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1 INTRODUÇÃO 

 Tendo em vista a aprovação do novo Estatuto da UFG pela Portaria No. 9 de 

23/01/2014 - MEC, publicada no DOU em 24/01/2014 e, em especial, o que consta do 

artigo 81 do referido estatuto, o Colegiado da Unidade Acadêmica Especial é o responsável 

por aprovar o Plano de Gestão da Chefia da Unidade Acadêmica Especial, que deverá ser 

apresentado pelo Chefe ao colegiado da Unidade em até 90 dias após a sua posse. 

 Desta forma, o chefe da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia (FENG), 

designado através da portaria 4864 de 01/12/2015, torna público o plano de gestão e as 

diretrizes de condução de ações para o mandato que vai de novembro de 2015 à outubro de 

2019. 

 

1.1 Identificação da unidade 

 

1.1.1 Denominação:  

 Unidade Acadêmica Especial de Engenharia - FENG 

 

1.1.2 Localização:  

 - Bloco O da Regional Catalão: Prédio das Engenharias. 

  

1.1.3 Atos legais: 

 A FENG foi instituída à partir da publicação da Resolução CONSUNI No. 

23R/2014, que estabelece Unidades Acadêmicas Especiais e Coordenações na Regional 

Catalão. A resolução foi publicada no dia 29/08/2014 e marca o início de uma nova 

estrutura organizacional dos cursos da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás, 

em torno de nove novas Unidades Acadêmicas.   
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1.1.4 Modalidades de ensino 

 A unidade oferece à comunidade cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu) 

nas áreas de engenharia. Em nível de graduação, são oferecidos os cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia de Minas e Engenharia de Produção. Na pós-graduação, na modalidade 

lato-sensu, são oferecidos três cursos, descritos a seguir.  

 

1.1.5 Coordenações dos cursos: 

- Curso de Graduação em Engenharia de Produção: André Alves de Resende 

- Curso de Graduação em Engenharia Civil: José Júlio de Cerqueira Pituba 

- Curso de Graduação em Engenharia de Minas: Carlos Cordeiro Ribeiro 

- Curso de Especialização em Engenharia de Produção: Silvia Parreira Tannús 

- Curso de Especialização em Tratamento de Minérios: André Carlos Silva 

- Curso de Especialização em Lavra e Geotecnia de Minas: Antonio Nilson Zamunér Filho 

 

1.1.6 Chefia da UAE 

A chapa eleita para o quadriênio 2016-2019 é composta pelos seguintes membros: 

- Prof. Dr. Marco Paulo Guimarães (Chefe da Unidade) 

- Prof. Dr. Wellington Andrade da Silva (Sub-chefe da Unidade) 

 

Através de portarias específicas, foi composta a equipe que coordenará as pastas abaixo, 

visando auxiliar a condução dos trabalhos nesse mandato: 

- Prof. Dr. Rogério Santana Peruchi (Coordenador de Pesquisa) 

- Prof. Dr. Antover Panazzolo Sarmento (Coordenador de Administração, RH e Finanças) 

- Prof. Dr. Antonio Nilson Zamunér Filho (Coordenador de Extensão, Cultura e 
Tecnologia da Informação) 

- Profa. Ma. Naiara Faiad Sebba Calife (Coordenadora de Pós-graduação Lato-sensu da 
FENG) 
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1.2 Caracterização da unidade 

 A caracterização da unidade é um ponto de partida importante para se discutir o 

plano de gestão para o quadriênio apresentado. 

 

1.2.1 Espaço físico da unidade 

 Os cursos de Engenharia, e seus laboratórios, estão distribuídos em dois locais 

distintos. O primeiro local é o prédio das Engenharias, que consiste em uma edificação de 

três andares, totalizando 2.586,8 m2 de área construída. O primeiro andar abriga o Curso de 

Engenharia Civil, o segundo andar abriga o Curso de Engenharia de Minas e o terceiro 

andar abriga o Curso de Engenharia de Produção. O segundo local consiste em um galpão 

alugado de 450 m2, onde é abrigado o Laboratório de Modelamento e Pesquisa em 

Processamento Mineral (LaMPPMin). 

