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RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO - 2017 

(Indicadores de Gestão) 

 
DESCRIÇÃO GERAL 

 
DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

A Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE é a mantenedora da Universidade 

Estadual do Ceará - UECE e foi instituída pela Lei no. 9.753, de 18 de outubro de 1973, com 

as alterações da Lei no. 10.162, de 18 de maio de 1979, tendo os seus Estatutos e 

Regimento Geral atualizados em 2000, através do Decreto Estadual no. 25.966, de 24 de 

julho. 

Como parte da administração descentralizada do Estado do Ceará, a FUNECE é uma 

entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito público, duração por 

tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de Fortaleza. 

Sua organização administrativa define o Reitor da UECE como o seu presidente, de forma 

cumulativa e privativa, sendo substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo Vice-

Reitor. 

 

MISSÃO 

A UECE tem como missão “Produzir e disseminar conhecimentos e formar profissionais para 

promover o desenvolvimento sustentável cearense, bem como para promover a qualidade 

de vida dos cidadãos no contexto social no qual estão inseridos”. 

 

VISÃO DE FUTURO 

Quando da elaboração do seu Plano de Gestão para o quadriênio 2012-16, a nova 

administração da FUNECE/UECE definiu, como visão de futuro “Ser uma Universidade de 
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projeção nacional pela excelência do ensino, da produção científica e da contribuição 

efetiva ao desenvolvimento do Ceará”. 

No mesmo documento, foram estabelecidos como Objetivos Globais da nova gestão os 

seguintes: 

1. Ampliação da Participação da UECE no Desenvolvimento Sociocultural e 

Econômico do Estado; 

2. Ampliação da Oferta de Vagas e Melhoria da Qualidade de Ensino de Graduação 

e de Pós-Graduação; 

3. Ampliação e Melhoria da Excelência da Pesquisa Científica Acadêmica; 

4. Fortalecimento das Decisões Colegiadas; 

5. Valorização do Corpo Docente e Técnico-Administrativo; 

6. Integração e Promoção da Equalização da Infraestrutura e dos Serviços dos 

Vários Campi; 

7. Ampliação da capacidade de Pesquisa Científica e de Extensão; e  

8. Ampliação dos Recursos de Financiamento de Terceiros. 

 

PRINCÍPIOS E VALORES 

As ações da UECE são pautadas por princípios e valores democráticos e acadêmicos 

alicerçados na produção crítica do conhecimento e na abertura ao diálogo com os diversos 

setores da sociedade. 

Esses princípios e valores são um conjunto de ideais integrados que balizam o processo 

decisório e o comportamento da Universidade, objetivando o cumprimento de sua missão, 

o qual seja: 

1. Universalismo 

A UECE prioriza a transposição dos limites nacionais, a construção de paradigmas e o 

fomento do campo epistemológico, mediante a pesquisa científica, a formação profissional 

e a difusão cultural. 
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2. Pluralismo 

A UECE atua em observância ao princípio da liberdade no cumpri mento dos desafios que 

lhe são imputados e inerentes a sua natureza, considerando que uma universidade próspera 

requer o respeito dos organismos externos ao seu caráter universalista e à sua 

heterogeneidade.  

3. Liderança 

A UECE assegura sua continuidade histórica e sua função estratégica como instituição de 

“utilidade pública”, interagindo com a sociedade civil e com os poderes públicos e privados, 

liderando as parcerias estabelecidas com o Governo do Ceará e com outras instituições para 

a oferta de oportunidades de formação profissional de nível superior, de pesquisa científica, 

de extensão e de difusão cultural nas diversas regiões do Estado.  

4. Autonomia Universitária 

A UECE busca garantir a primazia dos valores acadêmicos, abertura à avaliação externa, 

transparência na administração universitária, prioridade para os problemas da sociedade e 

isenção partidária, comprometendo-se com a qualidade da formação intelectual de seus 

estudantes com a qualidade da sua produção científica, artística, filosófica e tecnológica e, 

sobretudo, com o atendimento às necessidades, aos anseios e às expectativas da sociedade. 

5. Integração com Governo e Sociedade   

A UECE acredita que as atividades de ensino, pesquisa cientifica e  extensão fortalecem a 

interação continuada com a Sociedade e Governo e cumprem o papel de transferência e 

disseminação do conhecimento e de troca de experiências.  

