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OCORRÊNCIAS, CRIMES E CONTRAVENÇÕES NA UFG: 
SUBSÍDIOS PARA A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA NA UNIVERSIDADE 
 

RESUMO 

Em 2014, se iniciou a pesquisa “Violência, risco e tráfico de drogas: subsídios 

para a formulação da política de segurança da UFG”, visando, a partir de três 

objetivos, subsidiar uma política de segurança para a universidade. 

Apresentamos os achados quantitativos que analisaram as ocorrências 

relativas a conflitos intersubjetivos, crimes e contravenções havidas nos campi 

da UFG, incluídas as regionais (Catalão, Jataí e Cidade de Goiás), registradas 

tanto no âmbito interno da Universidade, quanto pelas delegacias de polícia 

competentes para averiguar crimes e contravenções na região em que os 

campi se situam. Foram utilizados como fontes os livros de registros de 

ocorrências da UFG; dados da Ouvidoria; da Comissão Permanente de 

Sindicância da UFG; e dados da Secretaria de Segurança Pública, entre os 

anos de 2005 a 2007 e 2011 a 2013. Nota-se, em linhas gerais, um sentimento 

de insegurança maior na população universitária do que os dados reais 

registrados nas fontes consultadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência na UFG, políticas de segurança, crimes e 

contravenções 

 

Apresentação 
 

Em meados de 2014, deu-se início à formação dos grupos de trabalho 

que incumbiram-se de, a partir da conclusão de três objetivos parciais de 

pesquisa, atingir o objetivo geral de subsidiar a formulação de uma política de 

segurança para a Universidade Federal de Goiás. Os objetivos parciais 

consistiram-se em 

a) sintetizar diferentes estudos/eventos de âmbito nacional sobre a 

ocorrência de violência, risco e tráfico de drogas nas universidades 

brasileiras, assim como as principais medidas adotadas por 

universidades no sentido de enfrentar essa problemática; 
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b) identificar e analisar as ocorrências relativas a conflitos 

intersubjetivos, crimes e contravenções havidas nos câmpus da UFG, 

incluídas as regionais (situadas em Catalão, Jataí e Cidade de Goiás) 

que tenham sido registradas tanto no âmbito interno da Universidade, 

quanto pelas delegacias de polícia competentes para averiguar crimes 

e contravenções na região em que os câmpus se situam; 

c) descrever e analisar representações, valores e práticas da 

comunidade universitária sobre violência, risco e tráfico de drogas nos 

campi da UFG, também incluídas as regionais. 

 

O presente artigo tem o intuito de apresentar alguns resultados 

alcançados pelo grupo responsável pelos objetivos elencados no item “b”. A 

equipe foi composta por três professoras pesquisadoras, sendo duas adjuntas 

e uma substituta, duas doutoras e uma doutoranda e, ainda, por duas 

estudantes de graduação e um servidor técnico administrativo, lotado no 

departamento de segurança da UFG4. Esse grupo ocupou-se de delimitar os 

aspectos teóricos e metodológicos para abordar os aspectos que configuram 

o que entende por crimes, violências e contravenção no âmbito da UFG. 

O tema “Violência” tem ocupado um espaço crescente nas mídias de 

veiculação de notícias, nas campanhas eleitorais, na formação da opinião 

pública, nas conversas informais e, por conseguinte, tem afetado os hábitos e 

impactado negativamente a qualidade de vida das pessoas. A universidade, 

além de não poder se furtar a fomentar a discussão acerca do tema é, ao 

mesmo tempo, afetada pelos aspectos negativos do crescimento da violência, 

quer no plano subjetivo, tocante ao sentimento de insegurança, quer no plano 

objetivo, relativo à proposição de medidas tendentes a minimizar esses 

aspectos negativos. 

Entretanto, é necessário enfatizar não ser conveniente reduzir a ideia 

de violência aos crimes violentos contra a vida e o patrimônio, uma vez que ela 

é muito mais abrangente e pode dar-se tanto no plano material e quanto 

                                                        
4 - Foram bolsistas de graduação: Carmem Curti, graduanda em Jornalismo pela UFG e Amanda Pereira de 
Paula, graduanda em Relações Internacionais, UFG. O pesquisador voluntário Ubirajara Pereira Silva é Supervisor 
de Sistema Eletrônico de Segurança da UFG. 
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imaterial, pode ofender bens tangíveis e intangíveis. Trabalha-se, portanto, 

com a noção de que mais que meramente captar as ocorrências de delitos, é 

necessário perceber as violências simbólicas porventura contidas nos conflitos 

intersubjetivos presentes na comunidade universitária, que podem ser 

resultantes de relações assimétricas de poder e pautados em questões 

relacionadas à gênero, etnia, classe ou hierarquias próprias das relações de 

trabalho e acadêmicas (Arendt, 1994; Bourdieu, 2003; Adorno, 2002; Chauí, 

2003; Michaud, 1989). Nesse sentido, é que se fez uma análise qualitativa nos 

dados provenientes da Ouvidoria1 assim como da Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo 2 , pois os seus registros refletem a 

amplitude das violências ocorridas no âmbito da UFG.  

Assume-se, portanto, que a equipe pesquisadora identificou as 

seguintes inquietações:  

 aos inconvenientes advindos da excessiva preocupação com a violência 

urbana que têm causado mudanças de hábitos, segregação espacial na 

cidade e estigmas prejudiciais às camadas mais pobres da sociedade;  

 à abordagem que o tema violência urbana tem recebido da mídia, que 

tende a reforçar preconceitos e exclusões sociais que por si só são 

problemas graves na sociedade brasileira,  

 à necessidade de captar a efetiva incidência de crimes na Universidade, 

tendo em vista que a veiculação de notícias pela mídia privilegia aqueles 

que possam espetacularizar a violência. Portanto, a necessidade de 

fazer um levantamento acerca da ocorrência de crimes, além de servir 

para desmistificá-la, contribui para o combate eficiente à criminalidade, 

combate que se dê dentro dos limites legais;  

 à necessidade de fomentar a discussão acerca de violências simbólicas 

decorrentes de relações assimétricas de poder existentes no seio da 

comunidade universitária e que não podem ser obscurecidas ou 

minimizadas em nome de corporativismos ou pela falsa impressão de 

que a manutenção do silêncio em relação aos conflitos intersubjetivos 

seja uma forma de pacificá-los. 
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Pode-se dizer que o tema ainda encerra obscurantismos provocados 

por vários motivos, dentre os quais, sem a pretensão de esgotá-los, pode-se 

citar:  

 deficiência quantitativa, já que as estatísticas não são confiáveis, 

ou pela descrença no sistema jurídico, ou pelas diferentes 

metodologias utilizadas pelas polícias civis e militares na coleta 

de dados, ou até mesmo para acobertar crimes letais praticados 

por agentes do Estado;  

 divergências teóricas na abordagem, já que há discordância 

entre os estudiosos quanto aos motivos que fomentam a 

exacerbação da criminalidade. Para citar dois exemplos comuns, 

há os que creem tratar-se da única resistência possível em face 

da exclusão social e, em sentido oposto, os que entendem que 

esse aumento se dá em virtude da lenidade do Estado em sua 

tarefa punitiva. 

