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APRESENTAÇÃO 

 

                Apresentamos o Relatório Anual de 

Atividades de gestão do exercício 2021 do Campus 

UFOPA Alenquer (CALE), com o objetivo de prestar 

contas à comunidade acadêmica e sociedade em 

geral, das ações administrativas realizadas e os 

resultados entregues no último ano. 

Embora o cenário delineado pela pandemia tenha impactado nas metas almejadas, 

conseguimos grandes resultados em 2021 que através de nossas articulações, fechamos 

parcerias importantes com a prefeitura Municipal de Alenquer, na qual viabilizou a 

implementação do curso de bacharelado em Gestão Publica por intermédio do programa Forma 

Pará iniciado em janeiro de 2022 e, também, nos garantiu a vinda do curso de direito que está 

em processo de implementação.  

Outra importante ação desenvolvida pela CALE em 2021 foi a aprovação junto ao 

CONSEPE do primeiro curso de pós-graduação do multicampi da UFOPA. A implementação de 

projetos como a PEEX (Projeto integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão) e o PAEM ( 

Programa de ações Emergenciais), além também da empresa Júnior que já tem o seu conselho 

formado por estudantes e está prevista para ser implementada em 2022, sob responsabilidade 

da professora Maria do Rosário. 

Percebe-se, através da leitura deste Relatório, que o Campus Alenquer, em um ano 

marcado pela complexidade e tantos impedimentos, iluminado por sua missão educadora, 

dedicou-se a constituir soluções eficientes, que, alinhadas à inovação científica e tecnológica, 

possibilitou a continuidade de suas atividades no ensino, na pesquisa e na extensão, garantindo 

a seus alunos a necessária qualidade na formação, a serviço do desenvolvimento da cidadania, 

em busca da prevalência de uma cultura de justiça e de paz. 
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1 VISÃO GERAL DA UNIDADE 

1.1 Identificação: 

Campus de Alenquer (CALE) é a unidade acadêmica e administrativo, diretamente 

vinculada à reitoria e ainda está em processo de consolidação, pois apenas a partir de 2017 

passou a ofertar um curso regular de graduação, o Bacharelado em Administração, e desde 

então vem construindo bases para se firmar e crescer, na medida em que contempla e 

aperfeiçoa as inúmeras demandas que emergem nesse contexto de implantação recente. 2020 

representou o início de uma gestão que é resultado do primeiro processo eleitoral para escolha 

de dirigentes do CALE. Diante disso, podemos dizer que temos avançado de forma considerável.  

O ano de 2021 foi um ano de grandes desafios para UFOPA e para o CALE não foi 

diferente. Um ano em que a pandemia causada pelo novo coronavírus nos fez reconhecer ainda 

mais a importância da organização, do planejamento e da colaboração. Um ano em que 

trouxemos o Campus para nossas casas, onde adaptamos os espaços e a rotina para continuar 

desempenhando as funções administrativas essenciais, atendendo as demandas sociais e da 

comunidade acadêmica.  

Em função da pandemia de Covid-19, o orçamento precisou ser readequado e entre os 

resultados, gostaríamos de destacar que todo o orçamento passível de remanejamento foi 

executado. O planejamento inicial foi previsto para que as atividades ocorressem 

presencialmente, mas com a crise sanitária, muitas atividades passaram a ser desempenhadas 

no formato remoto e dessa forma, foi possível atender as atividades administrativas essenciais.  

Além disso, elaboramos o nosso Programa de Retomada gradual das Atividades do 

CALE implantado em 2020. Hoje estamos trabalhando de forma híbrida (corresponde a 2° fase 

do programa) com servidores na forma presencial e remotamente. Estamos na busca constante 

por evolução, trabalhamos para o fortalecimento do Campus e num contexto mais amplo, para a 

consolidação da perspectiva multicampi, essência da Ufopa. 