6. Excelência Acadêmica  

A UECE é instituição comprometida com a busca continuada da melhoria da qualidade de 

suas atividades acadêmicas, em todos os níveis de ensino e na pesquisa cientifica. 

7. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa Cientifica e Extensão 

A UECE reforça sua vocação científica e o comprometimento com a elaboração e 

implementação de políticas que associem ensino, pesquisa cientifica e extensão, para 

assegurar níveis crescentes de compatibilidade e de integração entre essas partes essenciais 

de sua missão.  
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8. Democratização, Eficácia e Transparência Administrativas  

A UECE valoriza a gestão racional, transparente e democrática do orçamento e do cotidiano 

da Instituição, buscando o aperfeiçoamento de um modelo de gestão descentralizada, que 

prioriza a estrutura colegiada e o permanente diálogo com todas as instâncias constitutivas 

da comunidade universitária. 

9. Respeito à Diversidade  

A UECE apoia e respeita a diversidade das forças que constituem a Instituição, fonte de sua 

maior riqueza, em que se incluem tanto os segmentos docente, discente e de funcionários 

técnico-administrativos. 

10. Inserção Nacional e Internacional  

A UECE busca a consolidação crescente de programas voltados à criação de unidades de 

relação, cooperação e desenvolvimento de atividades de intercâmbio com instituições de 

educação superior do Brasil e do Exterior que possibilitem sua inserção no cenário nacional 

e internacional e sua condição de universidade para todos, socialmente referendada. 

 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS 

A partir de estudos e análises realizados pela Câmara de Planejamento, criada a partir da 

Portaria nº 846/2012, encontra-se em elaboração uma nova proposta para a estrutura 

organizacional da UECE. Estando em vigor a proposta apresentada ao Governo em 

dezembro de 2009. Dentro das definições de competências, temos: 

 

 REITORIA 

Art. 29 - A Reitoria será exercida pelo Reitor e, nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice-

Reitor, que, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo Diretor de Centro, 

Faculdade ou Instituto Superior com maior tempo de exercício de docência superior na 

FUNECE.   

Art. 30 – Ao Reitor compete representar a UECE, bem como coordenar e superintender 

todas as atividades universitárias, e ao Vice-Reitor, além de substituir o Reitor nas suas 
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faltas e impedimentos, exercer funções em uma ou mais áreas administrativas e 

acadêmicas, por delegação do Reitor. 

Art. 31 – São atribuições do Reitor: 

a) representar a UECE em juízo ou fora dele; 

b) coordenar, fiscalizar e superintender as atividades universitárias, no âmbito da 

administração superior; 

c) conferir graus e assinar diplomas; 

d) exercer o poder disciplinar na UECE, de acordo com as disposições do Estatuto, 

deste Regimento e da Legislação em vigor; 

e) aplicar sanções disciplinares; 

f) instituir comissões de caráter temporário ou permanente, para estudo ou 

trabalho específico; 

g) propor ao CONSU, quando julgar conveniente e necessários, estudos para 

reformular ou emendar o Estatuto e o Regimento Geral da UECE; 

h) presidir o Conselho Diretor, o CONSU e o CEPE; 

i) vetar resoluções e decisões dos órgãos da UECE e editar atos de natureza 

normativa; 

j) manter a ordem e a disciplina no âmbito de sua jurisdição; 

k) resolver os casos omissos do Estatuto, deste Regimento e dos demais 

regimentos da UECE, ad referendum do CONSU ou do CEPE, conforme a 

natureza da matéria. 

§ único – Por delegação do Reitor, o Vice-Reitor poderá ter atribuições específicas durante 

seu mandato, afora aquelas em que, nas faltas e impedimentos do Reitor, vier a exercer por 

força da substituição. 

Art. 32 – Poderá o Reitor, em caso de urgência, editar resoluções e provimentos, ad 

referendum do Conselho competente, submetendo-os para homologação ao Conselho 

respectivo, na reunião subsequente. 

Art. 33 – Das decisões do Reitor caberá, no prazo de 15 (quinze) dias, recurso para o CONSU 

ou para o CEPE, conforme o caso. 
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Art. 34 – A Reitoria terá Regimento próprio, o qual complementará as disposições deste 

capítulo. 