Acredita-se que quanto mais luz for lançada sobre o tema, maior a 

possibilidade de aperfeiçoar a aplicação de recursos públicos, tanto nas 

políticas sociais preventivas que se coadunem com o entendimento de que a 

causa maior da violência é a exclusão social, quanto no subsídio ao aparato 

legal do Estado para que este possa combater a violência com eficiência, 

inteligência e, sobretudo, dentro dos marcos legais. 

 

Procedimentos metodológicos 
 

Para cumprir os objetivos da pesquisa, decidiu-se por utilizar os dados 

disponíveis na UFG e na Secretaria de Segurança Pública de Goiás, 

observando-se duas séries temporais: 2005 a 2007 e 2011 a 2013. A definição 

do recorte temporal se deveu à necessidade de verificar as ocorrências e os 

registros de crimes violências considerando a expansão tanto do espaço físico, 

quanto da oferta de vagas e de cursos ocorridas no âmbito da UFG, após a 

implantação do REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – programa criado pelo Decreto nº 6096, de abril de 2007 e 

implementado pelo MEC,  cujos impactos  na UFG passaram a ser sentidos 

sobretudo a partir de 2008, uma vez que a universidade aderiu ao programa 
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em outubro de 2007. A primeira série temporal é imediatamente anterior à 

implantação do programa e a segunda, três anos após a sua implantação. 

O período pesquisado foi escolhido ancorado na hipótese da existência 

de um sentimento de que está em curso um significativo aumento de 

ocorrência de crimes com ou sem violência na UFG como exemplo, 

respectivamente, roubo e furto. Pressupôs-se, então, que não estaria sendo 

considerado o fato de a comunidade universitária e, consequentemente, o 

número de carros, transeuntes e bens, ter crescido vertiginosamente, o que 

poderia ter um impacto quantitativo nos índices de violências, mas não 

necessariamente proporcional à expansão da UFG. 

No entanto, ao se analisar os dados gerais da Secretaria de Segurança 

Pública e do Serviço de Vigilância da UFG, decidiu-se incluir os dados 

coletados referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010. Assim, na apresentação 

dos primeiros resultados, os dados gerais são relativos ao período de 2005 a 

2013, com 1.096 registros. O que não impede uma análise conforme o recorte 

temporal antes e pós implantação do Reuni na UFG. 

Outro elemento que deve ser considerado, numa perspectiva analítica, 

é o fato de as taxas de crimes contra a vida e o patrimônio também terem tido 

considerável aumento no estado de Goiás em geral e, especificamente, em 

Goiânia e sua região metropolitana, em quantidade e em relação aos demais 

Estados, conforme pesquisas divulgadas nacionalmente, o que poderia refletir 

nas ocorrências, sobretudo a partir de 2011. 

Dessa forma, a equipe pesquisadora solicitou e obteve acesso às três 

fontes internas da UFG consideradas fundamentais para a pesquisa, a saber: 

 Livros de registros de ocorrências elaborados pela Equipe de Segurança da 

UFG em todos os Câmpus; 

 Planilha excel em que constam informações relatadas à Ouvidoria da UFG; 

 Planilha excel com informações da Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo da UFG. 

Acessaram-se, também, todas ocorrências de crimes e contravenções 

relatadas pelas polícias Militar e Civil de Goiás, centralizadas na Secretaria de 

Segurança Pública, no formato de planilha excel. A organização desses 
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registros, a partir de filtros da pesquisa, constitui toda a base de dados desta 

pesquisa. 

 Tendo em vista que todas narrativas contidas nos registros contêm mais 

informações do que aquelas atinentes ao escopo da presente pesquisa, isto é, 

as ocorrências de crimes, conflitos e violências no âmbito da UFG, a primeira 

medida adotada pelo grupo foi selecionar, dentre o material bruto, o pertinente 

ao objetivo 2, ou seja, aqueles que auxiliariam a compreensão das dinâmicas 

assim como do contexto, em que ocorrem os conflitos intersubjetivos e os 

crimes e contravenções no recinto e nas áreas contíguas à UFG. 

 Os livros da central de segurança relatam todos os atos de rotina 

daquele setor, como troca de turno, material de trabalho repassado ao turno 

subsequente, menção à lâmpada queimada, carros encontrados com vidro 

aberto etc. Isso tornou necessária a leitura de todo o material a fim de excluir 

o que não interessava à pesquisa. Feita a seleção, procedeu-se ao 

escaneamento das ocorrências. O acesso aos livros foi providenciado pelo 

servidor Ubirajara Pereira Silva, membro da equipe e Supervisor de Segurança 

da UFG. 

O acesso aos dados da Secretaria de Segurança Pública - SSP 

demandou uma longa negociação com os setores detentores do mesmo, até 

porque os dados brutos contêm nomes das vítimas, o que fere princípios 

éticos, pois o uso indevido dos mesmos poderia violar a intimidade de pessoas 

que já teriam sido ofendidas em sua integridade física, moral ou patrimonial.  

Os dados da Ouvidoria e da Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo foram disponibilizados pelos 

coordenadores da cada um dos setores, já organizados em planilhas. É 

importante ressaltar que essas duas instâncias passaram a ter recentemente 

melhor estruturação o que refletiu na melhoria dos dados arquivados. 

