funcionamento das
Empresas Juniores no âmbito do IFG.
Após a aprovação da resolução, foram
realizadas reuniões de esclarecimentos
com grupo de estudantes das unidades
do IFG e membros da Federação Goiana
de Empresas Juniores (GOJR),
terminando o ano com 6 (seis) grupos de
estudantes se organizando para a
criação de suas empresas juniores em 5
(cinco) câmpus do IFG.



Pró-Reitoria de Extensão

O fortalecimento das parcerias interinstitucionais
estreita relações com as comunidades nas quais
estão inseridas as unidades do IFG.

Desenvolvimento de Ações Profissionais e Tecnológicas

No ano de 2019 foram formalizadas 44 novas parcerias

O IFG terminou 2019 com 321 parcerias vigentes 



Pró-Reitoria de Extensão

Pesquisa de 
acompanhamento

de egressos

A ação estruturante desta política
institucional é a pesquisa de
acompanhamento de egressos.
No final do ano de 2019 foram
enviados 2279 convites e
lembretes de participação na
pesquisa de egressos, destes 413
responderam completamente o
questionário, totalizando 1874
respostas consolidadas na
pesquisa com a utilização deste
questionário.

Portal de Egressos 

Em 2019, um total de 1886 vagas
foram ofertadas pelo Portal, 144
usuários, estudantes ou egressos,
e 18 empresas se cadastraram
neste no mesmo período.

III Encontro do 
Mundo do Trabalho

O evento foi realizado durante o I
Extensiona IFG, de 12 a 14 de
junho de 2019 em Auditório da
UFG. Contou com palestras sobre
acompanhamento de egresso,
formação profissional e mundo
do trabalho.

O evento teve de 190 participantes,
entre representantes dos comitês
gestores de acompanhamento de
egressos, representantes das
gerências de pesquisa, pós-
graduação e extensão e dos
departamentos de áreas
acadêmicas e estudantes de
diversos Câmpus. O evento
contou com a presença

Estágio e Trabalho



Pró-Reitoria de Extensão



Pró-Reitoria de Extensão

Alimentação
No Restaurante Estudantil, os estudantes matriculados
nos cursos de tempo integral tiveram acesso
diariamente ao café da manhã e almoço, e os
estudantes dos cursos noturnos, ao lanche noturno.
O programa Restaurante Estudantil foi ofertado para
todos os estudantes matriculados nos cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio em tempo integral e na
modalidade EJA nos Câmpus com Restaurante
Estudantil: Aparecida de Goiânia, Goiás, Luziânia,
Uruaçu e Valparaíso.
Durante o ano de 2019, o Programa Integrado Integral
Alimentação foi ofertado para todos os estudantes
matriculados nos cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio em tempo integral nos Câmpus sem Restaurante
Estudantil.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi
executado nos câmpus Senador Canedo, Valparaíso e
Luziânia.

1.762 estudantes foram atendidos pelo Restaurante 
Estudantil 

1.645 estudantes foram atendidos pelo Programa 
Integrado Integral Alimentação

Permanência
O programa EJA Permanência
foi ofertado para todos os
estudantes matriculados nos
cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio na
modalidade EJA.

1.045 Estudantes foram 
atendidos pelo Programa EJA 

Permanência

Os demais programas foram
ofertados por edital com o
objetivo de atender os
estudantes com renda
familiar per capita de até 1 e
½ salário mínimo.

3.223 estudantes foram 
atendidos por programas por 

meio de edital

A Política de Assistência Estudantil (PAE) no IFG norteia a implementação de ações que visam a ampliar o acesso, a 
permanência e o êxito da formação e a inserção no mundo do trabalho dos estudantes.

• R$ 8.534.425,00 provenientes
do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) e

• R$ 1.117.419,07 provenientes
de recursos próprios da
instituição.

O custo total da Assistência
Estudantil foi de R$
9.651.844,07.

• Os programas foram ofertados
por meio do pagamento de
auxílios financeiros em valores
que variaram de R$ 120,00 à
240,00 mensais e pelo acesso
às refeições oferecidas no
Restaurante Estudantil.

Além destes, o Programa
Nacional de Alimentação
Escolar executouR$
784.548,50 provenientes do
FNDE.



Pró-Reitoria de Extensão
Os Eventos Institucionais mantêm uma relação orgânica com
os trabalhos vinculados às atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão, ao promover a divulgação e socialização dos
resultados produzidos nessas áreas à comunidade
acadêmica e comunidade externa.

Essas atividades desenvolvidas por meio de seminários,
simpósios, encontros, semanas de cursos, jogos e festivais,
contribuem de forma significativa para o desenvolvimento
da aprendizagem e enriquecimento das experiências
formativas dos estudantes, servidores e comunidade em
geral.

Diante do cenário político e econômico brasileiro que gerou o
contingenciamento de gastos públicos dos recursos
destinados à educação, a instituição realizou apenas os JIF
Goiás e participou da etapa nacional desses jogos, conforme
tabela abaixo:

Diante do cenário político e econômico brasileiro que gerou o
contingenciamento de gastos públicos dos recursos
destinados à educação, a instituição realizou apenas os JIF
Goiás e participou da etapa nacional desses jogos, conforme
tabela abaixo:

EVENTO DATA LOCAL Nº PARTICIPANTES CUSTO DO 
EVENTO (R$)

JIF Goiás 1ª 
Etapa

23 a 
25/04 Inhumas 399 119.617,00

JIF Goiás 2ª 
Etapa

20 a 
22/05 Jataí 361 129.245,50

JIF Nacional 16 a 
21/10

Guarapar
i/ES 45 63.890,00

TOTAL 805 312.752,50

EVENTO LOCAL CONTRATO FUNAPE 
(R$)

Festival de Artes Cidade de Goiás 339.328,00

IV SIMPEEX
Aparecida de 

Goiânia
142.780,00

IV Encontro de Culturas 
Negras Uruaçu 263.252,00

TOTAL 745.360,00



Segue a demonstração de eficiência e conformidade
legal da instituição, sobretudo das áreas relevantes
que contribuíram para o alcance dos resultados do
IFG no exercício de 2019.

DEMONSTRAC ̧ÃO DA 
EFICIÊNCIA E 

CONFORMIDADE LEGAL

GESTÃO ORC ̧AMENTÁRIA E FINANCEIRA

GESTÃO DE PESSOAS 

GESTÃO DE LICITAC ̧ÕES E CONTRATOS 

GESTÃO PATRIMONIAL E 
INFRAESTRUTURA 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAC ̧ÃO 

GESTÃO DE CUSTOS

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 



Gestão Orçamentária e Financeira

A Assistência Estudantil pertence ao elemento de despesa
“custeio”.

Perfil dos Gastos

Segue a evolução dos gastos nos últimos 3 anos mostrando as
despesas empenhadas, liquidadas e pagas, bem como o
detalhamento das despesas por grupo/elemento de despesa;

PESSOAL
R$ 432.759.889,86

87%

CUSTEIO
R$ 46.428.682,09

9%

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
R$ 9.651.844,07

2%
INVESTIMENTO

R$ 11.943.881,46
2%

Perfil dos Gastos em 2019

,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00
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Evolução dos Gastos

empenhadas liquidadas pagas



Desempenho e Tendências

O desempenho orçamentário do IFG, no exercício de
2019, foi prejudicado devido ao seu fracionamento, que
foi maior comparado ao exercício de 2018, conforme
tabela abaixo, tanto em relação ao custeio quanto ao
investimento, que nesse caso foi liberado 50% do
orçamento apenas em 22/11/2019.