O principal desafio da unidade é formar profissionais preparados para a mudança, 

capazes de construir uma trajetória profissional consistente.  Como decorrência, destaca-se a 

perspectiva de existirem múltiplos caminhos para a formação do administrador, com 

possibilidades de atuação em organização de diferentes tamanhos e características e às 

questões ligadas a interdisciplinaridade, seja em sua vertente socioeconômica, política e 

ambiental. 
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1.2 Organização Administrativa 

A estrutura do Campus está organizada da seguinte forma: 

 

 

A gestão do Campus é realizada por meio de seus órgãos colegiados deliberativos 

(Conselho do Campus e NDE), órgãos executivos (Diretoria e Coordenação do curso de 

Administração) e órgãos de apoio administrativo (Coordenadoria administrativa). Sua estrutura 

pode ser melhor visualizada através do organograma acima e a descrição das competências e 

atribuições de cada uma das unidades podem ser visualizadas logo abaixo. 

 a) Conselho do Campus: desempenha as funções consultivas e deliberativas nos diversos 

níveis de administração e de apoio no Campus, em consonância com o regimento geral da 

Ufopa, também realiza a função de colegiado do curso de Administração dado o fato de o 

Campus possui apenas um curso de graduação;  

b) Direção do Campus: cabe a superintendência, o planejamento, a gestão, a fiscalização e o 

controle das atividades da Unidade, estabelecendo as medidas regulamentares pertinentes; 

 c) Coordenação Acadêmica: assessora o curso no acompanhamento dos docentes; acompanha 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, em conjunto com o curso; desenvolve, em 

conjunto com as outras coordenações, estudos de racionalização acadêmico-administrativa, 

elaborando manuais de procedimentos; além de desenvolver também atividades de 

assessoramento à elaboração de projetos político - pedagógicos;  

DIREÇÃO

COORDENAÇÃO 
ACADÊMICA

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

BIBLIOTECA CTIC

COORDENAÇÃO 
DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO 
DO CAMPUS 
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d) Coordenação Administrativa: cabe o planejamento, organização, direção e controle de 

recursos humanos, orçamentários, materiais, físicos e tecnológicos, entre outros; em conjunto 

com as outras coordenações, realiza estudos referentes à racionalização das atividades 

administrativas; deve apresentar, em conjunto com as outras coordenações, proposta para 

aplicação e acompanhamento anual do orçamento; gerencia a distribuição dos espaços físicos, 

assim como a alocação dos espaços destinados às atividades acadêmicas, ensino, pesquisa e 

extensão do Campus; 

e) Biblioteca: tem o intuito de promover ações, serviços e produtos (impressos, virtuais ou 

eletrônicos e/ou em outras mídias), para atender as necessidades e demandas informacionais da 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral, colaborando para o desenvolvimento dos 

programas de ensino, pesquisa e extensão do Campus;  

f) Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação: órgão responsável pelo provimento de 

soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para todo o Campus e tem como objetivo 

planejar, coordenar e executar as atividades relativas à aplicação da tecnologia da informação e 

comunicação, visando à otimização dos processos no Campus e dos serviços prestados à 

comunidade;  

g) Coordenação de Curso de Graduação: tem como principais atribuições coordenar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao curso, delegando atribuições e 

acompanhando a execução; cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto e Regimento 

Geral da Ufopa, além de convocar e presidir os trabalhos do Núcleo Docente Estruturante do 

curso.  

Missão Institucional  
  
Produzir e disseminar conhecimentos na grande área das ciências sociais aplicadas a partir do 

ensino, pesquisa, extensão e inovação para formar cidadãos que contribuam com o 

desenvolvimento regional na Amazônia; 

 
Visão Institucional  
  

Ser um Campus referência nacional de formação nas ciências gerenciais para contribuir com o 

desenvolvimento na Amazônia 
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1.3 Infraestrutura 

O Campus Alenquer (CALE) foi inaugurado em 01.02.2021 e compreende uma área total de 