 

 DAS PRÓ-REITORIAS  

 Art. 35 – As Pró-Reitorias de Graduação – PROGRAD, Pós-Graduação e Pesquisa – 

PROPGPq, Extensão – PROEX, e Políticas Estudantis – PRAE, serão exercidas por professores 

da UECE, escolhidos pelo Reitor, sendo que, para as Pró-Reitorias de Planejamento – 

PROPLAN e Administração – PROAD, poderão ser nomeados, pelo Reitor, professores ou 

servidores técnico-administrativos da UECE com formação superior e reconhecidas 

capacidade e experiência nas respectivas áreas de competência, previstas em regimento 

próprio e em consonância com o Estatuto e o Regimento Geral da UECE. 

Art. 36 – Às Pró-Reitorias compete assessorar a Reitoria em matéria de suas atribuições 

específicas: 

a) à PROGRAD compete planejar, coordenar e acompanhar a implementação das 

políticas de formação superior no plano sequencial superior de formação 

específica e de graduação da UECE, visando ao aprimoramento dos processos 

de formação acadêmica; 

b) à PROPGPq compete planejar, coordenar e acompanhar a implementação das 

políticas de pesquisa e pós-graduação da UECE; 

c) à PROEX compete planejar, coordenar e acompanhar a implementação da 

política de extensão universitária, fazendo cumprir o papel social da UECE; 

d) à PRAE compete planejar, coordenar e acompanhar os projetos de natureza 

social, cultural e de preparação política voltados para o desenvolvimento 

pessoal e coletivo profissional do corpo discente da UECE; 

e) à PROPLAN compete planejar, coordenar e acompanhar as atividades de 

planejamento e avaliação institucional da UECE; 
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f) à PROAD compete planejar, coordenar e acompanhar as atividades de natureza 

financeira, administrativa, de recursos humanos, de informática e da 

administração dos campi. 

 
 
 

ESTRATÉGIAS E PLANO DE AÇÃO 

 
 

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 (R$) 

PROGRAMADO 

(LEI + CRÉDITO) 
EMPENHADO 

EMPENHADO/PROGRAMADO 

(%) 

5.695.000,00 4.935.835,17 86,67 

 
Objetivo: Contribuir para a qualificação de jovens e adultos aumentando suas 

oportunidades de emprego e renda 

 

PRINCIPAIS INICIATIVAS 
2017 

PRODUTO PROGRAMADO REALIZADO 

058.1.03 – Melhoria da estrutura das 

unidades de Educação Profissional 

Unidade de Ensino 

Modernizada 
03 00 

058.1.05 – Promoção da qualificação 

profissional em nível técnico 
Pessoa Capacitada 1.240 697 

 

058.1.03 – Melhoria da estrutura das unidades de Educação Profissional 

 
Na época da elaboração do PPA 2016-2019, havia uma perspectiva de assinatura de 
Convênio com o Governo Federal junto ao Ministério da Educação - MEC, porém com os 
cortes nas transferências feitas pelo Governo Federal, aos estados, até a presente data não 
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houve assinatura do referido convênio esperado. Portanto, conforme a realidade 
econômica atual, não foram realizadas melhorias das unidades de Educação Profissional. 
 
 

058.1.05 – Promoção da qualificação profissional em nível técnico 

 
No período de janeiro a dezembro de 2017, foram formados 70 pessoas no Curso de 
Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho e 627 pessoas nos vários cursos 
oferecidos pelo PRONATEC, convênio firmado entre FUNECE/MEC/FNDE, para capacitação 
técnica. 
 

INDICADORES DE RESULTADO 
2017 

PROGRAMADO REALIZADO 

Número de Concluintes nos Cursos Técnicos 

Subsequentes 
280 70 

 

Número de Concluintes nos Cursos Técnicos Subsequentes 

 
O realizado 2017 está bem abaixo do programado, pois somente foi ofertado este ano 
apenas o Curso de Especialização Técnica de Enfermagem do Trabalho. Os demais cursos 
não foram oferecidos devido a falta de celebração de convênios/contratos que permitissem 
a realização dos mesmos. 
 