Gestão Orçamentária e Financeira

LIBERAÇÃO DE LIMITES PARA EMPENHO 
INVESTIMENTO

DATA VALOR LIBERADO PERCENTUAL
09/04/2019 200.092,00 10,00%

12/07/2019 200.092,10 10,00%

18/10/2019 600.278,00 30,00%

22/11/2019 1.000.461,00 50,00%

TOTAL 2.000.923,00 100,00%

LIBERAÇÃO DE LIMITES PARA EMPENHO 
CUSTEIO

DATA VALOR LIBERADO PERCENTUAL
20/02/2019 R$ 10.094.837,00 20,00%
03/04/2019 R$ 10.094.837,00 20,00%

10/06/2019 R$ 4.037.934,00 8,00%
12/07/2019 R$ 2.523.709,00 5,00%
05/08/2019 R$ 2.523.711,00 5,00%

02/09/2019 R$ 3.533.193,00 7,00%
30/09/2019 R$ 7.571.128,00 15,00%

18/10/2019 R$ 10.094.838,00 20,00%

TOTAL R$ 50.474.187,00 100,00%

Contudo, o IFG buscou atender da melhor maneira
possível às demandas apresentadas, buscando
economicidade em seus contratos contínuos,
replanejando e revendo ações prioritárias para o bom
andamento da Instituição como um todo, tendo em
vista as ações para funcionamento e manutenção das
atividades administrativas e acadêmicas, visando a
contemplar as ações finalísticas de ensino, pesquisa e
extensão da Instituição.



Gestão Orçamentária e Financeira
Total de recursos alocados em Investimento

Na LOA 2019 para o IFG, o orçamento para investimento foi de R$
2.000.923,00 mais R$ 57.428,00 de emenda, totalizando o valor R$
2.058.351,00. Considerando as tendências apresentadas nos últimos
anos, com um orçamento mais conciso, principalmente quanto ao
investimento, inclusive com contingenciamento ao longo do
exercício, o IFG buscou recursos extra orçamentários por meio de
Termos de Execução Descentralizada e Emendas Parlamentares para
complementar o orçamento disponibilizado pela sua Lei
Orçamentária Anual. Esse valor complementado foi de R$
10.058.507,09.

R$ 
2.000.923,00

R$ 57.428,00

R$ 
10.058.507,09

R$ 
11.943.881,46

LOA

EMENDAS

TED

TOTAL EXECUTADO

Total de Recursos Alocados em 
Investimentos

215.365,52

1.842.169,54

3.541.761,64

5.682.351,78

199.985,00

462.247,98

4.4.90.39 - Serviços Pessoa
Jurídica

4.4.90.51- Obras e Instalações

4.4.90.52 - Equipamentos e
Materiais Permanentes

Investimentos por elemento de 
despesa

EMENDA TED LOA

Assim, conforme tabela, o IFG executou em
investimento o valor R$ 11.943.881,46, representando
98,57% do orçamento total disponibilizado ao IFG em
2019.



Execução Orçamentária

O IFG arrecadou em 2019 o valor de R$
333.694,78, muito abaixo do orçamento, porque
deixamos de realizar vários processos seletivos,
devido a utilização das notas do ENEM e também
não tivemos a realização de concursos públicos.

Devido ao superávit 2018, tivemos a liberação na
fonte 650 no valor de R$ 650.685,00, totalizando
em receita própria o valor disponível de R$
984.379,78, mesmo assim bem inferior ao
orçamento inicial de R$ 1.653.222,00.

Reflexões, Desafios e Ações Futuras

O desempenho financeiro foi comprometido no
exercício de 2019, pois houve limitação tanto nos
valores enviados para pagamento aos
fornecedores, quanto ao prazo para envio, o
qual ocorreu apenas uma vez ao mês, gerando
atrasos em honrar os compromissos assumidos
com as empresas prestadoras de serviços

Os principais desafios da Instituição são
acompanhar a elaboração e a execução do
orçamento, utilizando meios de controle para
otimizar o resultado alcançado e estabelecendo
objetivos para melhor tomada de decisões,
considerando a visão institucional e também as
limitações orçamentárias

Gestão Orçamentária e Financeira
LOA 2019 ORÇAMENTO EXECUTADO % 

EXECUTADO
CAPACITAÇÃO - AÇÃO 4572 R$ 954.870,00 R$ 954.870,00 100,00%
FUNCIONAMENTO - AÇÃO 20RL -
CUSTEIO R$ 40.465.291,00 R$ 40.464.690,58 100,00%

FUNCIONAMENTO - AÇÃO 20 RL -
339100 R$ 519.601,00 R$ 519.601,00 100,00%

FUNCIONAMENTO - AÇÃO 20RL -
RECEITA PRÓPRIA R$ 1.590.312,00 R$ 918.951,64 57,78%

CONIF - AÇÃO 00PW - RECEITA PRÓPRIA R$ 62.910,00 R$ 62.909,64 100,00%
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÃO 2994 R$ 8.534.425,00 R$ 8.534.425,00 100,00%

TOTAL - CUSTEIO - LOA R$ 52.127.409,00 R$ 51.455.447,86 98,71%

FUNCIONAMENTO - AÇÃO 20RL -
INVESTIMENTO R$ 2.058.351,00 R$ 2.057.535,06 99,96%

TOTAL - INVESTIMENTO - LOA R$ 2.058.351,00 R$ 2.057.535,06 99,96%

TOTAL - LOA 2019 R$ 54.185.760,00 R$ 53.512.982,92 98,76%

EMENDA - AÇÃO 20RG - INVESTIMENTO R$ 664.517,00 R$ 662.232,98 99,66%
TOTAL - EMENDAS R$ 664.517,00 R$ 662.232,98 99,66%

TED - CUSTEIO R$ 4.666.088,43 R$ 4.625.078,30 99,12%
TED - INVESTIMENTO R$ 9.393.990,09 R$ 9.224.113,42 98,19%

TOTAL - TED R$ 14.060.078,52 R$ 13.849.191,72 98,50%

TOTAL - CUSTEIO R$ 56.793.497,43 R$ 56.080.526,16 98,74%

TOTAL - INVESTIMENTO R$ 12.116.858,09 R$ 11.943.881,46 98,57%

TOTAL R$ 68.910.355,52 R$ 68.024.407,62 98,71%



Gestão de Pessoas
Distribuição dos Servidores por Gênero

Considerando a Força de Trabalho que atuaram no IFG no ano de 2019 (Docentes, TAEs e Estagiários) tivemos 51,26 % do sexo
Masculino e 48,74 % do sexo Feminino.

Fonte: Siape e Suap

Feminino
56%

Masculino
44%

Carreira TAE por Sexo
(Efetivos)

Feminino
41%

Masculino
59%

Carreira Docente por 
Sexo (Efetivos)

SITUAÇÃO MASCULINO FEMININO TOTAL
APOSENTADO 190 219 409

ATIVO EM OUTRO ÓRGÃO 7 6 13

ATIVO PERMANENTE 1050 958 2008

CEDIDO/REQUISITADO 3 4 7

COLABORADOR ICT 0 1 1

COLABOR PCCTAE E MAGISTÉRIO 1 1 2
CONT.PROF.SUBSTITUTO 74 63 137
CONTRATO TEMPORÁRIO 2 2 4

ESTAGIÁRIO 7 9 16

EXERC. 7 ART 93 8112 1 0 1

EXERC DESCENT CARREI 0 1 1
EXERCICIO PROVISÓRIO 3 5 8

REQ.DE OUTROS ÓRGÃOS 0 3 3

TOTAL 1338 1272 2610

Docentes, Técnicos Administrativos e Estagiários
COMPOSIÇÃO POR SEXO



Gestão de Pessoas

Servidores Com Deficiência
0,74%

Servidores Sem Deficiência
99,26%

Servidores Com Deficiência no 
IFG

Distribuição dos servidores com deficiência

Em nossos registros temos um total de 15 servidores
(pessoas com deficiência), distribuídos nos diversos
câmpus do IFG e na reitoria, o que representa um
percentual de 0,74% do universo total de servidores 2008
servidores ativos.

Estratégia de Recrutamento e Alocação de 
Pessoal

A projeção do quantitativo de vagas para provimento é
encaminhada ao MEC em abril de cada ano para
autorização. O planejamento engloba as vacâncias
ocorridas e as que têm possibilidade de ocorrer durante o
ano. Também podem ocorrer liberação de novas vagas
pelo MEC durante o exercício.