 

1.2.2 Recursos pedagógicos 

 No total, a Unidade conta com vinte e três laboratórios e seis grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPQ, além de abrigar redes de pesquisa da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). Um exemplo é a Rede Goiana de Pesquisa em 

Engenharia Mineral. Além disso, conta com vários recursos técnicos que visam dar suporte 

ao desenvolvimento das atividades de ensino na unidade, como: computadores, projetores, 

equipamentos para fins específicos, entre outros. A FENG conta com três laboratórios de 

informática, sendo que neles podem ser utilizados vários programas computacionais das 

áreas correlatas à Engenharia.  

 O suporte da biblioteca da Regional é de extrema importância, visto que a sua 

existência aproxima o aluno dos livros e, portanto, do conhecimento. A FENG conta com 

bibliotecas de periódicos especializados, armazenadas na Biblioteca da Regional e bases de 

dados para consulta por parte da sociedade. 
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1.2.3 Recursos humanos 

 O corpo docente da unidade é composto por, aproximadamente, quarenta 

professores efetivos, sendo estes, na sua maioria, em regime de Dedicação Exclusiva. A 

FENG conta ainda com seis professores substitutos para atender as demandas dos cursos 

presenciais. 

 Em relação aos técnicos-administrativos, a unidade conta com três técnicos, número 

muito inferior ao indicado. Destaca-se ainda a ausência total de técnicos de laboratório. A 

recomendação de um técnico para cada dezessete alunos resultaria em um quantitativo de, 

aproximadamente, quarenta e sete técnicos-administrativos. Tamanha discrepância mostra 

o quão defasada está a realidade dos campi de interior em relação ao indicado para uma 

boa condução nos trabalhos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão nas Unidades 

Acadêmicas recém-criadas. 

 

1.2.4 Quadro discente 

 A unidade conta com um quadro discente de alunos predominantemente da região 

sudeste do estado de Goiás. Esse quadro é de, aproximadamente, oitocentos alunos de 

graduação e cento e vinte alunos de pós-graduação lato-sensu.  
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2 DESAFIOS PARA O QUADRIÊNIO 

 Os desafios a serem enfrentados nessa gestão passam por todos aqueles 

relacionados à criação de uma nova unidade. Esses desafios foram classificados em quatro 

eixos temáticos, para facilitar o cumprimento das metas: ensino, pesquisa, extensão e 

rotinas administrativas. 

 

2.1 Ensino 

 No eixo temático relacionado às atividades de ensino, os desafios são elencados em 

três principais linhas, dadas as demandas identificadas pelos membros da chefia. Dentre 

elas pode-se citar: a diligência a ser promovida pelo MEC, a consolidação dos cursos de 

graduação e o desenvolvimento de uma política de capacitação e/ou qualificação visando a 

fixação de docentes na Unidade. 

 

2.1.1 Diligência na Engenharia Civil 

 O Curso de Engenharia Civil, na avaliação in-loco realizada pelo MEC/INEP no ato 

do reconhecimento do curso, foi encaminhado à situação de diligência pelos avaliadores. 

Tal situação leva a necessidade de ações visando o sucesso e a aprovação do Curso. 

Responsáveis diretos: 

- Professores do curso de Engenharia Civil 

- Coordenador de graduação da FENG 

- Chefia da FENG 

- Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil 

 

2.1.2 Consolidação dos cursos de graduação 

 Os cursos de graduação da FENG foram criados recentemente e tal situação leva a 

necessidade de consolidação dos mesmos, tendo em vista as deficiências que se 

apresentam durante a criação de um curso. Dentre os cursos da FENG, apenas os cursos de 

Engenharia de Produção e Engenharia de Minas foram reconhecidos pelo MEC/INEP. 

Com isso, percebe-se que são necessárias ações para melhorar a qualidade do ensino dos 
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cursos de graduação da Unidade, tanto dos já reconhecidos como a daquele que se encontra 

em diligência.  

