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INTRODUÇÃO 

 

Este é o relatório do planejamento do segundo trimestre – ANO IV, do período de 

01/05 a 31/05/2020 referente ao primeiro trimestre/2020 da execução do contrato de gestão 

01/2017 e do edital de Chamamento Público nº 07/2016 – SED e Proposta Técnica 

apresentada pelo Instituto REGER.  

Este documento contempla as ações que foram planejadas para serem executadas 

pelo Instituto REGER a operacionalizar a gestão administrativa, pedagógica, 

desenvolvimento e inovação tecnológica e atividades prático acadêmicas das unidades dos 

ITEGOs e COTECs, em todas as suas áreas de abrangência. Porém cabe esclarecer o 

ocorrido durante a Pandemia da COVID-19: 

 

1) Em 31/03/2020 este Parceiro Privado recebeu o Ofício nº 512/2020 – SEDI 

Referência: Processo nº 202014304000035 link SEI 000012351851 informando por 

meio do Memorando nº: 73/2020 - GABGCFT- 14375 link SEI 000012286268 que 

“mesmo não havendo replanejamento das ações a serem executadas no trimestre 

seguinte em relação àquelas já encaminhadas por meio do Planejamento Anual, a 

Entidade deverá ratificar tal informação à esta Pasta em, no máximo, 15 (quinze) dias 

de antecedência ao início do trimestre” (grifo nosso).  

 

2) Ao tomar ciência este Parceiro Privado já estava em reanálise das ações e atividades 

para providenciar o replanejamento para o 2º trimestre de 2020, porém em 

02/04/2020 o Parceiro Público enviou a Portaria 138/2020 - SEDI  Referência: 

Processo nº 202014304000786  link SEI 000012397383 em seu “Art. 1º - Vedar a 

execução de novas Ofertas de Vagas (matrículas), Atividades Prático Acadêmica – 

APA e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica – DIT durante o período de 90 

(noventa) dias, a partir de 01/04/2020, bem como manter as ofertas já iniciadas 

(execução)” (grifo nosso), em decorrência da COVID-19 (amparada pelo  Decreto nº 



 

 
 

  

 

 

 
  

7 
 

9.633, de 13 de março de 2020 e artigo 2º da Resolução CEE/CP n.º 05/2020 do 

Conselho Estadual de Educação de Goiás). 

 

3) Em 22/04/2020 recebemos o Ofício Circular nº 35/2020 – SEDI Link SEI 

000012637959 e Nota Técnica nº: 3/2020 - CACGOS- 16820 Link SEI 

000012494848 Processo nº 202014304000786, sendo notificados que as metas 

quantitativas referentes ao 2º trimestre de 2020 foram suprimidas do total de vagas 

e matrículas a serem executadas em EPT, DIT e APA.  

 

4) Diante do exposto informamos que a execução e entrega do planejamento do 2º 

trimestre de 2020 ficou inviabilizada, porém execução dos cursos em andamento em 

suas categorias, modalidades e localidades foram continuadas. Assim este Parceiro 

Privado está preparando novo planejamento para o 2º semestre de 2020 atendendo 

o novo quantitativo de vagas a serem executadas conforme previsto na Nota Técnica 

03/2020 CACGOS- 16820 Link SEI 000012494848. 

 

5) Destaca-se que conforme consta no Quadro 1 da Nota Técnica 03 foram preservadas 

360 (trezentas e sessenta) Horas DIT para realização da prestação de serviços 

tecnológicos em máquinas Audaces, no corte exclusivo, de peças de equipamentos 

de proteção individual - EPIs, tais como: máscara, gorro, touca, avental, capote, 

dentre outros, para atendimento aos profissionais da área da saúde, para serem 

executadas pelo COTEC APL de Confecções vinculado ao ITEGO em Artes Labibe 

Faiad de Catalão – GO, seguindo o planejamento que foi elaborado e enviado à 

SEDI. 

 

Esclarece-se que, conforme narrado a execução e operacionalização das ações 

qualitativas e quantitativas planejadas para o mês de maio/2020, voltadas para 

desenvolvimento de ofertas de vagas para EPT – Educação Profissional e Tecnológica, 

foram executadas em “Regime Especial de Aulas”. O volume de Horas de DIT - 

Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, foi executado no conforme determinado na Nota 

Técnica 03/2020 para o APL de Confecções vinculado ao ITEGO em Artes Labibe Faiad. 