Resultados principais 
 

Considerando que o está no escopo dessa pesquisa, o oferecimento de 

sugestões que contribuam com a formulação de uma política de segurança 

para a UFG, política essa que deve se coadunar com o perfil da Instituição 

como um espaço de convivência democrática e pautada nos princípios de 
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inclusão e diversidade, na elaboração do questionário, por meio do qual seriam 

tabulados os dados, incorporou-se uma multiplicidade de variáveis com o 

intuito de identificar com precisão os locais, horários, dias da semana em que 

crimes, contravenções, atos infracionais e conflitos ocorrem, assim como o 

perfil dos atores desses eventos, tanto no polo passivo quanto ativo. Em 

relação ao local, foram individualizadas as unidades da UFG, assim como o 

foram os dias da semana, os anos e os bens ofendidos, quando se tratava de 

crimes contra o patrimônio. Buscou-se saber a situação dos atores quando da 

comunidade universitária, se docentes, discentes, servidores do quadro efetivo 

ou terceirizados ou, ainda, se eram pessoas sem vínculo com a UFG.  

O que se pretendia era captar se há locais, bens ou pessoas mais 

vulneráveis e horários e dias da semana com mais ocorrências que os demais. 

Uma vez geradas as frequências, percebeu-se que não havia prevalência 

significativa em relação a anos, dias da semana ou local e que a apresentação 

dos dados de forma fragmentada, além de dificultar a visualização do cenário 

que se pretendia retratar, não trazia informações que pudessem subsidiar 

medidas pontuais capazes de prevenir eventos indesejáveis. Diante da 

percepção acerca da inconveniência de tratar os dados de forma fragmentada, 

procedeu-se o agrupamento dos mesmos, com base nos critérios explicitados 

a seguir: 

 Tendo em vista que a análise das frequências por ano não sugeriu uma 

variação significativa entre os mesmos, optou-se por não agrupar os anos em 

duas séries: 2005 a 2007 como antes do REUNI e 2011 a 2013, como após o 

REUNI, mas em uma única série: 2005 a 2013. Percebe-se que nos anos fora 

das duas séries (2008, 2009, 2010), no conjunto de locais, foram verificadas 

ocorrências apenas no Campus I de Goiânia e em Jataí.  

Dessa forma, as tabelas a seguir mostram a variação de ocorrências 

por ano – 2005 a 2013, e, na tabela 2, a sua frequência. Também, com base 

nos dados desse período, incluindo 2008, 2009 e 2010, foram geradas as 

tabelas com informações sobre os dias, locais e tipos de crimes, delitos e 

violências. Verifica-se, então, que o maior número de ocorrências se concentra 

em Goiânia, no Campus II, 55,8%, conforme a tabela 02, o que justifica mais a 

frente uma análise específica das ocorrências ali registradas.  
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TABELA 01 – OCORRÊNCIAS: SEGURANÇA UFG, OUVIDORIA E SSP/GO – 2005 - 2013 

ANO SEGURANÇA 
UFG (CAMPUS I) 

SEGURANÇA 
UFG (CAMPUS II) 

OUVIDORIAU
FG 

SSP-GO 
GOIÂNIA 

SSP-GO 
CATALÃO 

SSP-GO 
JATAÍ 

SESP-GOCIDADE 
DE GOIÁS 

TOTAL 

2005 0 80 0 48 0 0 0 128 

2006 15 39 0 59 0 1 0 114 

2007 10 45 0 41 0 0 0 96 

2008 13 0 0 0 0 1 0 14 

2009 5 0 0 0 0 0 0 5 

2010 9 0 0 0 0 0 0 9 

2011 14 119 0 59 4 7 1 204 

2012 13 155 10 59 3 6 0 246 

2013 13 174 74 12 7 0 0 280 

Total 92 612 84 278 14 15 1 1096 

 
 
TABELA 02 – FREQUÊNCIA DE CORRÊNCIAS: SEGURANÇA UFG, OUVIDORIAE SSP 
GO – 2005 -2013 

 Fonte Frequência Percentagem % Válida 

SEGURANÇA UFG CAMPUS II 612 55,8 55,8 

SESP-GO /GOIÂNIA 278 25,4 25,4 

SEGURANÇA UFG CAMPUS I 65 8,4 8,4 

OUVIDORIA UFG 84 7,7 7,7 

SESP-GO /JATAÍ 15 1,4 1,4 

SESP-GO /CATALÃO 14 1,3 1,3 

SESP-GO /CIDADE DE GOIÁS 1 ,1 ,1 

Total 1096 100,0 100,0 

 

 

Crimes/delitos/atos infracionais/conflitos ou contravenções 
  

No intuito de perceber quais pessoas e bens se apresentaram mais 

vulneráveis a se tornaram sujeito ou objeto de crimes e delitos, o questionário 

previu variáveis para captar a necessidade de medidas pontuais e localizadas 

visando à proteção com maior ênfase no grupo de pessoas e/ou bens 

eventualmente predominantes como alvos de crimes ou violências.  

Geradas as tabelas de frequência, percebeu-se não haver variação 

significativa entre diferentes objetos de furto ou roubo (mochilas, equipamentos 

eletrônicos, celulares etc.) e que a qualidade dos dados não permitiria avaliar 

as características das pessoas envolvidas, quer sob o aspecto pessoal ou 

profissional. Dado que furto e roubo distinguem-se em virtude da violência 
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ausente no primeiro e presente no segundo, essas duas categorias não foram 

agrupadas, exceto em relação a furtos e roubos de bicicletas. Diante disso, 

fez-se os seguintes agrupamentos: 

1 - Furtos  

a) Furto de carro e moto e arrombamento de carro; 

b) Furto de objetos pessoais - equipamento eletrônico, mochila, celular.  

c) Furto patrimônio união, não importando qual o objeto do furto; 

d) Furto e roubo de bicicleta; 

2 - Roubos 

a) Roubo de carro e moto e arrombamento de carro. 

b) Roubo de objetos pessoais - equipamento eletrônico, mochila, celular; 

c) Roubo a instituição financeira 

3 - Consumo de drogas e de álcool (anteriormente separados) 

4 - Agressão física, verbal ameaça e desentendimento (anteriormente 

separados) 

5 - Assédio moral e sexual (anteriormente separados) 

6 - Os demais crimes, como estupro, homicídio e atendado ao pudor foram 

mantidos isoladamente. 