 

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO 

TECNOLÓGICA E DA CULTURA DE INOVAÇÃO 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 (R$) 

PROGRAMADO 

(LEI + CRÉDITO) 
EMPENHADO 

EMPENHADO/PROGRAMADO 

(%) 

0,00 - - 

 
Objetivo: Promover a pesquisa, inovação e difusão científica e tecnológica para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Ceará 
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PRINCIPAIS INICIATIVAS 
2017 

PRODUTO PROGRAMADO REALIZADO 

061.1.03 – Melhoria da Estrutura das 

Unidades de Serviço em Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

Unidade de CT&I 

Estruturada 
01 01 

061.1.04 – Manutenção da Oferta de 

Serviços da Unidade de CT&I 

Unidade de CT&I 

Mantida 
01 02 

061.1.06 – Difusão, Popularização e 

Interiorização da Ciência, Tecnologia 

e Inovação 

Evento Realizado 20 21 

 

061.1.03 – Melhoria da Estrutura das Unidades de Serviço em Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

 
A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE 
(INCUBAUECE), com o apoio da Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará (RIC) e por meio 
do contrato nº 34/2016 com o Instituto Agropolos do Ceará, complementou a adequação 
da sede administrativa da INCUBAUECE. Cujo objetivo é possibilitar um espaço mais 
apropriado de trabalho para a equipe da Incubadora, bem como para atender melhor os 
empreendimentos incubados e os futuros empreendedores. Esta adequação permitiu que o 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), da Universidade Estadual do Ceará (UECE) fosse 
instalado conjuntamente com a INCUBAUECE, permitindo uma maior interação entre essas 
duas instâncias relacionadas a inovação na UECE. 
 

061.1.04 – Manutenção da Oferta de Serviços da Unidade de CT&I 

 
A Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE) vem apoiando as atividades da 
Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE 
(INCUBAUECE), este apoio se dá por meio da disponibilização de estrutura física, 
tecnológica e recursos humanos. Para custear as atividades de Consultorias e Assessorias a 
INCUBAUECE desenvolve trabalhos de consultoria para órgãos públicos estaduais e para o 
Banco Mundial. 
Em 2017, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UECE (NIT) contou com o apoio da 
INCUBAUECE para a execução das suas atividades administrativas, alocando horas de 
trabalho de seus colaboradores. Em novembro de 2017, a UECE com recursos do Instituto 
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de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE (IEPRO) contratou uma nova assistente 
administrativa, que vem contribuindo para as funções exercidas no núcleo.  
 

061.1.06 – Difusão, Popularização e Interiorização da Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE 
(INCUBAUECE) implantou o Projeto Árvore Solar da UECE, realizou 02 eventos - Cafés com 
Negócio -, deu início a uma parceria com a FIEC, atendeu a 06 empreendedores e futuros 
empreendedores do Ceará interessados no processo de incubação e realizou em parceria 
com a Rede de Incubadoras do Ceará (RIC) o Curso Marketing Digital na Prática e, em 
setembro, à formação - desenvolvimento do empreendedor. 
O Núcleo de Inovação Tecnológica da UECE (NIT), neste período, realizou 4 apresentações 
do modelo de gestão de Propriedade Intelectual do NIT da UECE, nos seguintes programas 
de Stricto Sensu da Universidade: Doutorado em Rede de Biotecnologia (RENORBIO); 
Mestrado Profissional de Gestão em Saúde Pública; Graduação e Mestrado de Computação 
e Doutorado em Veterinária.  
 
 

INDICADORES DE RESULTADO 
2017 

PROGRAMADO REALIZADO 

Número de Depósitos de Propriedade Intelectual 10 18 

Número de Empresas atendidas com serviços e 

inovações 
32 14 

Número de empresas graduadas 0 0 

Número de Empresas Incubadas 10 8 

 

Número de Depósitos de Propriedade Intelectual 

 
Foram criados 18 depósitos de propriedade intelectual em 2017, sendo 11 patentes e, 06 
software e 01 marca. 
 