Vale ressaltar que mesmo não sendo previstas horas para o APL de Mandioca e Derivados 



 

 
 

  

 

 

 
  

8 
 

de Pires Belo – GO vinculado ao ITEGO Aguinaldo de Campos Netto, este arranjo produtivo 

continuou funcionando e produzindo, pois, a população deste distrito territorial de Catalão-

GO depende da renda gerada por meio da transferência de tecnologia com uso das 

máquinas que são patrimônio do Estado de Goiás. Outro aspecto a ser destaco é o 

acompanhamento mensal realizado da produção deste APL para avaliação de crescimento 

produtivo e econômico conforme são apresentados nos relatórios gerencias semestrais e 

anuais da Regional 3.   

 

Por último registramos que todo esforço na execução das ações de viés quantitativo, 

bem como ações de viés qualitativo, como capacitar para preparar os professores e 

administrativos para o momento atual em regime de “Tele trabalho” e “Regime Especial de 

Aulas Não Presenciais” visa não apenas o cumprimento de metas, mas também a aderência 

às demandas locais e necessidades transformadoras para o mundo do trabalho. 

 

Assim, a prestação de serviços bem como a execução do Contrato de Gestão 01-

2017-SED, visa o atendimento dos alunos e também da comunidade, assim, tem-se 

trabalhado no sentido de desenvolver as regiões onde se localizam os ITEGOS e COTECS.  

Ressalta-se a importância da regularidade dos créditos repasses para que a execução plena 

das metas qualitativas e quantitativas sejam atingidas na sua plenitude, sem que haja 

impacto à população, visando a continuidade na atenção educacional na área de 

abrangência. 
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1. METAS QUANTITAVIVAS 

 

 PACTUAÇÃO 
 

1.1.1 METAS QUANTIDATIVAS 
 

ANEXO III – PROGRAMA DE METAS 

A tabela abaixo, apresenta o número quantitative a ser produzido em 

novas mátriculas para no Ano III de execução do Contrato de Gestão 01-2017-

SED, conforme as classificações a seguir. 

a) Projeção de oferta minima de vagas em cursos e programas EPT: 

 
LOTE 3 

ANO IV 
Superior Técnico Qualificação FIC EAD/FI EAD/FC 

EAD/ 
TÉCNICO 

 195 690 2.493 3.557 768 2.280 418 

 

b) Oferta de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológico – DIT e de Atividades 

Acadêmico – Prático – APA. 

 

LOTE 3 ANO III 

DIT (horas) 6.840 

APA (alunos) 1.446 
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1.1.2 METAS QUALITATIVAS 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE CONDIFICADOS E 

PADRONIZADOS COM BASE NO ANEXO XII DO CHAMAMENTO 

A tabela abaixo, refere-se à padronização dos indicadores de qualidade previstos 

no ANEXO XII do Chamamento 07-2016, a codificação e parametrização foi 

realizada com metodologia específica e para medição semestral e avaliação 

realizada no Sistema Syscore disponibilizado pela AGR – Agência Goiana de 

Regulação. Os códigos são utilizados para referenciar e nortear as ações a serem 

planejadas e executadas. 

Esclarece-se que até o presente momento o Contrato com a empresa que 

disponibiliza do Syscore para a avaliação dos indicadores qualitativos, está 

suspensa, conforme Ofício nº 1331/2018 SEI _ AGR, processo número 

201800029007913 de 06/11/2018 (anexo 01). 

Há um esforço para que neste semestre haja uma solução definitiva para a avalição 

das metas qualitativas enquanto por parte do Parceiro Público e Parceiro Privado. 

  

2. ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
RELACIONADA AO CONTRATO DE GESTÃO 

 

Referente ao item 12.1.e. informamos que as atas das assembleias do 

Conselho de Administração e Fiscal realizadas  constam no portal da transparência.   

 Abaixo o cronograma de assembleias. 

Nº DATA LOCAL TEMA 

1 29/01/2020 

INSTITUTO 
REGER 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

2 27/02/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

3 29/03/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

4 26/04/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

5 29/05/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

6 26/06/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

7 29/07/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

8 28/08/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

9 27/09/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 
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10 30/10/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

11 29/11/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

12 19/12/2020 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

TABELA – 7 

 

3. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA RECURSOS HUMANOS 
 

Em atendimento ao item 2.27 do contrato de gestão referente a execução 

programação anual de formação continuada de recursos humanos, informamos que 

foi elaborado um Manual de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal, bem como 

o início do levantamento para mapeamento das necessidades conforme a 

complexidade de cada cargo/função. No mês de maio/20 devido a situação de 

emergência pela pandemia da COVID-19 os treinamentos previstos foram 

inviabilizados, porém os acompanhamentos e orientações foram prestados de 

forma contínua para os colaboradores e professores em regime eletrônico por meio 

de plataformas digitais.    