17.000 m² e área construída de 3.800 m² composta por uma estrutura de 04 pavimentos. A 

infraestrutura física da CALE é composta da seguinte forma: 1(uma) biblioteca com acervo de 

aproximadamente 500 títulos com 1.966 exemplares, 1(um) auditório, 1(um) laboratório de 

informática com 20 computares com acesso à internet e ferramentas de edição de texto, 07(sete) 

salas de aulas com capacidade para 40 alunos, 04(quatro) salas de professores em que cada 

uma possui duas estações de trabalho, 01(uma) sala para a direção para uso exclusivo do 

diretor, 01(uma) sala de reuniões, 01(uma) sala da Empresa Junior, 03(três) salas 

administrativas, 02(duas) salas para a coordenação acadêmica, sendo que uma delas acomoda 

dois assistentes administrativos, ambas voltadas para o atendimento dos docentes e discentes 

do curso de Bacharelado em Administração. 

 

 

Tabela 1 - Infraestrutura físicos. 

Ambiente 

Previsão no plano de infraestrutura REALIZADO ATÉ O EXERCÍCIO 

Quantidade (unid) Área (m2) 
Quantidade 

(unid) 
Área (m2) 

Sala administrativa 06 122,48 06 122,48 

Sala de aula 07 408,81 07 408,81 

Sala de Professores 04 59,40 04 59,40 

Laboratórios 01 58,11 01 58,11 

...     

Fonte: Unidade. 
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1.4 Gestão de Pessoal 

 

Os servidores que compõe a força de trabalho do Campus Alenquer são formados por 

docentes, técnicos administrativos e contratados, com um total de 17 servidores, como mostra a 

tabela a seguir 

 

Tabela 2 - Servidores: Lotação X em atividade 

Categoria Lotação (quantidade) Em atividade (quantidade) 

Docente efetivo O7 04 

Técnico-administrativo 08 08 

Contratados 06 06 

Total de efetivos + contratados 17 14 

 

 

 

Tabela 3 - Qualificação da Força de Trabalho 

Escolaridade/Titulação Docente Técnico-administrativo 

Doutorado 03 - 

Mestrado 03 02 

Especialização 01 05 

Graduação - 01 

TOTAL 07 08 
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2 PLANEJAMENTO DA UNIDADE                          

 

Tabela 4 - Planejamento anual das ações da Unidade. 

Ação/Iniciativa Programadas Realizadas Público beneficiado (Qtd) 

Inauguração do novo 
Campus 

01/02/2021 01/02/2021 
Docentes, discentes, 

servidores da UFOPA e 
comunidade externa.  

Projeto Poetizar 10/03 a 12/04/2021 10/03 a 12/04/2021 
Discentes, docentes da 

rede municipal e 
servidoras da Biblioteca 

Live Roda de conversa: 
mulheres que influenciam 
mulheres. 

08/03/2021 08/03/2021 
Comunidade externa e 

acadêmica 

Empréstimo de 
Chromebooks. 

23 a 26/03/2021 23 a 26/03/2021 
Discentes do Campus 

Alenquer 

Live: o que são políticas 
públicas? 

26/03/2021 26/03/2021 
Discentes e servidores da 

UFOPA e comunidade 
externa.  

Live: Dia Nacional do 
Livro. 

16/04/2021 16/04/2021 

Discentes do Campus 
Alenquer, Discentes da 
UFRA, servidores da 

UFOPA e UFRA.  

Live: 1ª parada poética: 
poemas, rimas de alegria 
e magia.  

23/04/2021 23/04/2021 

Servidora da Biblioteca, 
Campus Alenquer, 

docentes da Prefeitura de 
Alenquer, docentes da 
Escola O Pimpolinho, 
dicentes da UFOPA e 
discentes da Escola O 

Pimpolinho.  

XI Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Gestão 
Social. Apresentação de 
trabalho dos discentes do 
Campus Alenquer. 

26/05/2021 26/05/2021 
Docentes, discentes e 
servidores da UFOPA. 

