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1 INTRODUÇÃO

 
No dia 31 de janeiro de 2019, o Reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG)

convocou uma reunião administrativa com os Diretores de Câmpus, os Pró-Reitores, os Gerentes e os
Coordenadores Gerais da Administração Central.

 
A pauta principal da reunião foi a estrutura acadêmica e administrativa da UEG, que há

tempo demanda uma nova reorientação. A necessidade de uma nova estrutura para a universidade deve-se
à existência de problemas acadêmicos internos à UEG, os quais, na conjuntura atual, se tornam mais
expressivos frente ao contexto nacional e estadual de limitações orçamentárias e financeiras. Assim, são
exigidos da administração pública modelos mais funcionais e de atendimento satisfatório às necessidades
da sociedade.

 
Diante de tal demanda, montou-se uma metodologia de trabalho com vistas à realização

de um exercício interno de avaliação das atuais condições de funcionamento dos Câmpus e dos cursos. A
avaliação teve como objetivo a elaboração coletiva de critérios técnicos para constituição de uma proposta
de reorientação da UEG. Destaca-se que todos os critérios foram estabelecidos pelos próprios gestores da
Universidade.

 
Para realizar tal tarefa, a reunião administrativa foi dividida em dois momentos. Na parte

da manhã, foram divididos seis grupos (definidos por sorteio), contemplando todos os convocados. Nessa
primeira etapa, coube aos membros de cada grupo definir critérios para um redesenho da instituição.
Esclarece-se que era obrigatória a criação de critérios específicos para Câmpus e outros para cursos.

 
Após as reuniões específicas dos grupos, todos retornaram ao auditório e apresentaram

os critérios elaborados. Esses critérios, então, foram compilados pela mesa assessora e apresentados em
uma versão final. Explicitamente questionados sobre os critérios, não houve manifestação contrária dos
presentes, considerando-os, portanto, como aprovados.

 
Abaixo segue a versão consolidada dos critérios aprovados na reunião.
 



PROPOSTA FINAL
CRITÉRIOS - CURSOS

1 Perfil acadêmico do Câmpus (vocação)

2 Estabelecimento de número máximo de um mesmo curso na UEG (no máximo sete cursos) (máximo de um por
regional)

3 Demanda/Concorrência (candidato/vaga – 1.2)
4 Taxa de ocupação
5 Taxa de sucesso
6 Avaliações externas (Enade - contínuo/CPC - contínuo)
7 Avaliar retribuição pela abertura de novo curso (fechamento de curso anteriormente existente)
8 Não retorno de cursos que estão suspensos devido à nota 1 (CPC/Enade)
9 Avaliar a possibilidade do seu oferecimento em EaD
10 Suspender a oferta de vestibular de meio de ano para cursos que não apresentem quadro de pessoal adequado
11 Barrar/estancar a abertura de novos cursos e a substituição de todos aqueles que demandem aumento de despesa

CRITÉRIOS - CÂMPUS
1 Sede própria
2 Sombreamento
3 No mínimo três cursos por Câmpus/Transformar em polo quem tem dois ou menos (possível extinção?).
4 Junção de Câmpus localizados numa mesma cidade
5 Junção de Câmpus próximos (raio de “X” km)
6 Número de professores efetivos
7 Dimensão do município (habitantes)
8 Vocação regional
9 Presença de pós-graduação stricto sensu

 
Vencido o período da manhã, ficou estabelecido que, no período vespertino, os Diretores

de Câmpus de cada uma das regionais da UEG realizariam outra reunião com vistas a aplicar os critérios
definidos pelo coletivo na sua região. O resultado dessa aplicação seria apresentado posteriormente para
todos os demais participantes no auditório. Todavia, após as discussões das regionais, não houve propostas
efetivas por parte da maioria das regionais, representadas por seus diretores. Foram diversas as
justificativas apresentadas para a não aplicação dos critérios, as quais se resumem na existência de
motivos para a permanência dos cursos ou Câmpus que se enquadraram nos critérios de descontinuidade.
Portanto, não foi possível elaborar uma proposta durante a reunião administrativa.

 
Diante dessa situação, foi proposta para os participantes a formação de uma comissão

para aplicação dos critérios e, posteriormente, apresentação do resultado ao Conselho Universitário (CsU).
Acatada a proposta, questionou-se quem, de forma voluntária, aceitava participar da Comissão. Após a
adesão voluntária dos presentes, chegou-se à composição que está definida na Portaria n. 229/2019 - UEG.

 
Nos tópicos seguintes são apresentados os resultados dos trabalhos da Comissão especial

de redesenho.
 

2 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS

 
Definida a Comissão, foram realizados encontros presenciais e discussões à distância

durante o período de 4 de fevereiro a 2 de maio para avaliação dos dados disponíveis e aplicação dos
critérios.

 
Sobre a aplicação dos critérios, esclarece-se que, em razão da rapidez de sua construção

durante a reunião administrativa do dia 31 de janeiro de 2019, parte deles foram considerados pela



Comissão como inadequados ou de difícil compreensão. Em razão desses problemas, como poderá ser
visto neste relatório, alguns critérios não foram aplicados e outros foram “conjugados” ou “aglutinados” a
outros critérios com vistas a tornar a sua aplicação mais adequada. Todas as situações de não aplicação ou
de junção de critérios são justificadas de forma específica. A Comissão, portanto, não criou nenhum
critério.