No IFG os servidores efetivos ingressam por meio de
concurso público de provas e títulos e os professores
substitutos ingressam por meio de processo seletivo
simplificado. As vagas para as contratações de professores
substitutos decorrem de afastamentos de docentes
efetivos nos termos da Lei 8.745/1993.

As alocações dos servidores consideram o interesse
institucional e vários outros aspectos: cargo, demandas dos
setores, capacidade técnica, experiências anteriores, entre
outros.

Fonte: Siape e Suap
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Distribuição do servidor por Etnia

O IFG realiza campanhas de atualização cadastral para
aperfeiçoamento de seus procedimentos internos,
planejamento e implementação de políticas de gestão de
pessoas, incentivando seus servidores realizarem a
autodeclaração de sua etnia.
O IFG observa a Lei nº 12.990/2014 em seus concursos
públicos, reservando aos negros 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas para provimento de cargos efetivos.

Distribuição do servidor por faixa etária

O quadro de servidores do IFG de acordo com a faixa etária
é composto por uma equipe jovem, a maior parte dos
servidores está com idade mínima entre 19 a 48 anos,
perfazendo um percentual de 75, 64% da força de trabalho,
já os de idade entre 49 e 74 anos somam 24,36%.

Amarela
2,25%

Branca
47,67%

Não 
declarado

14,26%

Parda
28,66%

Preta
7,05%

Indígena
0,10%

Distribuição de Servidores Por Etnia
Ativo Permanente
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Fonte: Siape e Suap
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Distribuição do servidor por carreira

No IFG os dois segmentos da carreira de servidores efetivos,
e em números, estão percentualmente distribuídos
conforme o gráfico abaixo.

Neste contexto tivemos um número de 88 desligamentos
em relação ao total de vacâncias por exonerações e
aposentadorias. Desta forma concluímos que não tivemos
uma ampliação da força de trabalho em 2019, sendo um
déficit de doze servidores que não estão contabilizados
como recomposição.
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Distribuição do Servidor por Situração 
Funcional

Distribuição do servidor por situação funcional

No ano de 2019, o IFG recompôs seu quadro de servidores
em cargos efetivos via concurso público e redistribuição em
um total de 76 Ingressos.

Fonte: Siape e Suap
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Gestão de Pessoas
Detalhamento da Despesa de Pessoal

Ativos, Inativos e Pensionistas

Em 2019 as despesas com Pessoal no IFG sofreu um acréscimo de 7% em relação ao ano de 2018, tal acréscimo se deu devido a
vários fatores tais como: Reajuste salarial na faixa de 5% para a carreira EBTT, aceleração e progressões funcionais de
servidores, aumento na qualificação dos servidores que gera incentivos financeiros de acordo com a legislação vigente, entre
outros.

Fonte: Siape e Suap

R$ 
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357.445.626,94

R$ 
383.661.550,88

R$ 300.000.000,00

R$ 310.000.000,00

R$ 320.000.000,00

R$ 330.000.000,00

R$ 340.000.000,00

R$ 350.000.000,00

R$ 360.000.000,00

R$ 370.000.000,00

R$ 380.000.000,00

R$ 390.000.000,00

2017 2018 2019

Evolução de Despesas com Pessoal

2017 2018 2019
Aposentado R$ 41.111.412,16 R$ 46.275.310,38 R$ 53.148.349,48

Ativo permanente R$ 272.099.132,80 R$ 291.842.878,42 R$ 310.000.413,23
Cedido R$ 807.795,38 R$ 1.097.655,56 R$ 1.538.017,54

Contrato Professor Substituto R$ 9.297.216,13 R$ 9.498.650,37 R$ 57.150,91
Contrato Professor Temporário R$ 3.298,64 R$ 0,00 R$ 9.741.550,75

Contrato Temporário  R$ 76.581,28 R$ 463.758,15 R$ 448.554,35
Estagiário R$ 224.998,83 R$ 205.154,31 R$ 126.486,21

Exercício ÷7º art.93 8112 R$ 252,55 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Descentralizado da Carreira R$ 69.547,00 R$ 67.769,67 R$ 73.467,92

Exercício Provisório R$ 12.125,00 R$ 4.615,25 R$ 6.498,85
Instituidor de pensão R$ 7.246.595,85 R$ 7.914.563,67 R$ 8.521.061,64

Requisitado R$ 38.780,39 R$ 75.271,16 R$ 0,00

TOTAL R$ 330.911.154,73 R$ 357.365.740,53 R$ 382.123.533,34

Série Histórica de Despesas com Pessoal



Gestão de Pessoas
Avaliação de Desempenho, Remuneração e 

Meritocracia

Progressão funcional

Em conformidade com a Lei nº 11.091/2005 em seu
artigo 10, que diz que o desenvolvimento do
servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela
mudança de nível de capacitação e de padrão de
vencimento mediante, respectivamente,
Progressão por Capacitação Profissional ou
Progressão por Mérito Profissional e também com
a lei nº 12.772/2012 em seu Art. 14, que dispõe
sobre o desenvolvimento na carreira dos
servidores docentes.

No mesmo ano as progressões funcionais
concedidas a servidores docentes somaram um
total de 432, além de 11 acelerações da promoção
funcional (concessão feita mediante abertura de
processo e apresentação do título de conclusão do
curso, conforme legislação).

As tabelas remuneratórias das duas careiras estão
no anexo 2.
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Em 2019 foram concedidas 225 progressões por
capacitação (concessão feita mediante abertura de
processo e apresentação do título de conclusão do
curso, conforme legislação) e 565 progressões por
mérito profissional (a cada 18 meses) a servidores
técnicos administrativos efetivos no IFG.

Fonte: Siape e Suap
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Estágio probatório

No IFG implementou-se um modelo de
avaliação de desempenho para servidores
no período de estágio probatório baseado
no modelo Avaliação 360 graus,
ferramenta de avaliação de desempenho
que permite a avaliação do funcionário por
todos a sua volta, como superiores, equipe
de trabalho e pelo próprio avaliado.
A avaliação consiste em três documentos:
autoavaliação (a própria pessoa se avalia),
a avaliação da chefia imediata e a avaliação
da equipe – composta por três pessoas,
que devem ser escolhidas pelo próprio
servidor em conformidade com o Art. 20
da Lei 8112 e legislação complementar.

A implantação do módulo de Avaliação de
Desempenho de Estágio Probatório do
Suap, o que torna a avaliação eletrônica,
está prevista no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação - PDTI do IFG.

Águas Lindas
14%
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3%

Aparecida de Goiânia
4%

Cidade de Goiás
7%

Formosa
1%

Goiânia
16%
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Itumbiara
4%

Jataí
5%

Luziânia
12%

Reitoria
2%

Senador Canedo
4%

Uruaçu
12%

Valparaíso
8%

Processos de Avaliação de Desempenho Concluídos em 2019

Fonte: Siape e Suap
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Capacitação: Estratégia e números

O Plano de Capacitação e Qualificação do IFG está balizado
pela política nacional de desenvolvimento dos servidores
docentes e técnico-administrativos das Instituições Federais
de Ensino Superior – IFES e pelas diretrizes estratégicas
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), instrumento máximo de planejamento da IFG, pela
avaliação das ações de capacitação realizadas no exercício
anterior e pelo levantamento de necessidades realizado com
gestores e servidores lotados nos 14 câmpus e na reitoria da
instituição.

A realização dos cursos assegura o desenvolvimento de
competências profissionais que possibilitam ao servidor
melhores condições para o enfrentamento das questões
presentes no cotidiano da vida profissional, considerando
também o cenário externo.

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos
Humanos – PRODIRH coloca à disposição dos servidores o
Programa de Educação Continuada do IFG, composto por
cursos de curta, média e longa duração, presencial,
semipresencial e a distância, envolvendo instituições
parceiras nacionais e internacionais.
O programa é um instrumento norteador do processo de
desenvolvimento integral do servidor sincronizado as demais
políticas institucionais.