Live: Aniversário de 
Alenquer: homenagem 
UFOPA 

10/06/2021 10/06/2021 
Docentes, discentes, 

servidores da UFOPA e 
comunidade externa.  

Acolhida dos discentes 
com entrega de kit de 
segurança.  

06/10/2021 06/10/2021 
Docentes, discentes e 
servidores da UFOPA. 

Aula inaugural do 
semestre 2021.1 com 
acolhida dos calouros. 

06/10/2021 06/10/2021 
Docentes, discentes e 
servidores da UFOPA. 

Homenagem ao 
aniversário da UFOPA 

05/11/2021 05/11/2021 
Docentes, discentes, 

servidores da UFOPA e 
comunidade externa. 

II Seminário de Pesquisa, 
Ensino e Extensão- 
(SEPEX) 

12 e 13/11/2021 12 e 13/11/2021 
Docentes, discentes, 

servidores da UFOPA e 
comunidade externa.  

Oficina virtual de 
atualização do Currículo 
Lattes.  

29/11/2021 29/11/2021 
Docentes, discentes e 

servidores da UFOPA e 
Campus de Óbidos.  
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Tabela 5 - Números relacionados a produção docentes. 

Materialidade 2020 2021 (+ / - 2021) 

Artigos publicados (Local, 
Regional, Nacional e 
internacional). 

30 16 -14 

Atuação em Projetos de 
extensão.  

09 12 +3 

Atuação  em Projetos de 
pesquisa.  

06 06 = 

Fonte: Unidade. 

A oferta de 40 vagas para o curso de bacharelado em administração foi mantida em 

2020 e 2021, porém, em 2021, obtivemos um decréscimo no ingresso de alunos em comparação 

a 2020, como podemos observar na planilha abaixo.  

Tabela 6 - Números relacionados à  ingressos de alunos 2020 e 2021. 

PSR/PSEQ 2020  2021 % 2020 / 2021 

 Ingressantes PSR 39 38 
- 1,02% 

Ingressantes. PSEQ 01 01 
Fonte: Unidade. 

A queda de -1,02%, do número de ingressos dos alunos em 2021, comparado a 2020, 

ocorreu devido ao aumento de 01 para 02 vagas em 2021, no PSEQ, e somente 01 foi 

preenchida.  

A seguir podemos visualizar o gráfico de estudantes ingressos 2020 e 2021. 

 

Com relação ao quantitativo de bolsistas da unidade em 2021, temos um acumulado de 

12 bolsas conforme podemos visualizar na planilha abaixo. 

 

Tabela 7 - Números relacionados à  bolsistas 2020 e 2021. 

Quantitativo 2020  2021 
Total acumulado 

em 2021 
% 2020 / 2021 

Bolsistas 6 6 12 100% 

Fonte: PROPPIT. 

4039

Estudantes  ingressos 2020 - 2021

2020 - 40 Estudantes
ingressos

2021 - 39 Estudantes
ingressos
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3 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 

A Direção do Campus buscou trabalhar de forma participativa o orçamento de 2021, e 

para isso reuniu com o conselho do Cale, e discutiu de forma qualitativa o orçamento, pois, o 

conselho reúne representantes dos técnicos, docentes e discentes. Assim que o recurso foi 

disponibilizado, a direção do Cale com apoio da Coordenação Administrativa, tentou ao máximo 

distribuir o orçamento afim de contemplar as reinvindicações dos conselheiros e principalmente 

as necessidades básicas para o funcionamento do Campus. As principais atividades lembradas 

pelos conselheiros, a serem trabalhadas com os recursos da unidade foram: infraestrutura, maior 

apoio aos discentes e aos professores. A disposição do recurso orçamentário no início do 

primeiro semestre de 2021, pode ser vista logo abaixo. 

