
Introdução 

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

(UFC) no exercício de 2016. 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.  

É oportuno destacar que o ano de 2016 foi marcado por grandes conquistas para a 

Universidade Federal do Ceará, inserindo-a, em todos os rankings, como uma das 10 melhores 

instituições universitárias brasileiras, destacando-se por sua contribuição ao ensino, à pesquisa e à 

extensão. Dentre esses destaques, foi eleita pelo Ranking Universitário da Folha (RUF), a 10ª melhor 

universidade do País e a melhor do Norte e Nordeste, e no primeiro Ranking das Universidades 

Empreendedoras, ocupou a 5ª posição nacional e a 1ª do Norte/ Nordeste.  

Ainda em 2016, a UFC aprovou 111 projetos no Edital Universal do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), representando 12,1% das ações aprovadas no 

Nordeste, o que a situa como uma das universidades que mais aprovou projetos na região, 

representando mais um indicador de que a instituição se consolida entre as principais do país. 

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

mesmo tempo aumenta o desafio para todos que fazem parte da gestão dessa instituição. Dessa 

forma, em 2016 foi publicado o Planejamento Integrado da UFC 2015 – 2019, como resultado de um 

plano de realinhamento estratégico iniciado ainda no ano de 2015 e consolidado através dos planos 

de ações para o ano de 2016 de todas as unidades administrativas e acadêmicas da UFC. O maior 

propósito do Plano de Realinhamento Estratégico é construir uma gestão alinhada aos objetivos 

institucionais.  

A exposição de todos esses aspectos expressivos da gestão da UFC em 2016 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. 


