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Planejamento da Constituição das Comissões e Grupos de Trabalhos 
aprovados em Conselho Gestor (09.03.2016) para nortear os estudos e as 

discussões para a criação da UFJ 
 

O planejamento é um processo político, que envolve decisões e 
negociações acerca de escolhas, de objetivos e caminhos a seguir. Com o 
objetivo de buscar uma participação efetiva da Comunidade Acadêmica, que 
compõe a Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, apresentamos o 
planejamento da Constituição das Comissões e Grupos de Trabalhos (GTs), bem 
como, da organização da dinâmica de trabalho, aprovada em Conselho Gestor, 
em 09.03.2016, para nortear os estudos e as discussões tendo em vista o 
desmembramento da Regional Jataí da UFG, e, consequentemente, a 
construção coletiva da criação da Universidade Federal de Jataí.  
 

1) Comissão Geral  
Composição:  
Direção (3 membros) 
Diretores das Unidades Acadêmicas Especiais (8 membros) 
Coordenadores dos GTs (7 membros) 
 
Funções e Atribuições:  
a) Organizar os Fóruns de Discussão de temas gerais 
b) Orientar e colaborar com as discussões dos GTs 
c) Compilar, sistematizar e divulgar para a comunidade acadêmica os 

dados e as informações obtidas por meio dos GTs e FÓRUNS de 
Discussão.  

d) Organizar grupos para realizar visitas técnicas em outras IES, e 
também visitas de IES em nossa Regional Jataí, que passaram pelo 
processo de desmembramento.  

e) Organizar e discutir com a comunidade externa, em níveis local, 
regional e nacional, os impactos da criação de uma universidade em 
Jataí.  

f) Criar na página da Regional Jataí um Portal de discussão e divulgação 
das atividades que envolvem o processo de emancipação.  

g) Organizar Audiências Públicas com objetivo de apresentar dados e 
informações no que se refere a construção do processo de 
desmembramento da UFJ da UFG.  

h) Gerar dados e informações para a construção do PDI, Estatuto e 
Regimento Interno da UFJ 
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FÓRUNS  
I Fórum: Universidade Federal de Jataí e o Desenvolvimento Regional 
II Fórum: UFJ para quem, para quê e por quê? 
III Fórum: Criação da Universidade Federal de Jataí: desafios e perspectivas 
IV Fórum: a UFJ: missão, visão e valores 
Obs.: Outros FÓRUNS julgados pertinentes poderão ser inseridos.  
 

2) Grupos de Trabalhos – GTs 
- constituídos a partir das coordenações da REJ/UFG.  

1) Ensino – COGRAD  
2) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – COPI + COPG   
3) Comunicação, Extensão e Cultura – COEX  
4) Assistência Estudantil – CACOM  
5) Gestão de Pessoas – CODIRH  
6) Planejamento e Finanças – COAD  
7) Gestão Institucional - DIREÇÃO  

 
Composição:  
1 coordenador (será o Coordenador que exerce a função na Gestão) 
1 representante docente de cada unidade acadêmica  
1 representante discente de cada unidade acadêmica   
I-Ciências Agrárias (Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia 
Florestal); 
II- Ciências da Saúde (Biomedicina, Enfermagem, Educação Física – Lic. e Bach., 
Fisioterapia e Medicina) ;  
III- Ciências Sociais Aplicadas (Direito);  
IV- Estudos Geográficos (Geografia – Lic. e Bach.);  
V- Educação (Pedagogia);  
VI- Humanas e Letras (História – Lic., Letras – Português – Lic., Letras – Inglês – 
Lic., Psicologia – Lic. e Bach.);  
VII- Exatas (Ciências da Computação, Física – Lic., Matemática – Lic., Química – 
Lic. e Bach.);   
VIII- Ciências Biológicas (Ciências Biológicas – Lic. e Bach.). 
Até 8 representantes dos Servidores Técnicos Administrativos – não vincular as 
UAEs.  
 
Obs.:  

1) Cada UAE será responsável pela indicação dos seus respectivos docentes 
e discentes na composição de cada GT. Para garantir o direito de 
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participação, cada UAE deve abrir Edital para que os alunos se inscrevam 
e elejam seus representantes para cada GT.  

2)  Os representantes de servidores técnicos administrativos serão 
definidos pela categoria, respeitando o limite de até oito (8) em cada GT.  