Número de Empresas atendidas com serviços e inovações 

 
A Incubadora de Empresas e Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE – 
INCUBAUECE realiza atendimentos com serviços e inovações a empreendedores externos e 
internos, atendendo as áreas mais carentes do público cearense: Biotecnologia, TIC e 
Energias Renováveis.  
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Entre os serviços realizados para o público externo está o atendimento aos interessados em 
participar do processo seletivo da INCUBAUECE, como também, aos interessados em 
conhecer o processo de incubação, com ajuda na elaboração de projetos e disseminação do 
processo de incubação.  
Os atendimentos internos são voltados aos empreendedores e empreendimentos 
participantes do processo de incubação nas modalidades pré-incubados, incubados e 
associados.  
Para atender ao novo Regimento, a INCUBAUECE, passa por mudanças de foco no ano de 
2017, começando pela sua nova identidade visual, e também, com mudanças na 
reestruturação do seu edital de seleção, e dos novos modelos de contratos, que se 
encontram à luz do seu novo regimento. Em virtude disso, não conseguimos alcançar o 
nosso número programado para este ano.  
 

Número de Empresas Graduadas 

 
Desenvolvendo suas atividades de forma recente, a partir de 2011 e atuando em áreas mais 
complexas que demandam mais tempo para sua execução, a INCUBAUECE não possui no 
momento empresas graduadas e por saber que não atenderíamos a este indicador, não 
programamos valor para este ano.  
 

Número de Empresas Incubadas 

 
A incubação é uma categoria que se encontra dentro do processo de incubação, na qual os 
empreendedores participantes recebem serviços específicos da INCUBAUECE.  
Para atender ao novo Regimento, a INCUBAUECE, passa por mudanças de foco no ano de 
2017, começando pela sua nova identidade visual, e também, com mudanças na 
reestruturação do seu edital de seleção, e dos novos modelos de contratos, que se 
encontram à luz do seu novo regimento. Em virtude disso, não conseguimos alcançar o 
nosso número programado para este ano.  
 

 

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 (R$) 

PROGRAMADO 

(LEI + CRÉDITO) 
EMPENHADO 

EMPENHADO/PROGRAMADO 

(%) 

34.712.117,31 32.632.220,20 94,00 
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Objetivo: Elevar o nível de escolarização da população cearense estruturando o sistema 

estadual de educação superior, em condições de ampliar a oferta de projetos de graduação 

e de pós-graduação, desenvolver pesquisas e atividades de extensão direcionados às 

demandas sociais 

 

PRINCIPAIS INICIATIVAS 
2017 

PRODUTO PROGRAMADO REALIZADO 

071.1.04 – Ampliação do acesso da 

população ao Sistema Estadual de 

Educação Superior da População 

Vaga Ofertada 4.682 4.305 

071.1.05 – Ampliação da titulação de 

mestres e doutores de professores da 

Educação Superior 

Vaga Ofertada 169 71 

071.1.06 – Ampliação da formação 

em pós-graduação Stricto Sensu 
Vaga Ofertada 634 1.980 

071.1.07 – Ampliação da formação 

em pós-graduação de professores da 

educação básica 

Vaga Ofertada 310 439 

071.1.08 – Melhoria da estrutura das 

instituições de ensino superior 

Universidade 

Estruturada 
9 3 

071.1.09 – Manutenção da oferta dos 

serviços de Educação Superior de 

qualidade à sociedade. 

Universidade 

Mantida 
9 10 

071.1.10 – Ampliação da assistência 

estudantil, em especial aos alunos em 

vulnerabilidade social 

Aluno Beneficiado 952 964 

071.1.11 – Ampliação da atividade de 

pesquisa científica, com a criação de 
Projeto Apoiado 765 168 
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novos grupos e novos projetos 

071.1.12 – Ampliação das ações de 

extensão das IES Estaduais 
Pessoa Beneficiada 64.411 154.968 

071.1.13 – Ampliação do intercâmbio 

internacional das IES Estaduais 

Intercâmbio 

Apoiado 
5 3 

 

071.1.04 – Ampliação do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior da 
População 

 
O número de vagas ofertadas pela UECE nos cursos de graduação Capital e Interior do 
Estado no período de janeiro a dezembro de 2017 atingiu o quantitativo satisfatório de 
4.305 vagas. 
 