 

 

4. ATIVIDADES EXECUTADAS  
 

Em cumprimento, ao Contrato de Gestão 01-2017-SES, o monitoramento 

terá como uma das estratégias o acompanhamento e avaliação do RELATÓRIO 

CIRCUNSTANCIADO, com as informações mínimas prevista no layout abaixo. As 

ações e suas respectivas atividades devem primar pela consecução do objeto 

previsto no chamamento, no intuito de alcançar a eficiência, eficácia e efetividades 

de todos os processos inerentes a execução do contrato de gestão. As atividades 

foram realizadas durante o período de 01/05/2020 a 31/05/2020, tendo como 

parâmetro do monitoramento: 

1 - Processo acadêmico e de desenvolvimento e inovação tecnológica (quantidade 

de matrículas e atendimento de alunos em atividades prático acadêmicas, 

números/horas e percentuais previstos para atingimento das metas): 
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2 - Escopo: cumprimento de quantidade de matrículas e quantidade de alunos 

atendidos em atividades práticas acadêmicas e horas aulas executadas, serviços 

de DIT, pertinência da oferta e do sucesso acadêmico e, da articulação como setor 

produtivo 

Ações de DIT – Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 

 

Além do quantitativo de horas previstas para execução que serão apresentadas 

neste relatório, houve execução das ações com viés qualitativo referente as 

dimensões: A) Transferência de Tecnologia, B) Prestação de Serviços Tecnológicos 

e C) Promoção e Fortalecimento de Ambientes de Inovação. 

 

Abaixo relacionam-se as ações que estavam previstas para serem executadas em 

cada Unidade de Educação Profissional 

 

1 - ITEGO AGNALDO CAMPOS NETO – Catalão - GO 

- Atividades e acompanhamento de produtividade do Arranjo Produtivo Local de Mandioca 

e Derivados. (Devido a relevância para a comunidade); 

- Demais Atividades DIT suspensas durante a pandemia da COVID-19 (Nota 

Técnica nº: 3/2020 - CACGOS- 16820 Link SEI 000012494848 

Processo nº 202014304000786) 

 

2 - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN – Anápolis –GO 

- Atividades DIT suspensas durante a pandemia da COVID-19 (Nota Técnica nº: 

3/2020 - CACGOS- 16820 Link SEI 000012494848 Processo nº 202014304000786) 

 

3 - ITEGO LABIBE FAIAD – Catalão - GO 

- Atendimento ao setor produtivo pelo APL de Confecções; 

- Demais Atividades DIT suspensas durante a pandemia da COVID-19 (Nota 

Técnica nº: 3/2020 - CACGOS- 16820 Link SEI 000012494848 

Processo nº 202014304000786) 
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Ações de EPT – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

O planejamento do 4º trimestre referente a meta quantitativa do ANO IV foi 

apresentado a Gerência de Controle e Avaliação no mês de dezembro/2019. 

Conforme Nota Técnica nº: 3/2020 - CACGOS- 16820 Link SEI 000012494848 

Processo nº 202014304000786, durante o mês de Maio-2020 novas matrículas 

EPT foram suspensas e execução dos Projetos de APAS Regulares e 

Suplementares. Houve continuidade nas aulas dos cursos em andamento em 

decorrência da COVID-19 em “Regime Especial de Aulas Não Presenciais”. 

Para atendimento das orientações recebidas do Parceiro Público foram promovidas 

ações de treinamento, acompanhamento e monitoramento das aulas em regime 

especial não presenciais. 

 

A Regional 3, considerando o disposto na Medida Provisória 927 de 22 de março 

de 2020, que traz alterações trabalhistas com medidas de manutenção ao 

emprego, conforme o disposto no artigo 5o, caput, do Decreto n. 9.634, de 

12/03/2020, do Governador do Estado de Goiás, instruiu os diretores e 

coordenadores dosITEGOs a elaborar atividades que atenderiam seus alunos 

utilizando inumeras ferramentas tecnológicas. Diante disso a equipe pedagógica 

da Regional 3, orientada por sua Diretoria técnica, criou grupos de Whatzapp com 

todos os professores de capacitação e qualificação, objetivando instruí-los a dar 

continuidade as aulas motivando seus alunos com atividades diferenciadas. 