 
Decidiu-se aplicar primeiramente os critérios relacionados aos cursos, uma vez que o

resultado poderia influenciar diretamente no seguinte critério estabelecido para Câmpus:  “No mínimo três
cursos por Câmpus/Transformar em polo quem tem dois ou menos (possível extinção?)”. Dessa forma,
chegando-se à conclusão de que um curso deveria ter a sua oferta e permanência rediscutidas, este não foi
contabilizado, ou seja, não foi contabilizado como um curso regular, uma vez que uma das possíveis
consequências é sua possível descontinuação. Essa análise foi importante, principalmente, naqueles
Câmpus em que, após a aplicação dos critérios dos cursos, apenas um ou dois cursos não estariam na
condição de rediscussão sobre a sua oferta ou permanência.

 
Abaixo seguem os resultados das discussões e da aplicação objetiva dos critérios.
 

2.1 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DOS CURSOS

 

2.1.1 Critérios dos cursos não aplicados

 
Iniciada a análise, verificou-se que alguns critérios não eram aplicáveis pela Comissão,

conforme justificativas indicadas abaixo:
 
1) “Avaliar a possibilidade do seu oferecimento em EaD” - Não caberia à Comissão

avaliar (atribuir juízo de valor) sobre a pertinência da substituição de um curso presencial por um curso à
distância. Essa análise deve ser feita pelo possível Câmpus interessado, apoiado por um colegiado.
Portanto, o referido critério não foi aplicado.

 
2) “Suspender a oferta de vestibular de meio de ano para cursos que não

apresentem quadro de pessoal adequado” - Este critério ficou prejudicado em razão da “mutabilidade”
da condição de falta de docentes em um curso. A depender do semestre, a falta de professores pode
ocorrer ou não, não sendo possível à Comissão verificar quais seriam esses cursos e sugerir qualquer
medida concreta. Portanto, neste caso, sugere-se que seja feito um trabalho de elaboração de norma do
Conselho Universitário que discipline a questão de forma genérica e que seja aplicável a todas as edições
de Processo Seletivo.

 
3) “Barrar/estancar a abertura de novos cursos e a substituição de todos aqueles

que demandem aumento de despesa” - Esta é uma sugestão que deve ser avaliada pelo Conselho
Universitário a partir de possíveis propostas futuras de substituição ou criação de novos cursos. De fato,
nem mesmo pode ser considerado um critério de aplicação imediata, sendo uma sugestão para evitar
aumento de despesas no futuro.

 

2.1.2 Critérios dos cursos aplicados

 



 Feitas essas ponderações, a Comissão passou a analisar os demais critérios. A primeira
tarefa realizada pela Comissão foi identificar os cursos que se enquadram no quesito “Não retorno de
cursos que estão suspensos devido à nota 1 (CPC/Enade)”, conforme Resolução CsU n. 804/2017,
sendo os seguintes:

[1]

 

CÂMPUS CURSO
Jussara Letras
Jussara Matemática

Pires do Rio Geografia
(Não firmou protocolo de compromisso com o UEG 5)

Morrinhos Letras

São Miguel do Araguaia Letras
(Não firmou protocolo de compromisso com o UEG 5)

 
Após, verificou-se quais são os cursos da UEG que se repetem em número igual ou

superior a oito na Universidade, separando-os por regiões, conforme pode ser visto na tabela abaixo:
 

Curso Região Câmpus
Letras 1 1) Morrinhos; 2) Pires do Rio
Letras 2 1) Anápolis - CSEH
Letras 3 1) Inhumas
Letras 4 1) Formosa; 2) Campos Belos; 3) Posse
Letras 5 1) Cora Coralina; 2) Itapuranga; 3) Jussara

Letras 6 1) Porangatu; 2) São Miguel do Araguaia (em extinção - não firmou o
protocolo de compromisso com o Programa UEG 5)

Letras 7 1) Iporá; 2) São Luís de Montes Belos
Letras 8 1) Quirinópolis
Letras - TOTAL - 15 CURSOS
História 1 1) Morrinhos; 2) Pires do Rio
História 2 1) Anápolis - CSEH
História 3 -
História 4 1) Formosa
História 5 1) Cora Coralina; 2) Itapuranga; 3) Goianésia
História 6 1) Porangatu; 2) Uruaçu
História 7 1) Iporá
História 8 1) Quirinópolis
História - TOTAL - 11 CURSOS

Matemática 1 1) Morrinhos
Matemática 2 1) Anápolis - CET
Matemática 3 -
Matemática 4 1) Formosa; 2) Posse
Matemática 5 1) Cora Coralina; 2) Jussara
Matemática 6 1) Porangatu
Matemática 7 1) Iporá
Matemática 8 1) Quirinópolis; 2) Santa Helena
Matemática - TOTAL - 10 CURSOS

Geografia 1 1) Morrinhos; 2) Pires do Rio (em extinção - não assinou o protocolo de
compromisso com o Programa UEG 5)

Geografia 2 1) Anápolis - CSEH
Geografia 3 -
Geografia 4 1) Formosa
Geografia 5 1) Cora Coralina; 2) Itapuranga



Geografia 6 1) Porangatu; 2) Minaçu
Geografia 7 1) Iporá
Geografia 8 1) Quirinópolis
Geografia - TOTAL - 10 CURSOS
Pedagogia 1 1) Pires do Rio;