Tabela 8 – Planejamento Inicial Orçamentário de Custeio Primeiro Semestre de 2021 Cale 

Plano Interno Iniciativa Previsto Disponibilizado 
Percentual 

% 

M0101G0100N 
Custear Diárias a Direção 

do Campus 
2.000,00 2.000,00 

6% 

M0101G0100N 
Material de 

Consumo/Expediente  
1.003,09 1.003,09 

3% 

M0101G0100N 
Combustível para suporte 
Adm. e Projetos do Cale 

2.733,15 2.733,15 
9% 

M0101G0100N 
Ressarcimento Passagens 

Fluviais  
1.463,76 1.463,76 

5% 

M0118G0100N Manutenção Predial  8.500,00 8.500,00 26% 

M0182G0100N 
Ações de Enfrentamento 

Covid-19 
2.000,00 2.000,00 

6% 

M0206G1900N 
Auxílio Financeiro a 

Estudantes  
5.427,17 5.427,17 

17% 

ND305O2000N 
Auxílio Financeiro a 

Pesquisadores 
9.000,00 9.000,00 

28% 

Total  32.127,17 32.127,17 100% 

  

 

 

  

R$ 2.000,00 

R$ 103,09 

R$ 2.733,15 

R$ 1.463,76 

R$ 8.500,00 

R$ 2.000,00 

R$ 5.427,17 

R$ 9.000,00 

Diárias

Mat. Expediente

Combustível

Passagens Fluviais

Manutenção Predial

Enfrent. a Covid-19

 Auxí. a Estudantes

Auxí. a Pesquisadores

Planejamento 1º Semestre
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 Ao verificar que o planejamento realizado no início do ano não estava sendo 

executado, a direção do campus replanejou quase por completo todo seu orçamento para 

maximizar sua execução. Após o replanejamento orçamentário foi necessário remanejar boa 

parte do orçamento para atividades as quais poderíamos executar de fato. O desempenho da 

execução orçamentaria de custeio após o replanejamento no segundo semestre encontrasse 

logo abaixo.  

 

Tabela 9 - Desempenho do orçamento de custeio por plano interno – 2021 

Plano Interno Iniciativa Disponibilizado Empenhado Liquidado 

M0101G0100N COMBUSTÍVEL 3.891,19 3.830,52 3.673,83 

M0101G0100N DIÁRIAS 3.357,43 1.949,37 1.949,37 

M0101G0100N 
RESSARSSIMENTO 

DE PASSAGENS 
900,00 520,00 520,00 

M0118G0100N 
MANUTENÇÃO 

PREDIAL 
20.503,09 20.503,09 20.503,09 

M0119G0100N 
MANUTENÇÃO 

ELÉTRICA 
3.475,46 3.475,46 3.475,46 

TOTAL  32.127,17 30.278,44 30.121,75 

 

Apesar de todas as dificuldades encontradas conforme o planejamento inicial, a unidade 

conseguiu executar 30.121,75 (trinta mil, cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), 

93,7% do seu orçamento de custeio, como pode ser observado abaixo. 

R$ 3.891,19 

R$ 3.357,43 

R$ 900,00 

R$ 20.503,09 

R$ 3.475,46 

Combustível

Diárias

Passagens Fluviais

Manutenção Predial

Manutenção Elétrica

Planejamento 2º Semestre
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Pensando em otimizar a execução do orçamento, foi disponibilizado 15.000,00 (quinze 

mil reais) do repasse do custeio no segundo semestre para recurso de capital destinado a 

compra de livros para biblioteca do Campus. Em seguida podemos visualizar a planilha do 

recurso de capital alocado para compra de livros. 

 

Tabela 10 – Transferência de Custeio para Capital  

Plano Interno Iniciativa Previsto Disponibilizado Empenhado Liquidado 

M0122G950N 
LIVROS 

P/BIBLIOTÉCA 
CALE 

15.000,00 15.00000 15.000,00 15.000,00 

TOTAL  15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 

O orçamento transferido de custeio para capital foi descentralizado para biblioteca 

central a qual nos informou que foi executado 100% do orçamento disponibilizado. 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.891,19 

R$ 3.357,43 

R$ 900,00 

R$ 20.503,09 

R$ 3.475,46 

Total executado em custeio 30.121,75  =  93,7%

Combustível

Diárias

Passagens Fluviais

Manutenção Predial

Manutenção Elétrica
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O total do orçamento disponibilizado ao Cale em 2021, pode ser viralizado logo abaixo.  