 

TABELA 03- TIPOS DE CRIMES, DELITOS, INFRAÇÕES E CONFLITOS – 2005 A 2013 

CLASSIFICAÇÃO DO FATO FREQUÊNCIA % % VÁLIDA 

FURTO DO OBJETO PESSOAL (EX. ESTEPE DE 
CARRO) 

155 14.1 14.1 

FURTO MATERIAL DE CONSUMO 
GERAL/PATRIMÔNIO UNIÃO 

85 7.8 7.8 

FURTO ROUBO EQUIPAMENTO 
ELETRONICO/INFORMATICA PESSOAL 

77 7.0 7.0 

ACIDENTE DE AUTOMÓVEL SEM VÍTIMA FATAL 74 6.8 6.8 

DANO A EQUIPAMENTO DA UFG 73 6.7 6.7 

FURTO DE CARRO/MOTO/ 71 6.5 6.5 

AMEAÇA 61 5.6 5.6 

ARROMBAMENTO DE CARRO 50 4.6 4.6 

AGRESSAO VERBAL 42 3.8 3.8 

NEGLIGÊNCIA PATRIMONIO UNIAO 41 3.7 3.7 

FURTO EQUIPAMENTO 
ELETRONICO/INFORMÁTICA/PATRIMONIO UNIÃO 

25 2.3 2.3 

FURTO BOLSA/MOCHILA 24 2.2 2.2 

DANO AO PATRIMÔNIO 23 2.1 2.1 
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CLASSIFICAÇÃO DO FATO FREQUÊNCIA % % VÁLIDA 

FURTO BICICLETA 22 2.0 2.0 

FOCO DE INCENDIO 21 1.9 1.9 

ASSEDIO MORAL 21 1.9 1.9 

ROUBO BOLSA/ MOCHILA 19 1.7 1.7 

AGRESSAO FISICA 19 1.7 1.7 

ROUBO CARRO/MOTO 18 1.6 1.6 

ARROMBAMENTO ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UFG 17 1.6 1.6 

CONSUMO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE 15 1.4 1.4 

FURTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 13 1.2 1.2 

FURTO CELULAR 13 1.2 1.2 

DESENTENDIMENTO 12 1.1 1.1 

CONSUMO DE ALCOOL 9 .8 .8 

DANO A AUTOMOVEL 8 .7 .7 

VEÍCULO ABANDONADO 8 .7 .7 

ROUBO CELULAR 7 .6 .6 

FURTO MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL 
HOSPITALAR/PATRIMONIO UNIÃO 

6 .5 .5 

ASSEDIO SEXUAL 6 .5 .5 

ARROMBAMENTO A BENS DE TERCEIROS 6 .5 .5 

PERDA DE OBJETO PESSOAL 6 .5 .5 

TENTATIVA DE FURTO DE OBJETO PESSOAL 5 .5 .5 

ROUBO BICICLETA 4 .4 .4 

CONFLITO DECORRENTE DE RELAÇÕES 
DE GÊNERO 

4 .4 .4 

ESTUPRO 3 .3 .3 

HOMICÍDIO 3 .3 .3 

LOCALIZAÇÃO DE CADÁVER 3 .3 .3 

ACIDENTE DE TRABALHO 3 .3 .3 

TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE 2 .2 .2 

ROUBO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CORREIO 2 .2 .2 

ACIDENTE DE AUTOMOVEL COM VITIMA FATAL 2 .2 .2 

ATENTADO AO PUDOR 2 .2 .2 

ACIDENTE COM 
ESTUDANTE/PROFESSOR/SERVIDOR/TERCEIRIZADO 

2 .2 .2 

PESSOAS SUSPEITAS 2 .2 .2 

DISPARO DE ARMA DE FOGO 1 .1 .1 

OUTROS 1 .1 .1 

TENTATIVA DE ESTUPRO 1 .1 .1 

ATO INFRACIONAL 1 .1 .1 

NÃO CONSTA/NÃO INFORMADO 8 .7 .7 
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CLASSIFICAÇÃO DO FATO FREQUÊNCIA % % VÁLIDA 

Total 1096 100.0 100.0 

 

Quanto aos locais das ocorrências 
 

A tabela número 04 revela que os locais com maior incidência de 

registro das ocorrências são locais esparsos no Campus II de Goiânia (29,3%) 

seguidos da Faculdade de Agronomia, dos ICBs, Veterinária e Educação 

Física, do mesmo Campus. Isso leva à percepção de que as ocorrências 

envolvem as imediações e áreas em torno do Campus II. 

 

TABELA 04 – LOCAIS DE OCORRÊNCIA – 2005 A 2013 

LOCAL DO FATO FREQUENCIA % % VÁLIDA 

OUTROS GYN CII 
 

321 29.3 29.3 

CII AGRONOMIA 73 6.7 6.7 

CII ICBs 72 6.6 6.6 

OUTROS GYN CI 37 3.4 3.4 

CII VETERINARIA/ZOOTECNIA 36 3.3 3.3 

CII ED. FISICA 29 2.6 2.6 

CI HC 27 2.5 2.5 

CII LETRAS 27 2.5 2.5 

CII AGENCIA BANCARIA 27 2.5 2.5 

CII CENTRO CULTURA EVENTOS 26 2.4 2.4 

CII CEPAE 23 2.1 2.1 

ESTACIONAMENTO DA AGÊNCIA CEF - 
CAMPUS SAMAMBAIA 

23 2.1 2.1 

CII IME 22 2.0 2.0 

CII REITORIA 21 1.9 1.9 

CII BIBLIOTECA 20 1.8 1.8 

CII FIC 20 1.8 1.8 

CI EDUCAÇÃO 18 1.6 1.6 

CII F ARTES VISUAIS 16 1.5 1.5 

CATALAO CI 16 1.5 1.5 

CI ENGENHARIA 15 1.4 1.4 

CI DIREITO 15 1.4 1.4 

CII SERVIÇO VIGILANCIA 15 1.4 1.4 

CII QUIMICA 13 1.2 1.2 

CII IESA 12 1.1 1.1 

CII FAFIL/FH/FCS 12 1.1 1.1 

CI ODONTOLOGIA 11 1.0 1.0 

CII CENTRO AULAS 11 1.0 1.0 

CII MUSICA ARTES CÊNICAS 11 1.0 1.0 

ESTACIONAMENTO DO CAMPUS 
SAMAMBAIA 

10 .9 .9 
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LOCAL DO FATO FREQUENCIA % % VÁLIDA 