Pedagogia 2 1) Anápolis - CSEH (Matutino); 2) Jaraguá; 3) Silvânia (em extinção -
limite de turmas autorizadas alcançado)

Pedagogia 3 1) Inhumas
Pedagogia 4 1) Formosa; 2) Campos Belos; 3) Luziânia

Pedagogia 5 1) Itaberaí; 2) Goianésia; 3) Jussara (em extinção - limite de turmas
autorizadas alcançado)

Pedagogia 6 1) Uruaçu; 2) Minaçu; 3) Crixás; 4) São Miguel do Araguaia
Pedagogia 7 1) São Luís de Montes Belos
Pedagogia 8 1) Quirinópolis
Pedagogia - TOTAL - 17 CURSOS

Administração 1 1) Caldas Novas
Administração 2 1) Anápolis - CSEH 2) Silvânia
Administração 3 1) Aparecida de Goiânia
Administração 4 1) Luziânia
Administração 5 1) Goianésia
Administração 6 1) Niquelândia (em extinção - limite de turmas autorizadas alcançado)
Administração 7 1) Sanclerlândia

Administração 8 1) Santa Helena; 2) Edéia; 3) Mineiros (em extinção - limite de turmas
autorizadas alcançado)

Administração - TOTAL - 11 CURSOS
Sistemas de Informação 1 -
Sistemas de Informação 2 1) Anápolis - CET
Sistemas de Informação 3 2) Trindade
Sistemas de Informação 4 3) Posse
Sistemas de Informação 5 1) Itaberaí; 2) Goianésia; 3) Ceres
Sistemas de Informação 6 1) Porangatu
Sistemas de Informação 7 -
Sistemas de Informação 8 1) Santa Helena

Sistemas de Informação - TOTAL - 8 CURSOS

 
Realizado este trabalho, passou-se à aplicação do critério “Estabelecimento de número

máximo de um mesmo curso na UEG (no máximo sete cursos) (máximo de um por regional)”.
 
Para aplicação deste critério, a Comissão, com base nos outros critérios estabelecidos,

definiu a seguinte ordem de preferência para verificação de qual curso permaneceria em cada região
(ordem hierárquica de critérios, ou seja, o primeiro critério se sobrepõe ao segundo):

 
A) Não retorno dos cursos suspensos com nota 1 no Enade;
B) Proporção dos seguintes critérios: Taxa de ocupação (Anexo 1); Taxa de sucesso

(Anexo 2); Enade contínuo
[2]

; CPC contínuo
[3]

; Demanda (candidato por vaga) (Anexos 3 e 4); Proporção
de docente efetivo do Câmpus (Anexo 5).

 
Para realizar a proporção dos critérios indicados no item “B”, realizou-se uma

comparação simples entre cada indicador dos cursos, de forma individualizada: o curso com o maior valor
naquele indicador recebeu a pontuação 1 e todos os demais receberam uma pontuação proporcional a este
valor máximo do indicado. Portanto, o valor dos indicadores, após a proporção, passou a ser uma gradação
de 0 a 1. Importa ressaltar que, no caso da proporção de docentes efetivos, a média utilizada para todos os



cursos foi a média do Câmpus. Essa escolha visava evitar que cursos fossem prejudicados em razão da
existência de docentes que são lotados em um curso, mas atuam em vários, o que, em tese, prejudicaria o
curso que recebe esse docente para complementar carga horária.

 
Ressalta-se que o critério de “proporção de docente efetivo do Câmpus” é um critério

que estava elencado apenas para os Câmpus. Todavia, considerando que é um elemento importante para a
consolidação dos cursos, este foi “adicionado” na média dos indicadores, tentando tornar mais justo o
ranqueamento realizado (o percentual de docentes efetivos de cada Câmpus está apresentado no anexo 5).

 
Um outro ajuste realizado pela Comissão com vistas a evitar uma situação de injustiça

com cursos iguais foi o de atribuir 40 vagas para cada entrada dos cursos. Essa situação visou eliminar a
situação de um mesmo curso existir com número de vagas diferentes, como é caso do curso de História,
que, em alguns Câmpus, oferece 40 vagas nas entradas e, em outros Câmpus, oferece 30 vagas. No caso de
curso que possui mais de uma entrada por ano, foram atribuídas 40 vagas para cada entrada. O mesmo
ocorreu em cursos com mais de uma turma, aos quais, para cada entrada e para cada turma, foram
atribuídas 40 vagas. A concorrência (candidatos por vaga) de cada curso, antes e depois da alteração das
vagas, conforme citado, pode ser conferida nos anexos 3 e 4. O anexo 4 não foi aplicado. É apenas um
documento para controle do antes e depois das alterações das vagas.

 
Após, decidiu-se que deveria existir uma “média final dos indicadores” do curso a partir

de todos os indicadores (calculados conforme explicado anteriormente). Para alcançar essa “média final
dos indicadores” somou-se o valor de cada indicador do curso e, posteriormente, dividiu-se pelo número
de indicadores existentes para aquele curso. Em diversas situações, alguns indicadores eram inexistentes,
como: nos cursos em que não havia formandos (impossibilitando calcular a taxa de sucesso), nos cursos
não participantes do Enade e naqueles que não tiveram calculado o seu CPC. Portanto, para o cálculo, o
resultado será sempre a soma dos indicadores existentes dividido pelo número de indicadores existentes
para o respectivo curso. Esse ajuste buscou tentar diminuir possíveis distorções no cálculo da média final,
não prejudicando ou favorecendo cursos que não possuíssem todos os indicadores disponíveis. Não foi
atribuído peso aos indicadores para cálculo da média final (ver anexo 6).