Cursos de Capacitação para 
Servidores em 2019

Total de 
Participantes

Treinamento IFG Digital 661
SIPPAG 28

Promoção de Saúde Mental dos 
Servidores do IFG

71

IV Workshop Moralidade e conduta ética 
nas Relações Sociais

31

Inventário e Desfazimento de 
Patrimônio

37

Total 828

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2017 2018 2019
Programa de Incentivo a Graduação e 

Especialização, (PIGE),
R$ 68.950,00 R$ 82.600,00 R$ 84.000,00

Programa Institucional de Bolsas de 
Qualificação de Servidores (PIQS)

R$ 365.850,00 R$ 224.100,00 R$ 93.150,00

Programa de Capacitação de Curta 
Duração (PROCAP);

R$ 158.485,40 R$ 111.042,54 R$ 0,00

 Programa Institucional de Incentivo à 
Participação em Eventos Científicos e 
Tecnológicos para Servidores (Pipect), 

R$ 186.739,39 R$ 201.015,96 R$ 138.233,81

Programa Institucional de Incentivo à 
Tradução e Publicação de Artigos 

(Pipart);
R$ 5.191,14 R$ 8.350,38 R$ 17.845,00

Programa de doutoramento em 
Educação em parceria do IFG com a 

Universidade de Santiago  de 
Compostela (USC), na Espanha;

R$ 236.862,74 R$ 116.375,76 R$ 111.555,56

Programa de Mestrado em 
Administração e Contabilidade em 

convênio do IFG com o Instituto 
Politécnico de Porto (IPP);

R$ 659.891,33 R$ 281.035,71 R$ 0,00

TOTAL R$ 1.681.970,00 R$ 822.830,35 R$ 444.784,37
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Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS. 

O SIASS IF Goiano / IFG busca uma constante atualização e adequação de seus procedimentos e serviços, visando oferecer
um melhor atendimento ao seu público e ainda auxiliar as Instituições partícipes do Acordo de Cooperação Técnica a
cumprirem com sua missão, sempre agindo dentro da legalidade e das normas que regem o trabalho desenvolvido.
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Gestão de Pessoas
Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal

Mapeamento de processos criando um redesenho dos fluxos, a fim de dar celeridade à tramitação dos mesmos, bem como
trabalhamos na recomposição da força de trabalho para desenvolvimento de ações de apuração de possíveis
irregularidades apontadas pelos órgãos de controle externo, o resultado foi com um aumento expressivo de finalização de
processos represados.
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Gestão de Pessoas
Principais Desafios e Ações Futuras

O ensino profissional e tecnológico, ofertado também pelos institutos federais vem passando por um momento de enormes
desafios para os gestores e demais trabalhadores que atuam direta ou indiretamente na área de gestão de pessoas. Dentre
os aspectos mais críticos pode-se destacar:

• Um enorme desafio para a gestão de pessoas é gerir o quantitativo de servidores necessários para o 
atendimento das diferentes demandas que os institutos abarcam.  Trata-se de uma solicitação 
constante dos Câmpus à Reitoria. Entretanto, a liberação de código de vagas, as formas de ingresso, 
dentre outras, é subordinada à legislação própria,  ao Ministério da Educação e ao Ministério da 
Economia.

Número de servidores mediante as novas demandas:

• Verifica-se que a política de recrutamento e  seleção está limitada à legislação pertinente, o que dificulta 
a definição dos perfis desejados, bem como a seleção de novos servidores, em conformidade com as 
necessidades institucionais e, muitas vezes, não respeitando as particularidades da realidade, as 
especificidades e as demandas dos câmpus  que compõem o IFG.

Dimensionamento de cargos e vagas:



Gestão de Pessoas

Um grande desafio para a Gestão de Pessoas do IFG no cenário atual é a superação da prática essencialmente burocrática.
Todavia, No contexto da nova institucionalidade, cada vez mais se exige da Reitoria a adoção de padronização dos
procedimentos, elaboração de fluxos, de normatização e regulamentos, que contribuem sobremaneira para a
burocratização e a racionalização tanto nas áreas administrativas e pedagógicos como também nas relações sociais que são
estabelecidas no interior da instituição.

• A dificuldade de elaboração de estratégias de planejamento, monitoramento e avaliação das ações 
fragiliza o acompanhamento dos objetivos propostos no PDI e, por conseguinte inviabiliza 
gerenciamento por parte da Reitoria, Pró-reitorias e demais instâncias e, sobretudo da Gestão de 
Pessoas dos resultados a serem alcançados pelo IFG. É necessária a construção de indicadores 
quantitativos e qualitativos, em consonância com as políticas institucionais, para a mensuração dos 
resultados.   Acreditamos que o novo PDI 2019-2023 veio para corrigir essa deficiência e poderemos 
mensurar melhor as ações desenvolvidas pelo IFG.

Planejamento, monitoramento e avaliação dos Programas, Projetos e Ações:

• A rede federal passa por uma grande expansão pautada por motivações de naturezas distintas. Por um 
lado, o crescimento do País pressionou a demanda por mão de obra qualificada. Por outro lado, viu-se 
uma oportunidade quanto à convergência espacial da expansão da rede com outras políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento regional. Todavia, o alcance desse objetivo pode estar em xeque, 
tendo em vista a baixa atratividade da carreira docente nos Institutos Federais e o deslocamento para 
cidades interioranas ainda em desenvolvimento, com pouca infraestrutura e distantes dos centros 
urbanos dificulta a fixação dos trabalhadores.

Ausência de uma política institucional de fixação de servidores no interior, 
mediante ao índice elevado de rotatividade (redistribuição e remoção) em todos 
os Câmpus do IFG e a Reitoria. 



Gestão de Licitações e Contratos
Detalhamento dos gastos das contratações por modalidade

Concorrência
R$1.284.253,01

Dispensa de Licitação

R$10.218.979,34

Inexigibilidade

R$ 1.815.316,52

Suprimento de Fundos

R$ 5.809,51

Regime Diferenciado de Contratação

R$ 3.757.127,16

Pregão

R$ 38.074.186,90



Gestão Patrimonial e Infraestrutura 
Locação de 
Imóveis: R$ 
582.689,92

Energia 
elétrica: 

R$ 3.197.029,44

Manutenção Predial:

R$ 3.544.076,81

Vigilância: 

R$ 6.541.271,83

Limpeza: 

R$ 9.140.744,23

Administração Predial
Prédios gerenciados: 15 (14 câmpus + Reitoria)

Investimento em Capital

Serviços de 
Pessoa 

Jurídica: 

R$ 199.985,00

Equipamentos 
e materiais 

permanentes: 
R$ 7.986.769,30

Obras e 
instalações: 

R$ 3.757.127,16



Gestão da Tecnologia da Informação
Conformidade Legal

Para assegurar a conformidade com as leis, decretos e
demais normas aplicadas à Gestão de Tecnologia da
Informação, o Instituto Federal de Goiás observa um
conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou
referendadas pelo Governo Federal e órgãos de controle.
Nesse contexto, o IFG verifica habitualmente as normas e
orientações publicadas pela Secretaria de Tecnologia da
Informação do Ministério da Economia e pelo SISP - Sistema
de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação.

Acórdão TCU nº 
2.308/2010

Instrução Normativa 
SGD/ME nº 01/2019

Guia de PDTI do SISP 
2015

Decreto nº 8.539, de 
8 de outubro de 2015

Guia de Governança 
de TIC do SISP

Estratégia de 
Governança Digital 
da Administração 

Pública Federal (EGD) 
2016-19

Decreto nº 8.638, de 
15 de janeiro de 2016

Portaria 778 de 04 de 
abril de 2019 –
Secretaria de 

Governo Digital/ME

Acórdão TCU nº 
882/2017

Conformidade do Plano Diretor de TI do IFG com 
a Estratégia de Governança Digital

A Portaria nº 19, de 29 de maio de 2017 da Secretaria de
Tecnologia da Informação/MPDG, determina que os Planos
Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI) devem estar
alinhados à Estratégia de Governança Digital (EGD).