CI FARMÁCIA 9 .8 .8 

CI MEDICINA 8 .7 .7 

CII INFORMATICA 8 .7 .7 

JATAI CIDADE UNIVERSITARIA 8 .7 .7 

CI CEU 8 .7 .7 

CI CENTRO DE AULAS 7 .6 .6 

CII R.U. 7 .6 .6 

CII FISICA 6 .5 .5 

CEGEF (CAMPUS I) 5 .5 .5 

CII FACE 5 .5 .5 

JATAI RIACHUELO 5 .5 .5 

CI NUTRIÇÃO 4 .4 .4 

CEGEF (CAMPUS SAMAMBAIA) 4 .4 .4 

CI CEU (PÇA UNIVERSITÁRIA 4 .4 .4 

CI IPTSP 3 .3 .3 

CI ENFERMAGEM 3 .3 .3 

CII CINEMA 3 .3 .3 

CII CENTRO CONVIVENCIA 2 .2 .2 

CII CORREIOS 2 .2 .2 

OUTROS JATAI 2 .2 .2 

CII CRECHE 1 .1 .1 

GOIAS 1 .1 .1 

N/C 1 .1 .1 

NÃO CONSTA/NÃO INFORMA 11 1.0 1.0 

Total 1096 100.0 100.0 

 

Horário e dia da semana das ocorrências 
Ao contrário do que prevalece no imaginário, o maior número de 

ocorrências se dá durante o dia, quando há maior presença de pessoas e de 

movimento nas unidades da UFG. Somados os períodos matutino e vespertino, 

verifica-se que representam 53.3% dos casos, ao passo o noturno é 15,1%.  

 

TABELA 05 – HORÁRIO DAS OCORRÊNCIA – 2005 A 2013 

HORA DO FATO FREQUÊNCIA % % Válida 

MANHÃ – 06:00 / 11:59 274 25.0 25.0 

TARDE – 12:00/ 17:59 310 28.3 28.3 

NOITE – 18:00/ 23:59 165 15.1 15.1 

MADRUGADA -  00:00 /5:59 42 3.8 3.8 

NÃO CONSTA/NÃO INFORMA 305 27.8 27.8 

Total 1096 100.0 100.0 
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Quanto aos dias da semana, as ocorrências seguem o mesmo padrão de 

movimento e presença das pessoas nas unidades. Mais de 70% dos casos 

aconteceram no período de segunda a sexta-feira. 

 

TABELA 06 –DIAS DA SEMANA – 2005 A 2013 

DIA DA SEMANA FREQUÊNCIA % % VÁLIDA 

SEGUNDA-FEIRA 165 15.1 15.1 

TERÇA-FEIRA 167 15.2 15.2 

QUARTA-FEIRA 174 15.9 15.9 

QUINTA-FEIRA 185 16.9 16.9 

SEXTA-FEIRA 138 12.6 12.6 

SABADO 105 9.6 9.6 

DOMINGO 77 7.0 7.0 

NÃO CONSTA/NÃO INFORMA 85 7.8 7.8 

Total 1096 100.0 100.0 

 

Comparação entre dois universos: Goiânia e UFG 
No intuito de testar, ainda que precariamente, a hipótese de que o 

crescimento de ocorrências de crimes no âmbito da UFG não foge a padrões 

do Estado em que está situada, sobretudo dos padrões verificados na cidade 

de Goiânia, fez-se uma comparação entre o crescimento da população da UFG 

e de Goiânia, entre 2008 e 2013 e depois, a comparação entre os crimes de 

furto e roubo nas duas unidades de referência, entre os anos de 2011 e 2013, 

para Goiânia e 2006 e 2013 para a UFG/ Goiânia. 

A variação populacional de Goiânia entre 2011 e 2013 foi de 5,56% e a 

da UFG, conforme tabela abaixo, foi de mais de 80%.  

 

TABELA 07 – CRESCIMENTO POPULAÇÃO UFG DE GOIÂNIA 

 PERÍODO 2005 A 2013 

CATEGORIA 2005 2013/2014 % CRESCIMENTO POPULAÇÃO 

DOCENTES 1.111 1.951 75,6% 

SERV. TÉCNICOS AD. 2.184 2.224 1,83% 

GRADUAÇÃO 9.032 16.551 83,24% 

STRICTO SENSU 971 3.426 252,83% 

TERCEIRIZADOS 614 1.560 154,07% 

TOTAL 13.912 25.712 84,81% 

Fonte: PRODIRH / UFG / 2015 
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Outro fator de suma importância, e que é alertado no próprio site da 

Secretaria de Segurança Pública, é o alto índice de cifras negras no exercício 

de 2013; ou seja, de crimes não registrados em delegacias, em virtude da 

greve da polícia civil que, conforme noticiado pela imprensa da época e pelo 

próprio Sindicato de Policiais Civis, cerca de 50 mil crimes deixaram de ser 

registrados. 

Sabe-se que essa comparação apresenta problemas e não tem rigor 

científico, dado que a periodicidade do crescimento da população foi de acordo 

com o critério antes/depois do REUNI e o de crimes foi já depois do REUNI, 

período em que a população da UFG apresenta uma estabilidade. Essa 

arbitrariedade decorre de uma dificuldade: captar o crescimento da UFG 

requer, necessariamente, que se considere o antes e depois do REUNI 

entretanto, o site da Secretaria de Segurança Pública apresenta somente os 

dados estatísticos relativos a 2011 a 2014.  

Outra arbitrariedade que deverá ser ressalvada, diz respeito ao 

“crescimento UFG”, que engloba o inegável crescimento havido em outras 

cidades, que não Goiânia; entretanto, considerando que a  maior população da 

UFG se situa em Goiânia, que o maior crescimento se deu também em 

Goiânia, assim como a maior incidência de eventos, essa arbitrariedade, 

embora atente contra o rigor técnico, é válida para ilustrar o argumento de que  

a UFG não é um caso isolado de crescimento de violência, nem tampouco os 

níveis desse crescimento destoam do crescimento verificado no Estado de 

Goiás e em Goiânia.  