 

Sendo assim, nesse relatório anexo 2, estão sendo apresentadas atividades 

realizadas pelos professores com os alunos dos ITEGOs: Em Artes Labibe Faiad, 

Aguinaldo de Campos Netto e Governador Onofre Quinan. 

 

Os  professores desempenharam várias dinamicas através das redes sociais,  com 
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o intuito de criar uma rotina de aulas não presenciais através das redes sociais como 

formas de interação entre os participantes dos cursos por meio de fóruns, chats, 

lives, etc. Assim, tanto o professor pode tirar dúvidas, antes ou depois das aulas, 

como os alunos podem interagir entre si.  

 

Iniciou-se dia 07 de março de 2020, as aulas na plataforma EaD da Rede ITEGO 

conforme comunicado enviado a  unidade Gestora - Nota técnica de nº9/2020. Após 

recebimento desta nota foi comunicado aos ITEGOs que os professores e alunos 

deveriam acessar a plataforma através das orientações recebidas pelos gestores.  

 

A realização de um trabalho elaborado com a união de toda equipe em tempos de 

crise,  proporcionará motivação aos alunos, professores e colaboradores em geral. 

É importante ressaltar que estes projetos serão replicados em todos ITEGOS da 

Regional 3 de acordo com suas demandas. Segue prints de atividades 

desenvolvidas pelos professores, assim como as realizadas pelos alunos. 

 

 

 

 

 METAS QUANTITATIVAS EXECUTADAS 
 

As tabelas a seguir referem-se a oferta de vagas e matrículas (Eficiência) de Cursos 

de Programas de Educação Profissional nas modalidades Presencial e EAD nos 

programas Rede ITEGO e PRONATEC, bem como atendimento de alunos em 

Atividades Prático Acadêmicas Suplementares e Horas de Desenvolvimento e 

Inovação Tecnológica – DIT, que estão em andamento em consonância com a 

distribuição de vagas previstas no Anexo IV do Chamamento Público de 07-2016.  
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Esclarece que por se tratar de contabilização para o Ano IV da execução do 

Contrato de Gestão, no quadro de Eficácia, contabiliza as horas aula das novas 

matrículas e também das turmas de alunos matriculados em cursos que já estavam 

em andamento até Abril/2020, informa-se que no referido mês não ocorrem novas 

matrículas, porém a entrega das tabelas Dinâmica e de Eficiência e Eficácia da 

produção das metas foram entregues em  12/05/2020 por meio do Ofício 122/2020 

– REGER processo SEI 202014304000030, em atendimento ao  Contrato de 

Gestão 01-2017-SED, Normativa 13-2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás em 

consonância com a Nota Técnica 01-2018 – GABCFT recebida por meio do Ofício 

2447/2018, Processo SEI número 201814304006493. 

Comportamento das Metas para Maio - Parcial – 2020 

 

FONTE: SEI 202014304000030 

TABELA – A  

Seguindo o planejamento para o ano e mês, não houve execução de novas 

matriculas, apenas as que estavam em andamento conforme, Tabela “A” , refere-

se à medição das metas de novas matrículas PREVISTAS no Chamamento Público 

07-2016 para o mês, contrastando-as com a quantidade de novas matriculas 

REALIZADAS em cada CATEGORIA e por MODALIDADE e PROGRAMAS (Rede 

ITEGO – Oferta gerida e operacionalizada pelo Parceiro Privado, PRONATEC – 

Oferta gerida e operacionalizada pelo Parceiro Público com uso de infraestrutura 
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disponibilizada pelo Parceiro Privado conforme pactuação contratual) de ofertas de 

vagas. 

 

FONTE: SEI 202014304000030 

TABELA – B  

A Tabela “B”, refere-se a medição das metas de horas referente a execução dos 

cursos, dos alunos que estão em andamento somando mensalmente as novas  

matrículas realizadas PREVISTAS no Chamamento Público 07-2016 para o mês de 

Setembro, contrastando-as com a quantidade de novas matriculas REALIZADAS 

em cada CATEGORIA e por MODALIDADE e PROGRAMAS ( Rede ITEGO – 

Oferta gerida e operacionalizada pelo Parceiro Privado, PRONATEC – Oferta gerida 

e operacionalizada pelo Parceiro Público com uso de infraestrutura disponibilizada 

pelo Parceiro Privado conforme pactuação contratual) de ofertas de vagas.  