Através do instrumento de verificação de conformidade do
PDTI com a EGD disponibilizado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação/MPDG, tem-se o resultado de
alinhamento do PDTI do IFG vigente em 2019 com a EGD



Gestão da Tecnologia da Informação
Modelo de Governança de TI

O Instituto Federal de Goiás procura adotar as orientações do Guia de Governança de TI do SISP para direcionar as decisões que

envolvem a governança e gestão de TI de modo a obter um comportamento desejável no uso da TIC, alinhado com os objetivos e

metas da Instituição.
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Prática 01 - Envolvimento da alta administração com iniciativas de TIC

Prática 02 - Especificação dos direitos decisórios sobre TIC

Prática 03 - Comitê de Governança Digital

Prática 04 - Riscos de TIC

Prática 05 - Portfólio de TIC

Prática 06 - Alinhamento Estratégico

Prática 07 - Sistema de comunicação e transparência

Prática 08 - Conformidade do ambiente de TIC

Prática 09 - Monitoramento do desempenho da TIC

Prática 10 - Avaliação do uso da TIC



Gestão da Tecnologia da Informação
Montante de Recursos Aplicados em TI

R$ 59.000,76

R$ 455.390,76

R$ 26.760,00

R$ 28.197,23

R$ 2.593,18

R$ 118.369,52

R$ 15.932,00

R$ 8.505,32

R$ 4.471,72

R$ 240.612,90

R$ 15.000,00

R$ 46.689,96

R$ 6.548,70

Licenças de Softwares Adobe

Discos SSD

Certificados Digitais ICP-Brasil

Telefonia Móvel

Telefonia Fixa – Reitoria

Outsourcing de impressão – Reitoria

Serviços de manutenção Nobreaks e elétrica
Datacenter

Material de Consumo de informática - Reitoria

Manutenção de Centrais Telefônicas

Sistema Q-Acadêmico

Sistema Sophia

Convênio Metrogyn

Associação RNP

Serviços e Materiais

Monitores
R$ 111.447,00

6%

Computadores
R$ 1.529.866,50

83%

Computadores 
Workstations
R$ 66.850,00

4%

Nobreaks
R$ 131.823,00

7%

Investimento



Gestão da Tecnologia da Informação
Contratações Mais Relevantes de Recursos de TI

Dentre as diversas contratações realizadas no ano de 2019, devido à criticidade para atendimento das demandas institucionais,
destacamos

Aquisição de 
computadores

•Esta aquisição visou
equipar e modernizar os
diversos laboratórios de
informática presentes
em todos os Câmpus da
Instituição bem como
atender demandas para
uso nas atividades
administrativas;

Aquisição de discos 
SSD

•Com esta aquisição
buscou-se ampliar a
performance dos
computadores que não
possuem esse dispositivo
e assim contribuir para
que os setores
administrativos e
laboratórios de
informática possuam
equipamentos que
melhor atendam as
necessidades
institucionais;

Contrato de 
manutenção do 

Sistema Q-Acadêmico

•O sistema Q-Acadêmico
suporta diretamente a
atividade principal da
missão institucional do
IFG, o Ensino. Este
sistema é, dentre todos
os sistemas aqui
utilizados, o mais crítico
para a continuidade das
atividades Institucionais.
Neste sentido, foi
realizado em 2019
prorrogação do contrato
de manutenção e
evolução do Sistema,
para que o mesmo tenha
condições e pleno
funcionamento para
suportar os processos
acadêmicos.

Aquisição de 
Nobreaks

•Esta aquisição objetivou
dispor de equipamento
nobreak para os
terminais de ponto
eletrônico, como parte
do projeto de
implantação do sistema
de ponto eletrônico, bem
como atender demandas
nas salas técnicas da
Instituição.

Aquisição de 
monitores

•Esta aquisição atendeu a
demanda por monitores
adicionais nas estações
de trabalho para melhor
produtividade quanto ao
uso do sistema de
processo eletrônico;



Gestão da Tecnologia da Informação
Principais Iniciativas (Sistemas e Projetos)

A abertura de novos projetos de TIC seguem as diretrizes do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFG e o Plano
de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação.
No ano de 2019 foram mais de 20 projetos executados,
destes alguns ainda em andamento em 2020. São projetos
nas áreas de sistemas e infraestrutura, onde destacamos
alguns pela maior relevância e impacto para a Instituição

Projeto Detalhamento

SUAP – Atividades Estudantis 
(nova versão do módulo)

Sistema para gerecimento dos programas e 
auxílios da Assistência Estudantil e 
questionário socioeconômico.

IFG Digital

Sistema Eletrônico de Informação implantado 
pelo SUAP em atendimento ao Decreto 
8539/2015. Página do projeto: 
http://www.ifg.edu.br/ifgdigital

SUAP – Central de Serviços

Sistema para solicitações e atendimento de 
serviços. Implantado para área de TI, Gestão 
Acadêmica, Educação a Distância e 
laboratórios. A ser implantado para outras 
áreas.

SUAP – Afastamento para Pós-
Graduação

Sistema para gestão dos servidores em 
afastamento para Pós-Graduação

Sistema de Ponto Eletrônico
Solução para registro e gestão das frequência 
dos servidores Técnico-Administrativos do 
IFG. Página do projeto: https://bit.ly/2yRwOqg

Repositório Digital (atualização(
Sistema de armazenamento e publicação da 
produção científica do IFG

Barramento de Serviços
Sistema do tipo WebService para prover 
integração de dados entre sistemas de 
maneira orquestrada

Contrato Q-Acadêmico
Processo para prorrogação do contrato de 
evolução e manutenção do Sistema Q-
Acadêmico

Atualização SUAP
Projeto para atualizar a versão do SUAP com 
IFRN

Sistemas

Projeto Detalhamento

Ampliação do Datacenter
Processo implantação de recursos para o 
datacenter, cujo processo de aquisição foi 
realizado no final de 2018

Migração da solução de e-mail 
institucional

Projeto de migração da solução de e-mail 
Exchange hospedada localmente para a 
solução G Suite for Education

Aquisição de computadores Processo de aquisição de computadores

Sistemas



Gestão da Tecnologia da Informação
Segurança da Informação

As ações dos setores de TI devem ser alinhadas a Política de Segurança da Informação, normas de uso e diretrizes do CGSIC, e
no ano de 2019 foram realizadas diversas ações acerca do tema:

Publicação dos conjuntos de dados na plataforma de dados abertos em consonância as diretrizes do CGSIC;

Criação de matérias e comunicados de divulgação e conscientização aos servidores e alunos, junto a Diretoria de 
Comunicação Social, sobre formas de ataques e prevenção na internet, com foco no e-mail institucional;

Manifestação de interesse em processo contratação conjunta a UFG para solução de antivírus corporativo;

Atualização e padronizado os sistemas de firewall das unidades do IFG;

Atualizado as soluções de registro de log e monitoramento;

Projeto de segmentação da rede (VLAN) em andamento em todas as unidades;

Iniciação de projeto de implantação do IPv6 em toda a Instituição.



Gestão da Tecnologia da Informação
Principais Desafios a Ações Futuras

diversos desafios terão que ser enfrentados pela Instituição em relação a Governança e Gestão de TI nos próximos meses e
anos. Dentre estes desafios, destacamos alguns com propostas de ações:

Elaborar novo Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação para 2020-

2023
•Comitê de Governança Digital iniciará processo para
elaboração do PDTI através da indicação dos nomes
para constituição de comissão

Executar todas as metas 
estabelecidas no PDTI

•Monitorar a execução do PDTI realizando
intervenções quando necessário ou submissão ao
Comitê de Governança Digital para re-priorização

Atender novas demandas de 
sistemas em paralelo a 

manutenção/evolução dos sistemas 
atuais

•Ampliar quadro de profissionais na área de TI e/ou
realizar contratar empresas de desenvolvimento

Manter a área de TI como estratégica 
na Instituição e imprescindível para o 

seu desenvolvimento
•Atuar no convencimento da alta gestão sobre a
valorização do setor de TI, no quesito de estrutura e
funções gratificadas/cargos de direção, como forma
de permitir a TI prestar o melhor serviço para a
Instituição

Finalizar implantação do Sistema de 
Gestão do Plano de Trabalho Docente
•Executar as etapas do projeto após publicação da
Portaria Institucional