071.1.05 – Ampliação da titulação de mestres e doutores de professores da Educação 
Superior 

 
A partir do PAPGPD (Plano de Afastamento de docente para realização de Pós-Graduação e 
Pós-Doutorado), os Centros e Faculdades elaboram um planejamento dos afastamentos, 
sendo o doutoramento a primeira prioridade. 
Dos 71 professores afastados em 2017, 41 estão cursando Doutorado. Assim, até 2021 a 
Universidade contará com expressiva quantidade de doutores titulados. Em pós-
doutoramento, encontram-se 30 docentes. Como o estágio pós-doutoral tem a duração de 
um ano, em final de 2018 haverá um bom número de professores com capacidade para 
alimentar a Pós-Graduação e ampliar o trabalho da Universidade nas frentes que estão 
postas pela PROPGPq. 
Observa-se, nas diversas áreas em que a UECE está instalada, uma variação no quantitativo 
dos afastamentos. Isso decorre em função do número de professores efetivos que já 
conseguiu se qualificar e também por conta da distância de alguns centros para a Capital. 
No interior, verifica-se também uma oscilação entre as instruções:  
FAFIDAM (LIMOEIRO DO NORTE): Doutorado - 11. / Pós-Doc: 1 
FAEC (CRATEÚS): Doutorado - 3 / Pós-Doc: 0 
FACEDI (ITAPIPOCA): ): Doutorado - 3 / Pós-Doc: 2 
FECLESC (QUIXADÁ) ): Doutorado - 5 / Pós-Doc: 7 
FECLI (IGUATU) ): Doutorado - 1 / Pós-Doc: 0 
CECITEC (TAUÁ) ): Doutorado - 2 / Pós-Doc: 1 
Na capital, os afastamentos encontram-se assim distribuídos: 
CH: 12 / D: 8 PD: 4 
CCS: 11 / D: 9 PD: 2 
CCT: 4 / D: 0 PD: 4 
CESA: 3 / D: 2 PD: 1 
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CED: 5  / D: 2 PD: 3 
FAVET: 0 
 
Através da DFP (Diretoria de Formação Permanente), há um acompanhamento desse 
quadro, bem como das atividades que lhe são correlatas: envio de relatórios, renovação dos 
afastamentos e conclusão do curso. 

 

071.1.06 – Ampliação da formação em pós-graduação Stricto Sensu 

 
Há 1.980 alunos matriculados nos cursos de Pós-graduação stricto sensu, considerando o 
período de janeiro a dezembro de 2017, sendo 1.886 matriculados em cursos situados na 
região 03 (Fortaleza), 65 matriculados na região 09 (Quixadá) e 29 alunos matriculados na 
região 14 (Limoeiro do Norte). Houve incremento do número de alunos matriculados na 
região 03, em relação ao período de janeiro a setembro de 2017, devido à matrícula de 
novos alunos no sistema. A diminuição do número de alunos na região 14, em relação ao 
período janeiro a setembro de 2017, deve-se à titulação de pós-graduando do sistema. O 
número de vagas permaneceu a mesma na Região 09. Nas três regiões, no entanto, houve 
aumento substancial na oferta de vagas nos Cursos/Programas de Pós-graduação stricto 
sensu da UECE em relação ao que foi programado para 2017. 
Em relação aos 1.980 alunos matriculados nas três regiões, foram considerados todos os 
alunos matriculados em cursos de doutorado e de mestrado acadêmico e de mestrado 
profissional, conforme registrado na Plataforma Sucupira - CAPES. 
 

071.1.07 – Ampliação da formação em pós-graduação de professores da educação básica 

 
As vagas ofertadas a professores da Educação Básica foram 439 de janeiro a dezembro de 
2017. Desse total, 345 foram ofertadas na região 03 (Fortaleza), 65 na região 09 (Quixadá) e 
29 na região 14 (Limoeiro do Norte). Para efeito de cálculo foram consideradas também as 
vagas de mestrados acadêmicos que têm como público-alvo professores da Educação Básica 
(Interdisciplinar em História e Letras, Linguística Aplicada, História e Culturas, Filosofia, 
Educação, Sociologia, Educação e Ensino), além dos mestrados profissionais em rede 
(PROFIS, PROFLETRAS, PROFMAT, PROFBIO). O número programado para a região 03 foi 
superado em quase 69 vagas, especialmente devido à ampliação de vagas nos mestrados 
profissionais em rede. As 69 vagas representam uma oferta adicional menor do que aquela 
registrada no trimestre de janeiro a junho de 2017, cujo quantitativo apresentado ainda não 
levava em conta os alunos titulados pelos cursos após junho de 2017. A região 09 teve uma 
alteração expressiva na oferta de vagas em relação ao programado para 2017, sobretudo 
devido às novas turmas do Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em História e Letras (MIHL) 
e do Mestrado Profissional em Ensino de Física (PROFIS). A região 14 também teve um 
aumento expressivo no número de vagas, uma vez que foram considerados os novos 
matriculados do Mestrado Acadêmico em Educação e Ensino (MAIE). Levando-se em 
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consideração o total geral de vagas, foram ofertadas 439 vagas, 129 vagas a mais em 
relação ao programado para 2017, que havia previsto 310 vagas.  
 