 

5. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Escopo: acompanhamento contínuo das ações relativas as dimensões de DIT ao 

setor produtivo em especial os organizados em APL’s (que estão em 

funcionamento). Em decorrência da Pandemia da COVID-19 houve suspensão das 

atividades DIT por 90 dias (Nota Técnica nº: 3/2020 - CACGOS- 16820 Link SEI 

000012494848 Processo nº 202014304000786). Com exceção do APL de Confecções 

vinculado ao ITEGO em Artes Labibe Faiad. Esclarecemos que no APL de Mandioca e 

Derivados.   
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TABELA DE HORAS DE PRODUÇÃO DE FARINHA E POLVILHO – DIT -  POR 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

MAIO/2020 

MÊS/ANO 

MANDIOCA IN NATURA PRODUÇÃO 

PRODUTO RAIZ 
PROCESSADA 

PREÇO DO 
KG DA 

MANDIOCA 
TOTAL 

PRODUÇÃO 
KG 

PREÇO DO 
KG  

TOTAL R$ 

AGREGAÇÃO 
DE VALOR 
EM HORAS 

DIT* 

mai/20 9.310 0,40 3.724,00 2.660 6,00 R$15.960,00 101 FARINHA 

mai/20 2.940 0,40 1.176,00 840 10,00 R$8.400,00 60 POLVILHO 

* Para este cálculo observou a diferença do valor que seria pago pelo kg de mandioca in natura e do valor da mandioca processada 
(farinha) comercializados no mercado. A Hora DIT foi obtido pela divisão da Agregação de Valor mensal dividido pelo valor da Hora DIT  

 

FONTE: RELATÓRIO MENSAL DE VISITA E ACOMPANHAMENTO APL DE MANDIOCA E DERIVADOS ANEXO-3 

 

TABELA PRODUÇÃO MÁQUINA AUDACES – POR TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA – APL DE CONFECÇÕES 

MAIO/2020 

MÊS 
REF. 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE 
DE CLIENTES 
ATENDIDOS 

QUANTIDADE DE 
CORTES/DIGITAL

IZAÇÃO 

QUANTIDADE 
DE HORAS 

ITEGO 
RESPONSÁVEL 

EVIDÊNCIAS 

mai/20 
Atividade de DIGITALIZAÇÃO de MOLDES para 
empresas locais utilizando a máquina Audaces 

1 4 4 

ITEGO EM 
ARTES LABIBE 

FAIAD 
ANEXO - 4 

mai/20 Atividade de MATRIZES DE CORTE para empresas 
locais utilizando a máquina Audaces 

3 0 1 

mai/20 Atividade de ENFESTO para empresas locais 
utilizando a máquina Audaces 

3 0 82 

mai/20 
Atividade de CORTE para empresas locais 
utilizando a máquina Audaces 

3 
54206 

4 

   TOTAL 91   

¹A atividade contempla em planejar o corte, para alguns tipos de tecido requer apenas o enfesto, que é desenrolar o tecido sobre a mesa, observando o 
tamanho da matriz e a quantidade de peças desejada. Outros tecidos como malha, cóton necessita de um descanso prévio para que o fio ajuste ao ideal 
para assim prosseguir com o corte, em média utilizou-se entre 4h a 8h por corte. 

 

FONTE: RELATÓRIO MENSAL DE PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO APL DE CONFECÇÕES ANEXO-4 
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6. CONCUSÃO 
 

I. Resultados obtidos no mês de MAIO - 2020. 

 

Com base nos dados projetados e realizados, verificam-se os seguintes resultados: 

 

Analisa-se o comportamento da meta global para o abril/2020, com muito 

comprometimento e empenho o percentual proporcional de Eficácia (Tabela – “A” 

item 4.1 deste documento) ponderado alcançado em 36,70% e 57,34% em 

Eficiência (Tabela – “B” item 4.1 deste documento), o resultado da Produtividade do 

mês é de 47,02%, indicando que haverá atingimento global das metas. 

Para que haja atingimento pleno das metas trimestrais com impacto direto na meta 

semestral e anual, é necessário a regularidade nos créditos dos repasses do 

exercício de 2020 (Ano IV). 

 
Prof.ª Dra. Sônia de Fátima Oliveira Santos 

Diretora Presidente 
 

Prof.ª Ms. Rosana Resende Nogueira Chaves 
Diretora Técnica 

 

Douglas Falcão 
Gerente de Controle e Avaliação 
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7. ANEXOS 
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