 
Estabelecida a metodologia para definição de quais cursos deveriam permanecer e quais

deveriam ser extintos, remanejados ou transformados na aplicação do critério “Estabelecimento de
número máximo de um mesmo curso na UEG (no máximo sete cursos) (máximo de um por
regional)”, concluiu-se que:

 

CURSO Região Permanece Rediscussão de
oferta e permanência Motivo

Letras 1 Pires do Rio Morrinhos 1) Curso de Morrinhos está suspenso em
razão da nota 1 no Enade.

Letras 2 Anápolis - CSEH -  
Letras 3 Inhumas -  

Letras 4 Formosa
Campos Belos 1) Média dos indicadores do curso de

Formosa ser superior.

Posse 1) Média dos indicadores do curso de
Formosa ser superior.

Letras 5 Cora Coralina
Itapuranga 1) Média dos indicadores do curso de Cora

Coralina ser superior.

Jussara 1) Curso de Jussara suspenso em razão da
nota 1 no Enade.

Letras 6 Porangatu São Miguel do
Araguaia

1) Curso de São Miguel suspenso em razão
da nota 1 no Enade.

2) Média dos indicadores do curso de
Porangatu ser superior.



3) Curso de São Miguel do Araguaia em
processo de extinção (não assinou o

protocolo de compromisso com o UEG 5).

Letras 7 Iporá São Luís de Montes
Belos

1) Média dos indicadores do curso de Iporá
ser superior.

Letras 8 Quirinópolis -  

História 1 Morrinhos Pires do Rio 1) Média dos indicadores do curso de
Morrinhos ser superior.

História 2 Anápolis -  
História 3 - -  
História 4 Formosa -  

História 5 Cora Coralina
Itapuranga 1) Média dos indicadores do curso de Cora

Coralina ser superior.

Goianésia 1) Média dos indicadores do curso de Cora
Coralina ser superior.

História 6 Porangatu Uruaçu 1) Média dos indicadores do curso de
Porangatu ser superior.

História 7 Iporá -  
História 8 Quirinópolis -  

Matemática 1 Morrinhos -  
Matemática 2 Anápolis - CET -  
Matemática 3 - -  

Matemática 4 Formosa Posse 1) Média dos indicadores do curso de
Formosa ser superior.

Matemática 5 Cora Coralina Jussara

2) Curso suspenso em razão da nota 1 no
Enade.

1) Média dos indicadores do curso de Cora
Coralina ser superior.

Matemática 6 Porangatu -  
Matemática 7 Iporá -  

Matemática 8 Quirinópolis Santa Helena 1) Média dos indicadores do curso de
Quirinópolis ser superior.

Geografia 1 Morrinhos Pires do Rio

1) Curso suspenso em razão da nota 1 no
Enade.

2) Curso de Pires do Rio em processo de
extinção (não assinou o protocolo de

compromisso com o UEG 5).
Geografia 2 Anápolis - CSEH -  
Geografia 3 - -  
Geografia 4 Formosa -  

Geografia 5 Cora Coralina Itapuranga 1) Média dos indicadores do curso de Cora
Coralina ser superior.

Geografia 6 Porangatu Minaçu 1) Média dos indicadores do curso de
Porangatu ser superior.

Geografia 7 Iporá -  
Geografia 8 Quirinópolis -  
Pedagogia 1 Pires do Rio -  

 
Pedagogia

 
2

 
Anápolis - CSEH

Silvânia

1) Média dos indicadores do curso de
Anápolis - CSEH ser superior.

2) Curso de Silvânia em processo de
extinção (número de entradas autorizadas já

esgotadas).

Jaraguá 1) Média dos indicadores do curso de
Anápolis - CSEH ser superior.

Pedagogia 3 Inhumas -  
Pedagogia 4 Formosa Campos Belos 1) Média dos indicadores do curso de

Formosa ser superior.



Luziânia 1) Média dos indicadores do curso de
Formosa ser superior.

Pedagogia 5 Goianésia
Jussara 1) Média dos indicadores do curso de

Goianésia ser superior.

Itaberaí 1) Média dos indicadores do curso de
Goianésia ser superior.

Pedagogia 6 Uruaçu

Minaçu 1) Média dos indicadores do curso de
Uruaçu ser superior.

Crixás 1) Média dos indicadores do curso de
Uruaçu ser superior.

São Miguel do
Araguaia

1) Média dos indicadores do curso de
Uruaçu ser superior.

Pedagogia 7 São Luís de Montes
Belos -  

Pedagogia 8 Quirinópolis -  
Administração 1 Caldas Novas -  

Administração 2 Anápolis - CSEH Silvânia 1) Média dos indicadores do curso de
Anápolis - CSEH ser superior.

Administração 3 Aparecida de
Goiânia -  

Administração 4 Luziânia -  
Administração 5 Goianésia -  

Administração 6 Niquelândia -
OBS:  Curso de Niquelândia em processo

de extinção (número de entradas
autorizadas já esgotadas).