071.1.08 – Melhoria da estrutura das instituições de ensino superior 

 
Durante o período de janeiro a dezembro, a UECE realizou melhoria no Campus do Itaperi 
(urbanização do Complexo Poliesportivo, e Hospital Veterinário, e manutenção predial da 
INCUBAUECE), Campus de Fátima (reforma das 44 salas do bloco de línguas), em Fortaleza e 
na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central - FECLESC (construção do 2º 
pavimento e rampa de acesso), em Quixadá. 
 

071.1.09 – Manutenção da oferta dos serviços de Educação Superior de qualidade à 
sociedade. 

 
Durante o referido período, a UECE manteve suas unidades, tanto na capital como no 
interior, ofertando ensino de graduação e pós-graduação, além de atividades de pesquisa e 
extensão. 
 

071.1.10 – Ampliação da assistência estudantil, em especial aos alunos em vulnerabilidade 
social 

 
A Chamada Pública de Seleção nº 02/2017 foi publicada com previsão de oferta de 900 
bolsas do Programa de Bolsas de Estudo e Permanência Universitária (PBEPU), a serem 
implementadas a partir do mês de março de 2017, com vigência de 10 meses, até dezembro 
de 2017, pagas com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP).  
Para esta Chamada Pública, a Comissão de Seleção criada pela Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (PRAE) classificou os 900 bolsistas que possuem o perfil econômico exigido pelo 
FECOP e descrito na Chamada Pública nº 02/2017. No entanto, devido aos problemas de 
implantação das rotinas operacionais para a realização dos pagamentos das 900 bolsas, por 
conta da transferência dos recursos financeiros do FECOP para a FUNCAP, não foram 
programados pagamentos das bolsas para os meses de janeiro a abril de 2017, tendo em 
vista que a vigência dessas bolsas, excepcionalmente, este ano foi de 9 (nove) meses, a 
partir do mês de abril de 2017, conforme Chamada Pública específica (nº 02/2017).  
Assim, para atingirmos a meta dos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) gastos em bolsas de 
assistência estudantil, foram classificados mais 64 alunos estudantes bolsistas, perfazendo 
um total de 964 bolsistas. Este quantitativo de bolsas é aproximadamente constante devido 
a política adotada pela instituição de convocar os estudantes classificáveis do processo 
seletivo durante o período de vigência da bolsa.  
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071.1.11 – Ampliação da atividade de pesquisa científica, com a criação de novos grupos e 
novos projetos 

 
Os dados programados para 2017 foram superestimados. O dado estimado de Grupos de 
Pesquisa para 2017 pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa foi 179. No entanto, até 
o final de setembro existiam 151 grupos cadastrados no Diretório de Grupos do CNPq. A 
explicação para esta diminuição estimada deve-se aos seguintes fatos: 1) Treze (13) líderes 
não atualizaram os dados de seu grupo no prazo determinado pelo CNPq; 2) Quinze (15) 
grupos tiveram sua certificação negada pela PROPGPq, pois há mais de 12 meses não 
atualizavam os dados de seus grupos na plataforma do CNPq. Este tempo, conforme 
determinação do CNPq deve ser de seis meses. 
 