Lidar com os sistemas sendo 
desenvolvidos na Instituição fora do 

setor de TI
•Preparar documentação e plano para aproveitar
força de trabalho no IFG para desenvolvimento de
sistema institucional

Atender a meta de demanda de 
sistemas definida no PDTI

•Priorizar projetos dentro do sistema SUAP devido
experiência da equipe
•Distribuir projetos aos analistas para atendimento
simultâneo conforme condições de cada servidor;
Demandas de evolução de sistema terem que
passar pelo Comitê de Governança Digital

Ter orçamento disponível para 
realizar as aquisições/contratações 

de  soluções de TI
•Realizar plano de contratações de TIC definindo
prioridades para ser atendido conforme orçamento
disponível

Elaboração do Plano de Contratações 
de TIC 2021

•Executar as etapas do processo definido entre DTI,
PROAD e Comitê de Governança DIgital



Gestão de Custos
Diárias

• R$ 628.018,45

Auxílio 
Financeiro a 
Estudantes 

• R$ 8.554.436,49

Limpeza

• R$ 9.140.744,23

Vigilância

• R$ 6.541.271,83

Energia elétrica

• R$ 3.197.029,44

Apoio 
administrativo, 

técnico e 
operacional

• R$ 2.554.423,11

Combustíveis e 
manutenção de 

veículos

• R$ 2.005.112,48

Serviço de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação
• R$ 852.075,89

Materiais de 
Consumo

• R$ 4.041.226,51

Auxílio 
Financeiro a 
Pesquisador

• R$ 210.440,90



Sustentabilidade Ambiental
Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições 

O Instituto Federal de Goiás continua avançando nas ações que possuem como foco a sustentabilidade ambiental, em
consonância com a legislação vigente. Os editais para aquisições de bens e contratação de obras e serviços apresentam os
critérios de sustentabilidade em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012.

Ações para redução do consumo de recursos naturais e de resíduos poluentes

O IFG vem adotando práticas diárias de sustentabilidade e racionalização dos gastos não só em aquisições de bens e
contratações de serviços diversos, mas nas ações com vistas à economia da manutenção predial, à redução do consumo de
energia e de água, na utilização de tecnologias inovadoras e de materiais que reduzam o impacto ambiental.

Redução significativa das 
aquisições de copos 

descartáveis

Readequação dos 
contratos de energia 
elétrica, na forma de 

contratação e na 
demanda. 

Instalação de placas 
fotovoltaicas nos câmpus 
do IFG troca do sistema de 

iluminação, com a 
substituição de lâmpadas 

convencionais por 
lâmpadas mais eficientes

Troca do sistema de 
iluminação, com a 

substituição de lâmpadas 
convencionais por 

lâmpadas mais eficientes 
em algumas unidades

Conclusão das obras 
necessárias para a 

instalação de usinas 
solares fotovoltaicas nos 

câmpus

Sistema de aquecimento de 
água através de energia 

solar no Câmpus Goiânia



Sustentabilidade Ambiental

• Os recursos (R$ 1.849.270,26) serão usados na aquisição de placas
fotovoltaicas e na instalação de mais 29 usinas solares fotovoltaicas
nas unidades do IFG

Programa EnergIF

• Estudos da Melhoria da Eficiência Energética de Sistema de
Geração Fotovoltaico por meio do Arrefecimento de Painéis Solares
com Água de Reuso no câmpus Goiânia

• Proposta de Implantação de um Sistema Predial de
Aproveitamento de Água Pluvial no Câmpus Goiânia

• Escola Resíduo Zero (Horta no IFG) – Câmpus Goiânia
• Projeto Tampatas: Destinação de Lixo para reciclagem: no Câmpus
Goiânia Oeste

• Reutilização de água dos aparelhos de ar-condicionado no Câmpus
Inhumas

Projetos de pesquisa e ações de extensão com foco na
redução das contas de energia e na questão
ambiental

IFG Digital

De acordo com a Comissão responsável pelo
projeto, a previsão é que em 12 meses (um
ano) o IFG Digital registre uma economia
significativa de recursos públicos e
ambientais, conforme o quadro abaixo:

Item
Economia Anual 

(Estimativa)
Resmas de Papel R$ 363.000,00
Contrato Malote R$ 67.200,00

Consumíveis R$ 22.840,00
Capas de Processos R$ 112.000,00

Custos com Impressões R$ 419.329,78

Armários deslizantes R$ 20.000,00

Economia Anual 
(Estimativa)

R$ 1.004.369,78



Sustentabilidade Ambiental
IF

G
 D
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Redução de custos financeiros (papel, consumíveis, capas de processos, contratos de impressão);

Redução do custo ambiental associado ao uso do papel;

Redução de custos operacionais relacionados à entrega e ao armazenamento de documentos e 
processos;

Eliminação de perdas, extravios e destruições indevidas de documentos e processos;

Práticas inovadoras de trabalho, voltadas à orientação a processos e ao aumento da produtividade, que 
promovem o abandono do uso do papel;

Incremento na publicidade dos processos, tornando mais fácil seu acompanhamento por servidores, e o 
seu controle interno;

Promover a transparência ativa, garantindo aos cidadãos o direito de acesso à informação;

Simplificar o atendimento ao cidadão;

Reduzir custos por meio da redução da demanda de atendimento presencial.



INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, 

FINANCEIRAS 
E CONTÁBEIS



Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Instituto Federal

de Goiás foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram

observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto

na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais

normas aplicáveis.

As demonstrações contábeis consolidam as contas das Unidades

Gestoras do Instituto Federal de Goiás e foram elaboradas a partir das
informações constantes no Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal (SIAFI). As demonstrações contábeis
completas encontram-se no anexo 3 e a declaração da contadora se

encontra no anexo 4.



Receitas
Apresentamos a seguir, uma tabela demonstrando a receita prevista e arrecadada até dezembro de 2019, no Instituto 
Federal de Goiás.

RECEITAS ARRECADADAS

NATUREZA DA RECEITA

PREVISÃO RECEITAS

REALIZADASINICIAL ATUALIZADA

13100111 Aluguéis e arrendamentos 255.180,00 255.180,00 216.960,26

13100112 Aluguéis e arrendamentos – Multas e Juros 264,88

16100111 Serviços Administrativos 29.319,00 29.319,00 32.701,63

16100112 Serviços Administrativos- Multas e juros 32,00

16100211 Insc. em concursos e processos .seletivos 982.591,00 982.591,00 57.368,00

19229911 Outras Restituições 386.132,00 386.132,00 26.057,01

19909912 Outras receitas – Multas e juros 311,00

TOTAL 1.653.222,00 1.653.222,00 333.694,78

Fonte: Tesouro Gerencial



Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,
construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando
tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos
aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais
benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2019, o Instituto Federal de Goiás apresentou um saldo de R$ 616.795.050,63 (seiscentos e dezesseis milhões,
setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta reais e sessenta e três centavos) relacionados a imobilizado.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2018 e 2019.

BENS MÓVEIS 31/12/2019 31/12/2018 AH%

(+) Valor Bruto Contábil 103.846.000,11 99.024.825,85 4,86%

(-) Depreciação/Amort./Exaustão Acum. de Bens Móveis 63.118.161,42 56.247.528,25 12,21%

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis

Bens Imóveis

(+) Valor Bruto Contábil 577.579.199,06 559.749.109,42 3,18%

(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis 1.511.987,12 1.313.660,76 15,09%

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis

TOTAL 616.795.050,63 601.212.746,26 2,59%

Fonte: Tesouro Gerencial



Bens Móveis

BENS MÓVEIS - COMPOSIÇÃO MÓVEIS - COMPOSIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AH(%)

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 34.917.511,14 34.130.304,15 2,30%

Bens de Informática 23.164.400,98 20.567.324,02 12,62%

Móveis e Utensílios 24.407.641,68 24.109.297,70 1,23%

Material Cultural, Educacional e de Comunicação 9.943.328,09 9.594.878,46 3,63%

Veículos 8.256.165,47 8.222.597,51 0,40%

Bens Móveis em Almoxarifado 1.316.077,87 559.549,13 135,20%

Demais Bens Móveis 1.840.874,88 1.840.874,88 0,00%

Depreciação / Amortização Acumulada 63.118.161,42 56.247.528,25 12,21%

TOTAL 40.727.838,69 47.869.727,17 -14,92%

Fonte: Tesouro Gerencial

Os Bens Móveis em 31/12/2019 totalizavam R$ 40.727.838,69 (quarenta milhões, setecentos e vinte e sete mil,
oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) e estão distribuídos em várias contas contábeis
conforme detalhado na tabela a seguir.