Administração 7 Sanclerlândia -  

Administração 8 Santa Helena

Edeia 1) Média dos indicadores do curso de Santa
Helena ser superior.

Mineiros

1) Média dos indicadores do curso de Santa
Helena ser superior.

2) Curso de Mineiros em processo de
extinção (número de entradas autorizadas já

esgotadas).
Sistemas de
Informação 1 - -  

Sistemas de
Informação 2 Anápolis - CET -  

Sistemas de
Informação 3 Trindade -  

Sistemas de
Informação 4 Posse -  

Sistemas de
Informação 5 Itaberaí

Goianésia 1) Média dos indicadores do curso de
Itaberaí ser superior.

Ceres 1) Média dos indicadores do curso de
Itaberaí ser superior.

Sistemas de
Informação 6 Porangatu -  

Sistemas de
Informação 7 - -  

Sistemas de
Informação 8 Santa Helena -  

 
Com base nos critérios elencados, os seguintes cursos deveriam ter a sua oferta ou

permanência rediscutida:
 



1. Letras - Morrinhos;
2. Letras - Campos Belos;
3. Letras - Posse;
4. Letras - Itapuranga;
5. Letras - Jussara;
6. Letras - São Miguel do Araguaia;
7. Letras - São Luís dos Montes Belos;
8. História - Pires do Rio;
9. História - Itapuranga;

10. História - Goianésia;
11. História - Uruaçu;
12. Matemática - Posse;
13. Matemática - Jussara;
14. Matemática - Santa Helena;
15. Geografia - Itapuranga;
16. Geografia - Pires do Rio;
17. Geografia - Minaçu;
18. Pedagogia - Silvânia (em processo de extinção);
19. Pedagogia - Jaraguá;
20. Pedagogia - Campos Belos;
21. Pedagogia - Luziânia;
22. Pedagogia - Jussara (em processo de extinção);
23. Pedagogia - Itaberaí;
24. Pedagogia - Minaçu;
25. Pedagogia - Crixás;
26. Pedagogia - São Miguel do Araguaia;
27. Administração - Silvânia;
28. Administração - Edeia;
29. Sistemas de Informação - Goianésia;
30. Sistemas de Informação - Ceres.

 
Finalizada a aplicação do critério relacionado ao número máximo de cursos iguais na

UEG, passou-se para a análise do critério “Avaliar retribuição pela abertura de novo curso
(fechamento de curso anteriormente existente)”. Sobre esse critério, verificou-se que alguns Câmpus já
retribuíram ou irão retribuir com a aplicação dos critérios, sendo que outros não. Por “retribuição”
entendeu-se o fechamento de um curso em razão da abertura de um curso novo.

 
Para ser possível a aplicação deste critério, foi levantado o histórico de cursos criados e

extintos na UEG desde 2015, conforme pode ser visto na tabela abaixo:
 

TABELA DE CURSOS EXTINTOS E CURSOS CRIADOS NO MESMO CÂMPUS - A
PARTIR DE 2015



Câmpus Curso extinto Novo curso Ano de
substituição

Resolução
do CsU

São Luís de
Montes
Belos

Superior de Tecnologia em
Laticínios

Bacharelado em Medicina
Veterinária 2016 775/2016

Campos
Belos

Superior de Tecnologia em
Agronegócio

Superior de Tecnologia
em Agroecologia 2016 775/2016

Sanclerlândia Licenciatura em Informática

Superior de Tecnologia
em Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

2016 775/2016

Silvânia Licenciatura em Informática
Licenciatura em

Pedagogia (Modular  –
projeto padrão)

2016 775/2016

Jussara Licenciatura em História
Licenciatura em

Pedagogia (Modular –
projeto padrão)

2016 775/2016

Caldas
Novas

Bacharelado em
Administração (turma

matutino)

Superior de Tecnologia
em Hotelaria 2016 775/2016

Mineiros Bacharelado em Ciências
Econômicas

Superior de Tecnologia
em Agronegócio 2016 775/2016

Edeia Superior de Tecnologia em
Produção Sucroalcooleira

Bacharelado em
Administração 2016 775/2016

Niquelândia Superior de Tecnologia em
Turismo

Bacharelado em
Administração (Modular) 2016 775/2016

Itumbiara Licenciatura em Educação
Física

Bacharelado em Educação
Física 2017

830/2017
e

833/2017

Posse Superior de Tecnologia em
Produção de Grãos

Bacharelado em
Agronomia 2017

831/2017
e

834/2017

Trindade Superior de Tecnologia em
Rede de Computadores

Bacharelado em Sistemas
de Informação 2017

832/2017
e

835/2017

Porangatu Licenciatura em Educação
Física

Bacharelado em Educação
Física 2017 844/2017

Morrinhos Licenciatura em Ciências
Biológicas Bacharelado em Direito 2017

825/2017
e

894/2018

Mineiros Superior de Tecnologia em
Produção Sucroalcooleira Administração (Modular) 2017 843/2017

Cora
Coralina

Curso Superior de
Tecnologia em Gestão do

Turismo

Bacharelado em Turismo e
Patrimônio 2018 920/2018

Trindade

Curso Superior de
Tecnologia em Design de
Moda da UEG Câmpus

Trindade

Bacharelado em Design de
Moda 2018 921/2018

 
Na tabela a seguir estão relacionados os Câmpus que tiveram cursos novos abertos a

partir de 2015 e que, pelo critério da “retribuição”, deveriam indicar um dos cursos existentes para
extinção ou remanejamento.