071.1.12 – Ampliação das ações de extensão das IES Estaduais 

 
Em 2016, mesmo com o mesmo número de bolsas acadêmicas disponíveis comparando-se 
com o ano de 2015, decidiu-se por estabelecer critérios que favorecessem a participação de 
todas as unidades da UECE nos projetos de extensão, o que permitiu a melhor distribuição 
das bolsas acadêmicas e, consequentemente, das ações de extensão. 
Além disso, aprimorou-se os sistemas de registro das ações de extensão do tipo curso de 
extensão e eventos, o que, fez elevar os indicadores, pois, agora conseguimos retratar mais 
fielmente o número de atividades realmente desenvolvidas nas unidades. Mesmo com esse 
aprimoramento, é preciso avançar, informatizar esse registro para que os dados sejam 
ainda maiores. 
 

071.1.13 – Ampliação do intercâmbio internacional das IES Estaduais 

 
Foram enviados no período 3 alunos. Duas alunas para mobilidade na Universidade do 
Algarve em Portugal, por meio de programa de mobilidade por convênio bilateral, que tem 
como benefício a liberação de taxas de matrículas dos alunos na universidade portuguesa. 
Uma aluna para mobilidade na Universidade de La Plata na Argentina como parte do 
programa de bolsas ibero-americanas do Banco Santander. O Escritório tem empenhado 
esforços no sentido de possibilitar a ida de alunos mesmo nas atuais condições de poucos 
programas de financiamento para mobilidade internacional na graduação. No momento 
não existe previsão para mais alunos em intercâmbio este ano. 
 
 

INDICADORES DE RESULTADO 
2017 

PROGRAMADO REALIZADO 

Índice de Qualificação Docente 4,00 4,02 

Número de Graduados 2.450 1.621 
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Número de grupos de pesquisa desenvolvidos nas 

instituições de ensino superior 
170 170 

Número de Pós-Graduados Stricto Sensu 398 572 

Percentual da população de 18 a 24 anos que 

estão matriculados no ensino superior 
14,4 55,36 

Produção Acadêmica 4.857 2.400 

Taxa de sucesso na Graduação 51% 53,10 

 

Índice de Qualificação Docente 

 
 

 

 

Número de Graduados 

 
Até o momento, 1.621 alunos concluíram seus cursos de graduação no ano de 2017. Por 
conta dos movimentos de greve, o calendário acadêmico da Uece encontra-se defasado. No 
momento, estamos concluindo o semestre 2017.1, que terá sua colação de grau no mês de 
fevereiro 2018. 
 

Número de grupos de pesquisa desenvolvidos nas instituições de ensino superior 

 
Constante atualização dos grupos de pesquisa de UECE no Diretório dos Grupos de Pesquisa 
junto ao CNPq. 
Estímulo à criação de grupos de pesquisa interinstitucionais, especialmente com as 
universidades estaduais cearenses, URCA e UVA. 
Estímulo à inserção de pesquisadores da UECE lotados em unidades no interior do estado a 
grupos já certificados junto ao CNPq. 
 

Número de Pós-Graduados Stricto Sensu 

 
Em 2017, formamos 84 doutores e 488 mestres, totalizando 572 pós-graduados nos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UECE. O número representa 174 pós-
graduados a mais em relação à previsão realizada para o ano de 2017. 
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Percentual da população de 18 a 24 anos que estão matriculados no ensino superior 

 
Atualmente a Uece conta com 17.334 alunos matriculados em seus diversos cursos de 
graduação, incluindo os cursos presenciais nos campi da capital e interior, cursos na 
modalidade a distância oferecidos pela UAB e cursos de oferta especial (PROCAMPO e 
PRONERA). Destes alunos, 55,36% estão na faixa etária entre 18 e 24 anos%. 
 

Produção Acadêmica 

 
Até o mês de novembro de 2017, a produção acadêmica de 2017 é de 2.400 produtos, 
dentre publicações bibliográficas (1600), artísticas (05) e técnicas (795). A produção é 
menor do que aquela que foi estimada (vide Quadro “Indicadores Temáticos – 2017), no 
entanto, encontra-se próxima à média histórica dos últimos 04 anos que é de 2.654 
produções. Se considerarmos que no mês de dezembro ocorrerão defesas de mestrado e de 
doutorado em muitos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, provavelmente teremos 
uma produção acadêmica maior do que a média histórica dos últimos 04 anos em 2017. 
 

Taxa de sucesso na Graduação 

 
A UECE manteve uma Taxa de Sucesso por volta dos 50%, calculada como a relação entre os 
alunos ingressantes e os alunos concluintes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