 
TABELA 08 – OCORRÊNCIAS EM GOIÂNIA E NA UFG 

Unidade de Referência/ 

Crime Avaliado   

Número Ocorrências 

Registradas 

Crescimento % 

Goiânia Furtos 2011 29459  

Goiânia Furtos 2013 

Variação populacional no 
período: 5,56% 

25964 -11% (resultado artificializado pela greve 
da categoria em 2013 – só se 
registravam os crimes graves) 

Goiânia Roubos 2011 13826  

Goiânia Roubos 2013 19305 39,62% 
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Unidade de Referência/ 

Crime Avaliado   

Número Ocorrências 

Registradas 

Crescimento % 

UFG Campi I e II Goiânia 
Furto 2005/06 e 07 

195  

UFG Campi I e II Goiânia 
Furto 2011/2012/2013 

Variação populacional no 
período – superior a 89% 

347 77,94% 

UFG Campi I e II Goiânia 
Roubo 2006 

17  

UFG Campi I e II Goiânia 
Roubo 2013 

29 70,58% 

 

Um aspecto que é importante ressaltar, foi o significativo aumento de 

roubos de carros e de motos, que antes do REUNI somavam 1 e depois, 17. 

Um aumento que certamente demandará medidas preventivas e um enfoque 

maior quanto à situação, local e hora em que aconteceram. Entretanto, quando 

se analisa a tabela que traz a informação da fonte e local em que os roubos 

ocorreram, percebe-se que esse número pode estar superestimado, uma vez 

que há uma coincidência entre locais por fonte. Ou seja, nada impede que a 

vítima de roubo de carro e moto tenham reportado a ocorrência à Ouvidoria, à 

Secretaria de Segurança e ao Serviço de Segurança da UFG. 

 

Campus Samambaia da UFG 
 

Ao analisar o banco de dados com as ocorrências de conflitos 

interpessoais e crimes da Universidade Federal de Goiás, conforme o 

verificado na Tabela 02, percebe-se que o maior número registros 

aconteceram no Campus Samambaia, totalizando 55,8% dos resultados 

válidos. Ressalta-se que não temos o controle para saber se uma mesma 

ocorrência foi repetida nas bases de dados distintas (Segurança UFG, SSP-

GO e Ouvidoria), o que inflaria o número total de ocorrências. 

Conforme informação do Supervisor do Sistema Eletrônico de 

Segurança da UFG, é importante ressaltar que, a partir do ano de 2011, houve 

uma significativa melhora no registro de ocorrências no Campus Samambaia, 

em virtude de adoção de medidas no sentido de sistematizar a coleta de dados. 
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A melhoria na produção de dados pode ensejar a falsa percepção de que foram 

as ocorrências e não os registros das mesmas que sofreram a majoração. Os 

anos com a maior frequência de registros foram: 2013: 25%; 2012: 22,4%, 

2011: 18,6%, como pode ser observado na Tabela 02.  

Pode-se atribuir o aumento de casos de crimes e ocorrências 

registrados nos anos de 2011, 2012 e 2013 a dois fatores principais: 1º) devido 

à própria carência de registros nos livros de ocorrência, conforme relatado pelo 

Supervisor do Sistema Eletrônico de Segurança da UF; e 2º) a universidade 

cresceu muito nos últimos anos, devido ao REUNI, conforme já apontado.  

De acordo com os dados, os crimes mais registrados no Campus 

Samambaia foram furtos e arrombamentos de carros e motos nos 

estacionamentos (furtos de equipamentos de som; notebook; estepe de carro 

etc). Essas ocorrências foram tabuladas como furto de estepe: 14,1% e furto / 

roubo de equipamento eletrônico / informática pessoal: 7,5%. No total, elas 

representam: 21,6% das ocorrências do Campus 2. Os demais registros 

podem ser visualizados na tabela a seguir:  

O local em que mais houve registros de ocorrências foi a Faculdade de 

Agronomia.  Lá, acontecem, segundo os dados, em 1º lugar: furtos e 

arrombamentos de carros e motos e de equipamentos eletrônicos dentro de 

veículos no estacionamento. 2º furto de peixes no tanque; 3º são encontradas 

peças de carros e motos abandonados; 4º casos de incêndio nas matas 

próximas à faculdade; 5º casos de gado que rompem a cerca. 

Os demais locais com maior número de ocorrências registradas foram 

os ICBs: 6,6%; as agências bancárias: 4,6% (considerando os dados: agências 

bancárias: 2,5% e estacionamento da Caixa Econômica Federal: 2,1%); 

Faculdade de Veterinária e Zootecnia: 3,3%; Faculdade de Educação Física: 

2,6%; Faculdade de Letras, 2,5%; Centro de Cultura e Eventos, 2,4%; CEPAE, 

2,1%; IME, 2%; Reitoria:1,9%; Biblioteca: 1,8%; FIC, 1,8%; Casa do Estudante: 

1,8%; Faculdade de Artes Visuais: 1,5%; Serviço de Vigilância: 1,4%; 

Faculdade de Química: 1,2%; Bosque Sant-Hilaire: 1,2%. 

No Bosque Saint-Hilaire, foram registradas, em média, 3 ocorrências 

por ano, como se pode notar no quadro anterior. Ao total, em 6 anos 13 

ocorrências foram registradas, com relato do uso de substâncias 

entorpecentes no local. Como pode-se perceber, são poucos registros no local, 
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se comparados com o total de ocorrências nas demais localidades do Campus 

Samambaia.  

Na FIC, ao lado do Bosque, poder-se-ia supor que haveriam mais 

ocorrências com o mesmo perfil dos casos registrados no Bosque. Contudo, 

na faculdade também foram relatados, em sua maioria, casos de furtos e 

arrombamentos de carros e motos e de equipamentos eletrônico. Nota-se, 

portanto, que esses dados são contrastantes com o sentimento de insegurança 

relatado por parte da comunidade acadêmica em relação ao Bosque Saint-

Hilaire e à Faculdade de Comunicação e Informação. Ou não há registros das 

ocorrências nos livros da equipe de Segurança da UFG ou a incidência de 

casos realmente é bem inferior ao sentimento de insegurança informado pela 

comunidade universitária.  

Na Casa do Estudante do Campus Samambaia, foram registradas 

ocorrências somente nos anos de 2013: 09; 2012: 07 e 2011: 04. A maioria 

dos registros relatam conflitos interpessoais, uso de bebidas alcoólicas ou 

pequenos furtos.  

Os registros aconteceram pela manhã, tarde e noite, sem variações 

significativas. Somados os períodos matutino e vespertino (entre 06:00 e 

18:00), tem-se 54,7 %, ficando o período da noite com 15,4%, da madrugada 

com 3,9% e não informado com 25,9%. Com relação aos dias da semana, 

esses dados não também não tiveram variações significativas.  