Responsáveis diretos: 

- Professores dos Cursos de Engenharia de Minas, Engenharia Civil e Engenharia de 
Produção 

- Coordenadores dos Cursos de Engenharia de Minas, Engenharia Civil e Engenharia de 
Produção 

- Coordenador de graduação da FENG 

- Chefia da FENG 

 

2.1.3 Política de Capacitação/Qualificação/Fixação de docentes 

 Um dos problemas frequentemente enfrentados na unidade é a dificuldade de 

fixação de professores em Catalão-GO. Isso leva a uma alta rotatividade do quadro 

docente, que acarreta uma série de prejuízos para a Unidade Acadêmica Especial de 

Engenharia.  

 Sendo assim, é necessário que se crie uma política de Capacitação, Qualificação 

e/ou Fixação de docentes na Unidade. 

Responsáveis diretos: 

- Professores de todos os cursos 

- Coordenadores de graduação, de administração e de pesquisa da FENG 

- Chefia da FENG 

 

 

2.2 Pesquisa 

 No eixo temático relacionado à pesquisa, foram identificadas quatro prioridades, 

elencadas à seguir. 
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2.2.1 Criação do Mestrado em Engenharia 

 Consiste em prioridade para esta gestão a criação de um mestrado acadêmico em 

Engenharia na Unidade. A criação do mestrado acadêmico na unidade vai de encontro a 

solução necessária para o problema citado no item 2.1.3. 

Responsáveis diretos: 

- Professores doutores da FENG 

- Coordenador de pesquisa da FENG 

- Chefia da FENG 

- Direção da Regional 

 

2.2.2 Política de incentivo à produção 

 Percebe-se necessário desenvolver uma política para incentivo à produção por parte 

dos docentes da unidade. O fortalecimento dos cursos, tanto em nível de graduação como 

em nível de Pós-graduação, passa pela necessidade em aumentar a produção científica por 

parte dos docentes. Tal demanda visa melhorar as publicações da unidade através da 

concessão de apoio no momento da publicação. O aumento na produção científica vai de 

encontro a solução necessária para os problemas citados nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.2.1. 

Responsáveis diretos: 

- Todos os professores  

- Coordenador de Pesquisa da FENG 

- Coordenador de Pós-graduação Lato-sensu da FENG 

- Chefia da FENG 

 

 

2.3 Extensão 

 Ações de extensão são realizadas na UFG por meio de programas, projetos, cursos, 

eventos e prestação de serviços em conformidade com a resolução nº 3/2008 do 

CONSUNI. A extensão universitária visa promover a interação com a sociedade por meio 

de processos educativos, culturais e científicos, que articulados ao ensino e à pesquisa, de 
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forma indissociável, viabilizam a transformação e integração entre a Universidade e a 

Sociedade. A extensão fornece subsídios para a melhoria da qualidade da pesquisa e do 

ensino, aproximando o pesquisador aos problemas, possibilitando aos discentes uma 

melhor formação, não só profissional, bem como cidadã. A cultura, de modo geral, 

percebida como o complexo conjunto de conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes, 

hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade deve 

representar uma alavanca de desenvolvimento individual e social. No setor cultural se deve 

valorizar, difundir e fomentar demandas e espaços para a divulgação da cultura e da 

inovação.  

 

2.3.1 Instituir uma comissão para criação de curso de extensão (presenciais e a distância) 

 Visando fortalecer o tripé que sustenta a filosofia de universidade, pretende-se atuar 

no desenvolvimento de projetos de extensão, através de uma atuação direta sobre a 

sociedade, amparando a criação de cursos de extensão a ser oferecidos ao público externo. 

Responsáveis diretos: 

- Coordenador de extensão da FENG 

- Chefia da FENG 

 

2.3.2 Interagir com as Demandas da Sociedade 

- Estimular a discussão e elaboração de propostas ligadas às políticas públicas 

locais e regionais; 

- Divulgar as ações de extensão desenvolvidas pela FENG nos diversos meios de 

comunicação, colaborando para a interação e a integração com a sociedade; 

- Incentivar a participação em editais de fomento com vistas ao desenvolvimento 

local e regional. 

