
Introdução 

O presente documento apresenta um relato da gestão da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) no exercício de 2017. Trata-se de cumprimento aos termos do art. 70 da Constituição Federal, 

que solicita a apresentação deste aos órgãos de controle interno e externo da Administração Pública, 

à comunidade universitária e ao público em geral. Destaca-se que os relatórios de gestão da UFC, 

desde o exercício de 2003, ficam disponíveis no Portal da UFC (http://www.ufc.br/a-

universidade/documentos-oficiais/324-relatorio-de-gestao).  

O Relatório de Gestão examina os aspectos mais relevantes da gestão da UFC, de forma a 

possibilitar uma avaliação criteriosa dos vários programas e ações desenvolvidos pela administração 

central da Instituição. Nesse sentido, é oportuno destacar que a Universidade Federal do Ceará vem, 

ao longo dos últimos anos, ganhando destaque no cenário nacional e internacional, reflexo do alto 

índice de comprometimento da sua gestão e de um esforço coletivo de toda a comunidade.  

Dentre esses destaques, no ano de 2017, a Universidade Federal do Ceará foi avaliada in 

loco pelo Ministério da Educação (MEC) e entre as 140 instituições avaliadas, foi uma das 10 com 

Conceito Institucional (CI) 5 e Índice Geral de Cursos (IGC) entre 4 e 5, o que a consolida como uma 

instituição de excelência. No Ranking Web of Universities, elaborado pelo Conselho Superior de 

Investigações Científicas (CSIC), órgão vinculado ao Ministério da Educação da Espanha, a UFC se 

consolida entre as 10 maiores universidades Brasileiras, corroborando os resultados obtidos no ano 

de 2016. 

Ainda em 2017, pela primeira vez, quatro universidades brasileiras pontuaram no ranking 

da Times Higher Education (THE) das melhores instituições de ensino de engenharia no mundo. A 

Universidade Federal do Ceará é uma dessas quatro instituições, ao lado da Universidade de São 

Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG).  

No ranking Universitário do BRICS 2018, elaborado pelo QS Universities, a UFC 

ocupou a posição 131ª o que representa um salto de pelo menos 20 posições em apenas um ano e 

ainda no ranking da QS World University para a América Latina, subiu 32 posições, passando da 87ª 

para a 55ª posição entre mais de 3.600 instituições de ensino superior da região. 

Todos esses resultados refletem um esforço coletivo realizado ao longo dos últimos anos. 

Nesse sentido, o ano de 2017 ganhou uma importância especial por ser o ano de elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) para os próximos 5 anos. O PDI traz uma atuação inteligente 

e democrática da instituição do ponto de vista do planejamento participativo, estratégico e avaliativo, 

http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Brazil
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/locations/BR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/locations/BR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.topuniversities.com/universities/universidade-federal-do-ceara-ufc#374953


bem como, estimula o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da gestão, ampliando a 

capacidade de gestão administrativa da universidade. 

A exposição de todos esses aspectos expressivos da gestão da UFC em 2017 pode ser 

analisada nas seguintes seções que compõem esse relatório: Planejamento Organizacional e 

Resultados, Governança e Gestão de Riscos, Áreas Especiais da Gestão, Relacionamento com a 

Sociedade, Desempenho Financeiro e Informações Contábeis, Conformidade da Gestão e Demandas 

dos Órgãos de Controle, Anexos e Apêndices e Informações Suplementares. 

 

 