 
Funções e Atribuições dos GTs:  

1) Coordenar e elaborar as atividades que envolvem a sua temática. 
2) Criar as comissões necessárias para auxiliar na elaboração do documento 

que subsidiará a temática do GTs , tendo em vista:  
a) elaborar e apresentar um Diagnóstico do contexto atual – (o que 

temos hoje);  
b) discutir e apresentar uma proposta, sob a forma de Relatório, sobre o 

que precisamos (o que queremos); 
- Elaborar Indicadores de qualidade do que queremos atingir (nota 5 
– INEP/MEC).  
- a curto prazo 
- a médio prazo 

     - a longo prazo 
3) Compilar dados e informações para subsidiar a elaboração da proposta 

de criação por desmembramento da UFJ. 
4) Gerar dados e informações para a construção do PDI, Estatuto e 

Regimento Interno da UFJ.  
 

3) Comissões 
Composição:  
A composição das Comissões será definida pelo GT, tendo em vista as 
especificidades de cada Grupo de Trabalho e suas atribuições. Poderão 
ser formadas tantas quantas Comissões o Grupo de Trabalho considerar 
necessárias para o desenvolvimento das atividades pertinentes a sua 
temática.  
 
3.1. Funções e Atribuições das Comissões:  
-   Compilar dados e informações.   
- Elaborar e aplicar entrevistas e/ou questionários com objetivo de 
coletar dados e informações para compor o Relatório do Grupo de 
Trabalho. 
-  Apresentar, sob a forma de Relatório, as discussões atinentes à 
temática em estudo.  
- gerar dados e informações para a construção do PDI, Estatuto e 
Regimento Interno da UFJ.  
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Instrumentos de Coleta de Dados:  
Visitas Técnicas: a outras IES 
Questionário: a comunidade acadêmica - Eixos Temáticos Essenciais 
Entrevistas: Comunidade Interna e Externa 
Grupos de Trabalho – GTs 
Comissões 
Fóruns 
Audiências Públicas 
Vídeo Conferências 
 
OUTRAS SUGESTÕES DE FÓRUNS A SEREM ORGANIZADOS PELOS GTs 
I Fórum: Acessibilidade e Inclusão na UFJ 
II Fórum: Os movimentos estudantis na UFJ: o que somos e o que queremos? 
III Fórum: Políticas de atendimento aos discentes  
IV Fórum: Os servidores na UFJ: gestão de pessoas, valorização, capacitação e o 
desenvolvimento de competências – (politicas de formação e capacitação). 
V Fórum: Organização Administrativa da UFJ 
VI Fórum: Infraestrutura da UFJ: o que temos e o que queremos? 
VII Fórum: UFJ: aspectos financeiros e orçamentários 
VIII Fórum: a UFJ e o Planejamento Estratégico 
IX Fórum: Políticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação, desenvolvimento, 
responsabilidade social e sustentabilidade socioambiental 
X Fórum: A construção do Plano de Desenvolvimento Institucional  –  PDI –  da 
UFJ 
XI Fórum: As Políticas de Extensão e Cultura e as demandas da comunidade 
XII Fórum: UFJ e o projeto de auto avaliação institucional  
XIII Fórum: A UFJ e as políticas de internacionalização 
XIV Fórum: A UFJ e a comunicação com a comunidade interna e externa 
XV Fórum: Política e ações de acompanhamento dos egressos na UFJ 
Obs.: Outras sugestões poderão ser acrescentadas.  
  
 
Orientações Gerais:  

1) Cada Fórum produzirá um documento, como resultado (fruto) das 
discussões realizadas nos Fóruns em que constarão indicadores para 
subsidiar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
da Universidade Federal de Jataí.  

2) Os Coordenadores de cada GT e Comissão deverão elaborar e apresentar 
um Cronograma de Atividades a Comissão Geral.  
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3) Cada grupo deverá escolher as ferramentas que melhor adequem ao tipo 
de informações pretendidas.  

4) Para assegurar o envolvimento e a participação efetiva de todos, o 
membro que faltar a três reuniões consecutivas, deverá ser desligado do 
GT ou da Comissão  

5) Todos os GTs e Comissões deverão buscar conhecimentos nas 
Legislações e/ou Portarias pertinentes, no que se refere ao tema em 
discussão e estudo, atentando para orientações e as exigências do MEC, 
considerando os padrões de qualidade, e ainda, tendo em vista a 
excelência (Nota 5 – INEP/MEC).   

 
 

 
 
 
 
 
 

 