Responsáveis diretos: 

- Coordenação e membros da comissão de extensão da FENG 

- Chefia da FENG 

- Docentes e discentes da FENG 
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2.3.3 Ampliar a Participação de Docentes e Estudantes na Extensão 

- Incentivar e ampliar a participação de alunos e docentes na extensão; 

- Promover encontros que proporcionem a interação e troca de experiências entre 
participantes de projetos de extensão da FENG; 

- Divulgar os editais de fomento a projetos de extensão e cultura. 

Responsáveis diretos: 

- Coordenação e membros da comissão de extensão da FENG 

- Chefia da FENG 

- Docentes e discentes da FENG 

 

2.3.4 Promover a Economia Solidária e Regional 

- Apoiar projetos que visem o desenvolvimento local e regional sustentável, por 

meio da geração de trabalho e renda em iniciativas econômicas solidárias; 

- Desenvolver atividades de assessoria técnica e de incubação, necessárias ao 

desenvolvimento e fortalecimento de empreendimentos econômicos. 

Responsáveis diretos: 

- Coordenação e membros da comissão de extensão da FENG 

- Chefia da FENG 

- Docentes e discentes da FENG 

 

2.3.5 Ampliar a Participação da FENG no Cenário de Extensão e Cultura da Região. 

- Atuar na ampliação e desenvolvimento de projetos de extensão, através de uma 

atuação mais direta com a sociedade, amparando a criação de cursos de extensão a 

serem oferecidos ao público externo. 

Responsáveis diretos: 

- Coordenação e membros da comissão de extensão da FENG 

- Chefia da FENG 

- Docentes e discentes da FENG 
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2.4 Rotinas administrativas 

As questões administrativas a serem tratadas como prioridade são as elencadas a seguir. 

 

2.4.1 Criação do regimento e do estatuto da FENG 

  Com a criação do novo estatuto da UFG e a organização dos cursos em novas 

Unidades, é necessário escrever o regimento e o estatuto da Unidade Acadêmica Especial 

de Engenharia. 

  Tal tarefa é de suma importância, visto que é através deste instrumento que as 

normas e procedimentos são instituídos dentro da unidade. 

 Responsáveis diretos: 

- Todos os Professores da FENG 

- Todos os Coordenadores da FENG 

- Chefia da FENG 

 

2.4.2 Espaço físico 

 Com a criação de uma nova unidade, são necessárias ações visando adequar as 

novas necessidades de espaço da FENG como um todo. 

Assim, as ações relacionadas ao espaço físico identificadas são: 

a) Consolidação do prédio novo das Engenharias - com a mudança para o novo 

prédio, são necessários investimentos para finalização das montagens e start-ups 

dos equipamentos. 

Responsáveis diretos: 

- Conselheiros da FENG 

- Coordenador de Administração, RH e Finanças da FENG 

- Chefia da FENG 
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2.4.3 Recursos humanos: técnicos administrativos e técnicos de laboratórios 

 É notória a defasagem entre o número de técnicos disponíveis na unidade e a 

necessidade real apresentada. A situação se agrava quando monitores ou estagiários 

executam tarefas que deveriam ser executadas por técnicos de laboratório, muitas vezes 

com necessidade de treinamento específico em determinado equipamento ou processo. 

Responsáveis diretos: 

- Chefia da FENG 

- Direção da Regional 

 

2.4.4 Criação de uma Fundação vinculada à FENG 

 A criação de uma fundação vinculada à FENG é tratada como prioridade por esta 

chefia visto que, em projetos de engenharia, o apoio dessas instituições é de suma 

importância para lograr êxito em projetos de pesquisa financiados. 

Responsáveis diretos: 

- Grupo de Trabalho composto por professores que serão nomeados para condução do 
processo 

- Coordenador de Administração, RH e Finanças da FENG 

- Chefia da FENG 

- Direção da Regional 

 