 

TABELA DE CURSOS CRIADOS NA UEG A PARTIR DE 2015 (sem substituição por curso
já existente)

Câmpus/local de Curso criado Tipo de Resolução de Ano de



oferta oferta criação implementação

Itumbiara Bacharelado em
Medicina Permanente 821/2017 2019/1

Pires do Rio Bacharelado em Direito Permanente 824/2017 2018/2
Palmeiras de

Goiás Bacharelado em Direito Permanente 823/2017 2018/2

Aparecida de
Goiânia Bacharelado em Direito Permanente 826/2017 2018/2

Uruaçu Bacharelado em Direito Permanente 828/2017 2018/2
Iporá Bacharelado em Direito Permanente 827/2017 2019/1

Eseffego Bacharelado em
Educação Física Permanente 829/2017 2018/1

Inhumas Bacharelado em
Psicologia Permanente 869/2017 2018/2

 
A partir da análise das tabelas apresentadas anteriormente, os Câmpus que, com a

aplicação dos critérios até então estabelecidos, podem “retribuir” com o encerramento de algum de seus
cursos são:

 

Câmpus Cursos que podem ser extintos, remanejados ou transformados de acordo com aplicação dos
critérios

Pires do
Rio

1) Geografia
2) História

Uruaçu 1) História

 
Ressalta-se que, no caso de criação de cursos modulares, com número de entradas

predefinido, a sua maioria ou se deu já em substituição a um curso existente ou em parceria com
municípios, não sendo possível uma “retribuição”.

 
Todavia, há Câmpus que mesmo após a aplicação dos critérios definidos não serão

afetados. Nesse caso, conforme já delineado, sugere-se que haja a rediscussão da oferta e permanência do
curso com a menor média nos indicadores daqueles Câmpus.

 
 Abaixo segue a relação dos Câmpus que tiveram novos cursos criados recentemente e

não descontinuaram nenhum dos cursos contidos nestes com a indicação do respectivo curso com menor
média no Câmpus:

 

1. Palmeiras de Goiás - Ciências Biológicas;
2. Itumbiara - Bacharelado em Educação Física;
3. Iporá - Matemática;
4. Aparecida de Goiânia - Administração;
5. Inhumas - Letras;
6. Faculdade do Esporte - Bacharelado em Educação Física.

           

2.2 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DOS CÂMPUS

 



Para fins de aplicação dos critérios dos Câmpus, definiu-se que cada critério, caso
aplicável, acarretaria a aplicação de uma pontuação equivalente a 1, sendo que, ao final, haveria a soma de
pontos atribuídos a cada Câmpus e aqueles com pontuação 2 ou superior deveriam ter a sua oferta e
permanência rediscutidas.

 
Relembra-se que foram considerados os resultados da aplicação dos critérios dos cursos

na análise do número de cursos de um Câmpus, conforme será mais bem explicado no tópico específico.
 

2.2.1 Critérios dos Câmpus não aplicados

 
Durante as discussões, ficou claro que não seriam passíveis de aplicação os critérios 2, 4,

5 e 8 por parte da Comissão, em razão da falta de informação ou pela falta de clareza do próprio critério.
Como a Comissão foi incumbida apenas de aplicar objetivamente os critérios estabelecidos, decidiu-se por
não aplicá-los, conforme as justificativas abaixo:

 
Critério 2 - Sombreamento - Para a Comissão, ficou claro que este é um critério que se

aplica aos cursos e não aos Câmpus, uma vez que, mesmo no caso de Câmpus próximos, com cursos
diferentes, não haveria uma efetiva “competição” entre eles, inexistindo, portanto, “prejuízos”. Nesse
sentido, tentou-se aplicar o critério considerando que haveria sombreamento entre Câmpus caso houvesse
cursos iguais próximos. Todavia, a existência de apenas um curso igual seria suficiente para considerar
que havia sombreamento entre os Câmpus? Diante desses problemas, a Comissão decidiu não aplicar este
critério, até mesmo porque já havia sido feito o exercício de verificação da existência de no máximo oito
cursos por região, conforme pode ser visto no item 2.1 deste relatório.

 
Critério 4 - Junção de Câmpus localizados numa mesma cidade - Este critério, de

forma evidente, representa o mesmo disposto no critério 5 “Junção de Câmpus próximos” só que em uma
escala aplicável apenas para a região metropolitana de Goiânia e Anápolis. Portanto, todos os argumentos
utilizados no critério 5 se estendem a este critério.

 
Critério 5 - Junção de Câmpus próximos (raio de “X” km) - Durante as discussões

deste critério, a Comissão julgou não ser possível a sua aplicação em razão da não definição por parte dos
participantes da reunião administrativa de qual seria esse “raio” de quilômetros. Como não caberia à
Comissão criar critérios, decidiu-se por não aplicá-lo.

 
Critério 8 - Vocação regional - Após discussões, a Comissão julgou-se inapta a avaliar

este quesito, uma vez que não havia qualquer definição do que seria considerado “vocação regional”,
podendo acarretar em questionamentos quanto ao posicionamento adotado. Portanto, não foi aplicada
qualquer pontuação no tocante a este critério.