Bens Imóveis e de Uso Especial
Os Bens Imóveis do Órgão, em 31/12/2019, totalizavam R$ 576.067.211,94 ( Quinhentos e setenta e seis milhões, sessenta e
sete mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos) e estão distribuídos nas seguintes contas contábeis, conforme

demonstrado na tabela a seguir.

BENS IMÓVEIS – COMPOSIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AH(%)

Bens de Uso Especial 569.936.971,98 553.543.592,00 2,96%

Bens Imóveis em Andamento 7.642.227,08 6.205.517,42 23,15%

Depreciação / Amortização Acumulada 1.511.987,12 1.313.660,76 15,09%

TOTAL 576.067.211,94 558.435.448,66 3,15%

Os bens de uso especial correspondem a 98,67% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço
Patrimonial do Órgão , perfazendo o montante de R$ 576.067.211,94 ( Quinhentos e setenta e seis milhões, sessenta e
sete mil, duzentos e onze reais e noventa e quatro centavos ) em 31/12/2019.

Em síntese, os bens de uso especial mais relevantes na composição do patrimônio imobiliário federal são constituídos de
Imóveis de Uso Educacional.

Fonte: Tesouro Gerencial

BENS DE USO ESPECIAL – COMPOSIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018 AH(%)

Terrenos, Glebas 6.608.700,00 6.608.700,00 0,00%

Imóveis de Uso Educacional 563.328.271,98 546.934.892,00 2,99%

TOTAL 569.936.971,98 553.543.592,00 2,96%



Obrigações Contratuais
Em 31/12/2019, o Instituto Federal de Goiás, possuía um saldo de R$ 21.916.966,33 (vinte e um milhões, novecentos e
dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), referentes a obrigações contratuais.

A seguir, apresentamos a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 31/12/2019 31/12/2018 AH(%)

Aluguéis 41.087,06 41.087,06 0,00%

Fornecimento de Bens 74.112,47 80.118,84 -7,50%

Seguros 35.689,05 13,489,61 164,56%

Contratos de Serviços 21.766.077,75 29.113.121,43 -25,24%

TOTAL 21.916.966,33 29.247.816,94 -25,07%

As obrigações contratuais relacionadas com contratos de serviços representam 99,53 % dos contratos assumidos em
2018 e 99,31% dos contratos em 2019.

Fonte: Tesouro Gerencial



Obrigações Contratuais
Apresentamos a seguir a tabela relacionando-se as Unidades Gestoras contratantes na data base de 31/12/2019.

A Reitoria, é responsável por
58,05% dos contratos assumidos
até 2019, sendo responsável pela
execução das obras e serviços de
engenharia de todos os campus,
pelos contratos para realização de
eventos institucionais e realização
de processos seletivos e concursos.

Obrigações Contratuais
Por Unidade Gestora Contratante

Unidade Gestora 31/12/2019 AV(%)
Reitoria R$ 12.722.789,88 58,05%

Câmpus Goiânia R$ 3.699.142,19 16,88%

Câmpus Jataí R$ 40.284,53 0,18%

Câmpus Inhumas R$ 892.205,99 4,08%

Câmpus Itumbiara R$ 345.735,41 1,57%

Câmpus Uruaçu R$ 266.325,81 1,22%

Câmpus Anápolis R$ 540.495,01 2,46%

Câmpus Formosa R$ 205.105,19 0,94%

Câmpus Luziânia R$ 587.447,56 2,68%

Câmpus Aparecida R$ 465.730,54 2,12%

Câmpus Cidade de Goiás R$ 707.629,90 3,22%

Câmpus Águas Lindas de Goiás R$ 126.089,85 0,58%

Câmpus Goiânia Oeste R$ 106.252,80 0,49%

Câmpus Senador Canedo R$ 524.387,97 2,39%

Câmpus Valparaiso de Goiás R$ 687.343,70 3,14%

Total R$ 21.916.966,33 100,00%
Fonte: Tesouro Gerencial



Obrigações Contratuais

Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os saldos dos
contratos mais significativos, na data base de 31/12/2019.

Os contratos mais significativos, relacionados 
acima, representam 53,46% dos saldos dos 

contratos do Órgão.

Reuter Gráficos Editora Ltda – Contrato 018/2016 –
Contratação de serviços para realização de
processos seletivos e concursos.

MPA Construtora Ltda – Contrato 024/2018 –l Construção
da 2ª etapa do Campus Goiânia Oeste.

SC Comercial e Serviços Ltda – Contrato 04/2019 –
Serviços de limpeza, recepção e copeiragem

Murano Construções Ltda – Contrato 07/2019 –
Manutenção predial

Volus Tecnol. E Gestão Ltda – Contrato 015/2018 –
Abastecimento e manutenção de veículos.

Gevex Construções – Eireli – Contrato 022/2018 –
Construção de quadras nos campus desse órgão.

31/12/2019 AV(%)
Reuter Gráficos Editores Ltda R$ 4.054.365,38 18,49%
MPA Construtora Ltda R$ 2.429.209,16 11,04%
SC Comercial e Serviços Ltda R$ 2.391.273,68 10,92%
Murano Construções Ltda R$ 1.367.781,36 6,24%
Volus Tecnol. E Gestão Ltda R$ 750.972,51 3,42%
Gevex Construções Ltda R$ 735.359,67 3,35%
Demais Contratos do Órgão R$ 10.198.004,57 46,54%

Total R$ 21.926.966,33 100,00%

Obrigações Contratuais – Por Contrato



Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2019, o Instituto Federal de Goiás, apresentou um saldo em aberto de R$ 1.767.465,69 (hum milhão, setecentos e
sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) relacionado a Fornecedores e Contas
a Pagar, sendo referente a Obrigações a Curto Prazo.

Apresentamos a seguir, uma tabela, segregando essas obrigações, entre fornecedores nacionais e estrangeiros e entre
circulante e não circulante.

Fornecedores e Contas a 
Pagar – Composição

31/12/2019 31/12/2018

Circulante R$ 1.767.465,69 R$ 2.855.055,53
Nacionais R$ 1.767.465,69 R$ 2.855.055,53
Estrangeiros R$ 0,00 R$ 0,00
Não Circulante R$ 0,00 R$ 0,00
Nacionais R$ 0,00 R$ 0,00
Estrangeiros R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 1.767.465,69 R$ 2.855.055,53

Odecréscimo no passivo circulante deste órgão, em relação a dezembro/ 2018, foi de 38,10%.

Fonte: Tesouro Gerencial 2018 e 2019.



Fornecedores e Contas a Pagar

A Reitoria é responsável por 29,16% do total a
ser pago, sendo que esta Unidade executa as
despesas com obras de todo o órgão.

O valor de R$ 1.767.465,69( Um milhão,
setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos
e sessenta e cinco reais e sessenta e nove
centavos) referente a fornecedores e contas a
pagar, está apresentado nas contas
21311.01.00 – fornecedores nacionais e
21.311.04.00-contas a pagar credores nacionais
e 213120400 - contas a pagar credores
nacionais – intra.