Na maioria das ocorrências no Campus Samambaia não são 

informados vários detalhes do fato, como: cor da vítima e do autor; qualificação 

da vítima e do autor; idade da vítima e do autor, relação vítima e autor, entre 

outros. São poucos os casos de conflitos interpessoais relatados com riqueza 

de detalhes. Esses dados seriam importantes para obter-se registros mais 

completos dos crimes e delitos ocorridos no espaço da universidade, evitando 

possíveis recorrências e adotando medidas preventivas.  

Ressalta-se, também, que não há um padrão de preenchimento nos 

cadernos de ocorrências da UFG. A consequência é a carência de informações 

que possibilitassem uma melhor compreensão das dinâmicas envolvidas nos 

casos relatados.  
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Ouvidoria – UFG 

Ao analisar parte do banco de dados da Ouvidoria da UFG, constatou-

se que as denúncias, em sua maioria, foram consequência conflitos 

interpessoais: 65%; crimes: 22,5% e contravenções: 11,3% entre professores, 

alunos, servidores, técnicos administrativos e comunidade.      

Como a Ouvidoria garante sigilo ao denunciante, foi possível ter acesso 

somente a alguns casos recebidos por e-mail, entre os anos de 2012 e 2013, 

totalizando 80 casos analisados (9 em 2012 e 71 em 2013).  

A maior parte das denúncias aconteceu no Campus Samambaia: 

78,8%. O Campus Universitário somou 21,3% dos registros. Em grande parte, 

não foi relatado o local das ocorrências: 52,5%. Os demais dados tiveram baixa 

variação de registros: Reitoria: 5%; Biblioteca: 5%; FAFIL/FH/FCS: 3,8%; 

Direito: 2,5%; Medicina: 2,5%, Agronomia: 2,5% etc.  

O horário do fato também não consta em 80% dos casos. A maior parte 

das denúncias são de conflitos interpessoais: 42,5%, seguido de assédio 

moral: 17,5%, agressão verbal: 11,3%, negligência a patrimônio da união: 7,5% 

e furto de objeto pessoal: 6,3%. Em mais da metade dos casos, 57,5%, não é 

informado o instrumento utilizado nos registros de ocorrências. 

Grande parte das denúncias é feita por alunos: 37,8%. A qualificação 

da vítima não é informada em 28,4% dos casos. Logo, em seguida, aparecem 

os servidores: 12,2%; comunidade externa: 10,8% e professores: 8,1%.   

Nas denúncias, em 33,8% dos casos não é informada a qualificação dos 

autores. Logo em seguida, comparecem: professores: 33,8%; servidores; 

18,8/%, alunos, 18,8% e terceirizados: 1,3%.  

As denúncias, em grande parte, apontam ameaça à atividade 

profissional ou acadêmica. Na maioria dos casos, não constam a idade e a cor 

da vítima ou do autor. Não há variação significativa de frequência de 

ocorrências entre os dias da semana. Na metade dos casos, não consta o sexo 

da vítima: 48,6%. 29,7% são do sexo feminino e 21,6% são do sexo masculino. 

Com relação à autoria das ocorrências, em metade dos casos, também não é 

informado o sexo do autor: 63,8%. A maioria é do sexo masculino: 23,8% e 

12,5% é do sexo feminino.  
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A seguir, apresentamos alguns exemplos de assuntos apresentados 

nas denúncias, reclamações e questões encaminhadas à Ouvidoria:  

 Assédio moral a estudantes e servidores;  

 Conduta profissional inadequada de professor em sala de aula;  

 Irregularidades na concessão de bolsas para programas de pós-

graduação;  

 Problemas de atendimento no hospital das clínicas;  

 Acumulação de cargos e descumprimento de atribuições de cargo de 

direção;   

 Problemas e conflitos entre professor e aluno,  

 Problemas e conflitos entre aluno e servidor;  

 Insatisfação na condução de disciplina ministrada pelo professor; 

 Roubo de veículos e objetos nos estacionamentos do Campus;  

 Dificuldade para cadastro, inscrição e acompanhamento na realização 

do vestibular ou outros concursos;  

 Má qualidade do atendimento prestado por servidor da UFG ou de 

empresa terceirizada; 

 Demora na análise de processos acadêmicos etc.  

 Segundo a sequência de endereçamento de e-mails, houve o 

encaminhamento das demandas, bem como a manifestação ou 

esclarecimento dos responsáveis ou envolvidos. Algumas manifestações 

foram consideradas improcedentes por não oferecerem condições de resposta 

ao interessado. Em outras situações, após a resposta, o interessado encerrava 

a demanda. A prática é apresentar os devidos esclarecimentos em um prazo 

de 10 dias. Percebe-se, portanto, que a Ouvidoria da UFG é um canal de 

comunicação muito importante para a realização de denúncias de crimes e 

conflitos interpessoais, visto que, devido ao anonimato, são apontados mais 

detalhes do fato, como perfil da vítima, autoria, classificação do fato, local, 

horário etc).  

 

Comissão De Sindicância e Processos Administrativos – UFG 
Outra base de dados utilizada na pesquisa foi a planilha da 

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da UFG. Vale 
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ressaltar que esta Comissão tem como atribuições acompanhamento, 

orientação e controle dos processos administrativos, administrativos 

disciplinares e sindicâncias, bem como prover todas as atividades, 

procedimentos e análises diretamente ligadas à acumulação de cargos no 

âmbito da UFG. Ou seja, a CDPA não se constitui instância de registro primário 

de ocorrências e sim de monitoramento, julgamento e encaminhamento das 

ocorrências.  

Sua base de dados só passou a ser arquivada e sistematizada a 

partir de 14 de outubro de 2011, quando foi criada, mediante a Portaria UFG 

nº 3434, a Coordenação de processos Administrativos – CDPA, com a 

designação de seu respectivo coordenador, vinculada diretamente ao 

Gabinete do Reitor. Antes disso, desde janeiro de 1986, as Comissões Ad hoc, 

sem sede própria, eram designadas por meio de Portaria de acordo com o 

surgimento das demandas, o que justifica a ausência de registros anterior a 

2011. 