 

2.2.1 Critérios dos Câmpus aplicados

 
Abaixo seguem as ponderações feitas pela Comissão sobre cada critério:
 
Critério 9 - Presença de programa de pós-graduação stricto sensu - O critério 9 foi o

único critério utilizado como salvaguarda aos Câmpus. Nesse sentido, os Câmpus que possuem programa
de pós-graduação stricto sensu não foram pontuados em nenhum dos outros critérios.

 



Critério 1 - “Sede própria” - Neste critério foi pontuado o Câmpus que funciona em
prédio que não é próprio da UEG ou próprio de algum órgão ou entidade do Estado de Goiás, ou seja, os
Câmpus que funcionam em prédio alugado ou cedido por outro ente da federação ou particulares, mesmo
que gratuitamente.

 
Câmpus pontuados no critério 1: Jataí, Niquelândia, São Miguel do Araguaia e Senador

Canedo.
 
Critério 3 - No mínimo três cursos por Câmpus/Transformar em polo quem possuir

dois ou menos (possível extinção) - Para aplicação deste critério, foram levados em consideração apenas
os cursos com entrada regular e que não estivessem em processo de extinção (cursos modulares com limite
de entradas já fixado e os cursos em extinção) ou que não tenham sido, na etapa anterior, “selecionados”
para ter a sua oferta e permanência rediscutidas.

 
Câmpus pontuados no critério 3: Campos Belos, Ceres, Crixás, Edeia, Goianésia,

Laranjeiras, Itaberaí, Itapuranga, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Mineiros, Niquelândia,
Pirenópolis, Posse, Sanclerlândia, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Silvânia, Trindade. Ipameri
não recebeu pontuação em razão de possuir programa de pós-graduação stricto sensu.

 
Critério 6 - Número de professores efetivos - Neste critério, foram pontuados os

Câmpus com menos de 25% de docentes efetivos no seu quadro. A escolha deste percentual se deu em
razão do conhecimento da situação de que há uma discrepância muito grande no número de docentes
efetivos e temporários dos Câmpus da UEG quando comparados aos Câmpus da região metropolitana de
Goiânia e Anápolis. Portanto, considerou-se que ter pelo menos ¼ dos docentes efetivos seria um valor
adequado (ver anexo 5).

 
Câmpus pontuados no critério 6:
 

CÂMPUS % docentes efetivos
Crixás 0%
Edeia 14%

Mineiros 15%
Goianésia 17%

Pirenópolis 18%
Campos Belos 20%
Sanclerlândia 20%
Niquelândia 23%
São Miguel 24%

 
Critério 7 - Dimensão do município (habitantes) - Foram coletados dados da

população de cada município conforme informação do Instituto Mauro Borges. Para aplicação deste
critério, a Comissão entendeu que no caso do município de Ceres também seria contabilizada a população
de Rialma, tendo em vista que, apesar de serem municípios distintos, ambos estão separados apenas por
um rio (basta atravessar uma ponte para ir de um município ao outro). Para definição dos Câmpus que
seriam pontuados, definiu-se que seriam os do último quartil na tabela da população, ou seja, os dez
Câmpus em municípios com menores populações foram pontuados (ver anexo 7).

 
Câmpus pontuados no critério 7:
 

Â



CÂMPUS POPULAÇÃO MUNICÍPIO (nº habitantes)
Sanclerlândia 7.642

Edeia 12.276
Crixás 16.852
Jussara 18.587

Campos Belos 19.764
Silvânia 20.573

São Miguel 22.067
Pirenópolis 24.749
Itapuranga 25.856

 
Obs.: Cora Coralina não recebeu pontuação por possuir programa de pós-graduação

stricto sensu.
 

2.2.3 Pontuação final dos Câmpus após a aplicação dos critérios

 
Os Câmpus foram pontuados em quatro critérios. Aqueles que pontuaram em mais de

um critério foram indicados para rediscussão de sua oferta ou permanência.
 

CÂMPUS Nº Critérios
São Miguel do Araguaia 4

Campos Belos 3
Crixás 3
Edeia 3

Niquelândia 3
Pirenópolis 3

Sanclerlândia 3
Goianésia 2
Itapuranga 2

Jataí 2
Jussara 2

Mineiros 2
Senador Canedo 2

Silvânia 2
Laranjeiras 1

Posse 1
Minaçu 1
Itaberaí 1
Ceres 1

Trindade 1
Luziânia 1
Jaraguá 1

 

2.3 CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES

 
Finalizado o trabalho de aplicação de todos os critérios, com os resultados alcançados

teríamos a seguinte lista de cursos e Câmpus que teriam a sua oferta e permanência rediscutidas, sendo
que os Câmpus marcados em vermelho são os indicados no item anterior, com a adição do Câmpus
Minaçu, cujos cursos foram indicados para ter a sua oferta e permanência rediscutidas.



 

Vinculação N. Curso Grau acadêmico

Em
processo

de
extinção?