Fornecedores e Contas a 
Pagar – Por Unidade Gestora

31/12/2019 AV (%)

Reitoria R$ 515.497,93 29,16%

Câmpus Goiânia R$ 287.151,98 16,25%

Câmpus Jatai R$ 134.616,18 7,61%

Câmpus Inhumas R$ 233.685,01 13,23%

Câmpus Itumbiara R$ 94.349,12 5,34%

Câmpus Uruaçu R$ 52.577,84 2,97%

Câmpus Anápolis R$ 21.372,65 1,21%

Câmpus Formosa R$ 55.789,09 3,15%

Câmpus Luziânia R$ 157.458,32 8,91%

Câmpus Aparecida de Goiânia R$ 24.100,00 1,36%

Câmpus Cidade de Goiás R$ 40.810,71 2,31%

Câmpus Águas Lindas de Goiás R$ 45.789,93 2,59%

Câmpus Goiânia Oeste R$ 13.347,36 0,76%

Câmpus Senador Canedo R$ 26.695,00 1,52%

Câmpus Valparaiso de Goiás R$ 64.224,57 3,63%

Total R$ 1.767.465,69 100,00%
Fonte: Tesouro Gerencial 2019.



Fornecedores e Contas a Pagar

Fonte: Tesouro Gerencial 2019.

Na tabela apresentada a seguir, relacionamos os fornecedores com valores mais significativos e o saldo a executar, na data
base de 31/12/2019.

Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor 31/12/2019 AV (%)
Fornecedor A: 08191312/0001-31 - EGE Construtora Eireli R$ 418.301,97 23,67%

Fornecedor B: 04567265/0001-27 - Scorpion Informática Eireli R$ 225.868,45 12,77%

Fornecedor C: 14482096/0001-86 – Prime Construções Ltda R$ 97.425,77 5,53%

Fornecedor D: 37878675/0001-48 – Alfa Papelaria Eireli R$ 94.169,26 5,33%

Fornecedor E: 06308467/0001-80 – Net Projeto Eireli R$ 83.500,61 4,72%

Fornecedor F: 31546484000364 – Confederal Vig. e Transporte R$ 82.210,69 4,65%

Fornecedor G: 12675365000103 – M .Farias Martins R$ 79.530,00 4,49%

Demais Fornecedores R$ 686.458,94 38,84%

Total R$ 1.767.465,69 100,00%

Os fornecedores A, B, C, D, E, F, G representam 61,16% do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais
despesas:
Fornecedor A: 08191312/0001-31 – EGE Construtora Eireli - refere-se a construção do Campus Águas Lindas. Este órgão
aguarda uma Decisão Judicial para liberação desse pagamento.
Fornecedor B: 04567265/0001-27 - Scorpion Informática Eireli - Refere-se a aquisição de equipamentos de informática.
Fornecedor C: 14482096/0001-86 – Prime Construções Ltda- Refere-se a reforma do auditório do Campus Inhumas.
Fornecedor D: 37878675/0001-48 – Alfa Papelaria Eireli.- Refere-se a aquisição de materiais de expediente.
Fornecedor E: 06308467/0001-80 – Nel Projeto Eireli – Refere-se a prestação de serviços de limpeza, jardinagem e
carregamento.
Fornecedor F: 31546484000364 – Confederal Vigilância e Transporte – Refere-se a serviços de vigilância.
Fornecedor G: 12675365000103 – M .Farias Martins – Refere-se a aquisição de materiais de informática.



Restos a Pagar

Fonte: Tesouro Gerencial 2019.

Em 31/12/2019, o Instituto Federal de Goiás apresenta um saldo de R$ 4.341.959,72 ( Quatro milhões, trezentos e quarenta
e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos ), referente a restos a pagar não processados a
liquidar.

Unidade Orçamentária
RPNP Inscritos e 

Reinscritos
RPNP Cancelados RPNP liquidados RPNP Pagos RPNP a liquidar

26101- MEC R$ 9.291.384,73 R$ 57.199,18 R$ 8.459.040,78 R$ 8.282.927,79 R$ 775.144,77
26104- R$ 36.818,80 R$ 36.818,80 R$ 36.818,80 R$ 0,00
26429-IFG R$ 12.087.001,88 R$ 824.331,10 R$ 8.937.947,68 R$ 12.194.796,00 R$ 2.324.723,10
30907-Fundo Penit.Nacional R$ 332.029,50 R$ 332.029,50 R$ 332.029,50 R$ 0,00
30912-Fundo Nac.antidrogas R$ 1.051.486,87 R$ 135.289,47 R$ 85.393,90 R$ 916.197,40
36211-Funasa R$ 289.734,63 R$ 0,50 R$ 253.796,37 R$ 253.796,37 R$ 35.937,76

51101- R$ 221.320,60 R$ 70.796,91 R$ 70.796,91 R$ 150.523,69

53207-Sudeco R$ 96.600,00 R$ 33.817,00 R$ 33.817,00 R$ 62.783,00

81101 R$ 376.712,00 R$ 300.062,00 R$ 300.062,00 R$ 76.650,00

TOTAL R$ 23.783.089,01 R$ 881.530,78 R$ 18.559.598,51 R$ 18.210.438,27 R$ 4.341.959,72

Execução dos Restos a Pagar Não Processados por Origem do Recurso

Quanto ao total de Restos a Pagar inscritos no Instituto Federal de Goiás, apresentado na tabela acima, 50,82% pertencem
ao orçamento do próprio órgão e 49,18% provém do orçamento de outros órgãos.



Fonte: Tesouro Gerencial 2019.

Em 31/12/2019, 76,56% dos RPNP apresentavam pagos e 3,70% foram cancelados e referem –se a saldos de contratos não
utilizados.

A seguir, apresentamos a tabela, demonstrando os RPNP por grupo de despesas

Grupo de Despesas RPNP a liquidar
RPNP Liquidados 

a Pagar

Restos a Pagar 
Processados a 

Pagar
Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Despesas correntes R$ 2.790.735,02 R$ 266.353,97 R$ 48.750,95
Investimentos R$ 1.551.224,70 R$ 82.806,27 R$ 453.801,97

Total R$ 4.341.959,72 R$ 349.160,24 R$ 502.552,92

Restos a pagar Processados e Não Processados por grupo de despesas

Restos a Pagar



Fonte: Tesouro Gerencial 2019.

A seguir, apresentamos a tabela, demonstrando
os RPNP a Liquidar por Unidade Gestora

A Reitoria é responsável por 42,68% dos Restos
a Pagar não processados a liquidar, sendo que
esta Unidade é responsável pela execução de
todas as obras e de todos os processos
seletivos do órgão.

O órgão não possui empenhos anteriores a
2016 inscritos em restos a pagar e está
adotando medidas para evitar saldos alongados
e reinscrição de empenhos.

Unidade Gestora 31/12/2019  AV (%)

Reitoria R$ 1.852.729,59 42,68%

Campus Goiânia R$ 333.190,42 7,67%

Campus Jatai R$ 3.997,79 0,09%

Campus Inhumas R$ 310.869,85 7,16%

Campus Itumbiara R$ 117.733,59 2,72%

Campus Uruaçu R$ 52.264,68 1,21%

Campus Anápolis R$ 1.100,40 0,02%

Campus Formosa R$ 356.952,11 8,23%

Campus Luziânia R$ 1.197.919,77 27,59%

Campus Aparecida de Goiânia R$ 25.782,00 0,59%

Campus Cidade de Goiás R$ 4.279,88 0,09%

Campus Águas Lindas R$ 0,00 0,00%

Campus Goiânia Oeste R$ 28.541,55 0,65%

Campus Senador Canedo R$ 40.294,57 0,93%

Campus Valparaiso R$ 16.303,52 0,37%

Total R$ 4.341.959,72 100,00%

Restos a pagar Não Processados a Liquidar por 
Unidade Gestora

Restos a Pagar
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Anexo 2 - Tabelas de Remuneração

Tabelas de Estrutura e 

Vencimentos - Técnicos 

Administrativos em Educação

Base: Lei 11.091 de 12 de Janeiro de

2005



Anexo 2 
Tabelas de Remuneração

Tabelas de Estrutura e Vencimentos e Retribuição por Titulação - Professores EBTT
Carga horária: Dedicação Exclusiva

Base: Lei 12.772 de 28 de Dezembro de 2012



Tabelas de Estrutura e Vencimentos e Retribuição por Titulação - Professores EBTT
Carga horária: 40h

Base: Lei 12.772 de 28 de Dezembro de 2012

Anexo 2 
Tabelas de Remuneração
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