O objetivo de consulta a essa base de dados foi o de verificar quais os 

registros/denúncias tornam-se objeto de processos administrativos e quais 

encaminhamentos são definidos para os casos. Os processos abertos na 

CDPA podem ser de sindicância, processo administrativo normal, rito sumário 

e são demandados diretamente pela reitoria, unidades e organismos da UFG. 

Dessa forma, verificou-se que no intervalo temporal de 2011 - 2013 foram 

abertos 115 processos na CDPA, assim divididos: 

 

TABELA 09- PROCESSOS NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 

Ano Número de Processos 

2011 41 

2012 19 

2013 55 

TOTAL 115 

     

Em 2011, dos 41 processos instaurados, selecionou-se nove que se 

aproximam das categorizações de crimes, violências e conflitos delimitados 

pela pesquisa. Desses, dois casos de trote acadêmico, dois de assédio moral, 
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dois de assédio sexual, dois por danos morais e um por agressão entre alunos. 

Todos os casos foram arquivados. 

Em 2012, dos 19 processos foram selecionados 10 casos. Houve duas 

penas de suspensão por conduta disciplinar profissional, dois arquivamentos, 

um envolvendo ameaça de morte entre os estudantes e cinco aberturas de 

Processos Administrativos, sendo um por assédio sexual e outro por sumiço 

de equipamento. 

De 2013, foram selecionados 31 dos 55 processos. Os casos não 

arquivados foram relativos a: caso de agressão dos portugueses. Note-se que 

há dois processos do mesmo caso. O que significa que nesses dados há 

duplicidade de processos quando eles são reabertos. Também houve pena de 

advertência no caso de trote e conduta moral, um Processo Administrativo 

Disciplinar aberto por bullying contra aluno e de agressão verbal que envolve 

médico e enfermeiro. Quatro casos ainda estão sem decisão e os demais 

foram arquivados, incluindo os dois de assédio moral e sexual. 

 

Considerações finais 
 
 O presente relatório, conforme mencionado, reporta apenas aos 

principais achados do grupo incumbido do “objetivo 2”, ou seja, análise de 

registros de ocorrências junto às fontes já citadas. Os resultados verificados 

remetem para algumas demandas no âmbito da produção de uma política de 

segurança na UFG. Dentre elas, promover e divulgar a Ouvidoria como um 

canal de interação entre a comunidade universitária e a comunidade em geral 

por meio do qual práticas criminosas venham a ser evidenciadas, com o sigilo 

da fonte se for o caso. No entanto, há que se alertar para o cuidado de não se 

implantar uma cultura de delação, assim como de oferecer uma estrutura mais 

adequada para que ela possa, de fato, ter funcionalidade. 

Outra indicação de demanda é o fortalecimento das instâncias internas 

(Ouvidoria e Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo) 

bem adotar protocolos no processamento dos casos a elas relatados, a fim de 

que os conflitos intersubjetivos e delitos cometidos na UFG sejam apurados e 

sejam adotadas medidas tendentes a prevenir ou coibir a ocorrência dos 

mesmos.  
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É necessário, também, stabelecer protocolos de atuação e de 

preenchimento de fichas de ocorrência (formulários padrão) por parte do 

serviço de segurança (fichas essas que deverão ser elaboradas e 

padronizadas) por meio das quais seja possível se coletar de maneira objetiva 

dados sobre os crimes e conflitos, com maior precisão em relação ao 

dia/hora/local e modo de ação, assim como a situação e o bem (material ou 

imaterial) ofendido pela ação. Isso auxiliará a identificar os pontos vulneráveis, 

carentes de iluminação, circuitos de câmera, etc. (percebeu-se que muitas 

ocorrências produzidas omitiam informações simples, mas cruciais para a 

construções de perfis). 

Ao contratar uma empresa de segurança, indica-se que a UFG deverá 

fazer constar do contrato que os livros em que ficam registradas as ocorrências 

o direito de posse dos mesmos, e não à empresa contratada conforme ocorre 

atualmente. Caso a empresa queira ter a posse e domínio dos registros, os 

mesmos deverão ser copiados/duplicados e ao menos uma cópia deverá ser 

de propriedade da UFG. 

Outras demandas apontam para o aspecto da formação. Por isso, 

indica-se a criação de disciplinsa de Núcleo Livre por meio da qual se promova 

o debate a respeito da importância de se compreender a criminalidade sob 

seus aspectos sociais, culturais, econômicos e contextuais, o que auxiliaria na 

educação para a cidadania. Nessa disciplina, dar-se-ia espaço a setores 

organizados da sociedade que defendem os direitos humanos (Casa da 

Juventude; OAB; GEPEC; associação de mulheres do parque oeste industrial, 

CDH AL/GO, dentre outros) para que tenham a oportunidade de evidenciar os 

graves danos que uma equivocada atuação do sistema punitivo pode acarretar. 

No âmbito externo à UFG, é necessário promover o diálogo entre as 

polícias e a comunidade acadêmica por meio de convênio que promovam a 

oferta de cursos por parte da UFG e o acesso aos dados de segurança pela 

UFG, visando a pesquisas (o que tem sido sinalizado, neste caso, com a 

implantação do Observatório de Segurança Pública), nos moldes do que tem 

feito a SENASP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o intuito de 

contribuir na formação de policiais. 

Por fim, deve-se criar uma política relativa ao uso das imagens captadas 

pelo circuito de câmeras de segurança, que poderiam ser centralizadas na 
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equipe de segurança da UFG (aquela formada por servidores do quadro 

permanente) e disponibilizadas ao diretor da unidade que as solicitar, em casos 

que venham a se tornar provas esclarecedoras de conflitos ou delitos 

ocorridos. 
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1 - Instituída em 2009, por ato do Conselho Universitário, a Ouvidoria da UFG atua no 
processo de interlocução entre o cidadão e a Universidade, de modo que as manifestações 
decorrentes do exercício da cidadania provoquem a melhoria dos serviços prestados à 
comunidade. (https://www.ouvidoria.ufg.br/) 
2- A Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo data-se de janeiro de 
1986, constituída com base nos termos do Art. 217 da Lei nº 1.711/1952. com as atribuições 
de acompanhamento, orientação e controle dos processos administrativos, administrativos 
disciplinares e sindicâncias, bem como prover todas as atividades, procedimentos e análises 
diretamente ligadas à acumulação de cargos no âmbito da UFG. A competência de 
instauração e julgamento dos processos administrativos são de responsabilidade do Reitor da 
UFG, autoridade máxima da Instituição. 
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