CÂMPUS APARECIDA
DE GOIÂNIA 1 Administração BACHARELADO NÃO

CÂMPUS CAMPOS
BELOS

2 Curso Superior de Tecnologia em
Agroecologia TECNOLÓGICO NÃO

3 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO
4 Pedagogia LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS CERES 5 Sistemas de Informação BACHARELADO NÃO

CÂMPUS CRIXÁS
6 Curso Superior de Tecnologia em

redes de Computadores TECNOLÓGICO NÃO

7 Pedagogia LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS EDEIA
 

8 Administração BACHARELADO NÃO

9 Curso Superior de Tecnologia em
Agronegócio TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS FACULDADE
DO ESPORTE -

ESEFFEGO
10 Educação Física BACHARELADO NÃO

CÂMPUS FORMOSA 11 Pedagogia LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS GOIANÉSIA
 

12 Administração BACHARELADO NÃO
13 História LICENCIATURA NÃO
14 Pedagogia LICENCIATURA NÃO
15 Sistemas de Informação BACHARELADO NÃO

CÂMPUS INHUMAS 16 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO
CÂMPUS IPORÁ 17 Matemática LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS ITABERAÍ 18 Pedagogia LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS ITAPURANGA
 

19 Ciências Biológicas LICENCIATURA NÃO
20 Geografia LICENCIATURA NÃO
21 História LICENCIATURA NÃO
22 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS ITUMBIARA 23 Educação Física BACHARELADO NÃO
CÂMPUS JARAGUÁ 24 Pedagogia LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS JATAÍ
 

25 Curso Superior de Tecnologia em
Alimentos TECNOLÓGICO NÃO

26 Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Pública TECNOLÓGICO SIM

27 Curso Superior de Tecnologia em
Logística TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS JUSSARA
 

28 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO
29 Matemática LICENCIATURA NÃO
30 Pedagogia LICENCIATURA SIM

CÂMPUS LUZIÂNIA 31 Pedagogia LICENCIATURA NÃO
CÂMPUS MINAÇU

 
32 Geografia LICENCIATURA NÃO
33 Pedagogia LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS MINEIROS
 

34 Administração BACHARELADO SIM

35 Curso Superior de Tecnologia em
Agronegócio TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS MORRINHOS 36 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO
CÂMPUS

NIQUELÂNDIA
 

37 Administração BACHARELADO SIM

38 Curso Superior de Tecnologia em
Mineração TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS PALMEIRAS
DE GOIÁS 39 Ciências Biológicas LICENCIATURA NÃO



CÂMPUS PIRENÓPOLIS
 

40 Curso Superior de Tecnologia em
Gastronomia

TECNOLÓGICO NÃO

41 Curso Superior de Tecnologia em
Hotelaria TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS PIRES DO RIO
 

42 Geografia LICENCIATURA SIM
43 História LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS POSSE
 

44 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO
45 Matemática LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS
SANCLERLÂNDIA

 

46 Administração BACHARELADO NÃO

47
Curso Superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS SANTA
HELENA 48 Matemática LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS SÃO LUÍS DE
MONTES BELOS 49 Letras Português/Inglês LICENCIATURA NÃO

CÂMPUS SÃO MIGUEL
DO ARAGUAIA

 

50 Letras Português/Inglês LICENCIATURA SIM

51 Pedagogia LICENCIATURA NÃO
CÂMPUS SENADOR

CANEDO 52 Curso Superior de Tecnologia em
Logística TECNOLÓGICO NÃO

CÂMPUS SILVÂNIA
 

53 Administração BACHARELADO NÃO
54 Pedagogia LICENCIATURA SIM

CÂMPUS URUAÇU 57 História LICENCIATURA NÃO

 

TOTAL DE CURSOS INDICADOS PARA REDISCUSSÃO: 57

TOTAL DE CÂMPUS INDICADOS PARA REDISCUSSÃO: 15

 

3 CONCLUSÃO

 
Finalizadas as análises, julga-se que houve a aplicação objetiva dos critérios definidos na

reunião administrativa do dia 31 de janeiro de 2019, não havendo qualquer intervenção subjetiva por parte
dos membros da Comissão no presente resultado.

 
Ressalta-se que não há qualquer julgamento de valor sobre os Câmpus e cursos citados

neste relatório, que representa pura e simplesmente a aplicação de critérios previamente definidos.
 
Finalizados os trabalhos de aplicação dos critérios, a Comissão julga que ajustes podem

ser propostos, uma vez que o relatório apenas apresenta o resultado de um trabalho técnico e que há outros
elementos que podem ser ponderados. Considerando que não era atribuição da Comissão apresentar
sugestões, nenhuma é apresentada neste documento.

 
Feitos os últimos esclarecimentos, a Comissão Especial de Redesenho julga cumprida a

sua missão, cabendo ao Conselho Universitário avaliar e deliberar sobre o acatamento, total ou parcial, ou
a rejeição do presente relatório.

 
Anápolis, 2 de maio de 2019.
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[1]
  Registra-se que o curso de História do Câmpus Morrinhos, apesar de ter obtido o

conceito 1 no Enade em 2018, não teve as suas vagas suspensas e não foi enquadrado neste critério em
razão de ter ocorrido um erro institucional da UEG no enquadramento do curso junto ao INEP. O curso foi
registrado como sendo “Bacharelado em História” e não como “Licenciatura em História”, modalidades
que possuem diretrizes curriculares diferentes, razão pela qual o conceito não pode ser utilizado.

[2]
 Informações sobre o conceito Enade do curso podem ser obtidas na seguinte página:

http://portal.inep.gov.br/conceito-enade
[3]

 Informações sobre o CPC do curso podem ser obtidas na seguinte página:
http://portal.inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc-
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