Tabela 11 – Total dos Recursos Custeio e Capital  

Recurso Previsto Disponibilizado Empenhado Liquidado % 

Capital 15.000,00 15.00000 15.000,00 15.000,00 100% 

Custeio  32.127,17 32.127,17 30.278,44 30.121,75 93,7% 

TOTAL 47.127,17 47.127,17 45.278,44 45.121,75 93,9% 

 

Apesar da dificuldade em executar o planejamento inicial da unidade, a gestão do cale 

conseguiu êxito com seu replanejamento no segundo semestre, obtendo percentual de 93,9%, 

na execução orçamentária em 2021, superando o ano anterior, como mostra a planilha abaixo. 

 
Tabela 12- Execução Orçamentária do Cale, 2020 e 2021. 

Orçamento 2020 Exec. % 2020 Orçamento 2021 Exec. % 2021 

56.612,46 92% 47.127,17 93,9% 

 

  

Podemos visualizar melhor a execução orçamentária de 2020 e 2021 no gráfico abaixo.  

 

 

 

2020 R$ 56.612,46 2021 R$ 47.127,17

92%

93%

Execução orçamentária 2020 2021
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4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

O Campus Alenquer trabalha desde a implantação do plano de logística Sustentável 

(PLS) da UFOPA com ações para a redução do consumo de recursos naturais e como parte do 

plano foi feita a substituição de diversos aparelhos de ar condicionados por modelos mais 

eficientes, ou seja, com padrão A de consumo conforme o selo ANELL, foi feito também a 

substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED tanto na iluminação interna como na 

externa. Como resultado temos uma universidade mais eficiente do ponto de vista do consumo 

de energia elétrica. 

Outra importante ação na CALE, visando a redução do consumo de copos descartáveis, 

foi incentivar o uso de recipientes reutilizáveis que nos permitiu, durante a pandemia, a redução 

de 100% no uso de copos descartáveis, pois apenas os servidores estão transitando pelo 

Campus e estes usam suas canecas disponibilizadas pela campanha de redução de resíduos da 

Universidade. 

Em 2020 e 2021 conseguimos também diminuir consideravelmente o consumo de papel 

e cartuchos com a utilização da comunicação virtual (e-mail, whatsapp, etc). Entre setores e 

unidades, só imprimimos documentos quando for estritamente necessário. 

Tabela 13 - Ações de gestão ambiental e sustentáveis praticados na Unidade. 

Projeto/Ação 
Práticas 
adotadas 

% 

Redução do uso de copos descartáveis sim 80% 

Redução do consumo de papel e cartuchos sim 60 

Redução do Consumo de água Não  

Redução do Consumo de energia SIM 50% 

Contratações de empresas que adotem práticas sustentáveis NÃO  

Reciclagem (papel, copo etc.) NÃO  

Campanhas realizadas NÃO  

Separação do resíduo para coleta seletiva SIM  

Adoção de equipamento de TI que utilizem menor consumo de energia SIM  

Redução dos custos a telefonia SIM  

Promoção ou incentivo as ações de saúde e qualidade de vida dos servidores SIM  

Serviço de transporte (redução no uso de combustível que agridem o meio ambiente) SIM  
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5 OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

O curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal do Oeste do Pará – 

Campus Alenquer (CALE) – localizado na região da Calha Norte Paraense, tem como objetivo e 

desafio a formação de um administrador e uma administradora com visão cidadã, espírito crítico 

e ético, comprometidos com a responsabilidade cientifica e conectados com as especificidades e 

particularidades socioambiental, econômicas e de produção da Administração inserida no 

contexto local, regional, nacional e mundial, para assim, contribuir e liderar o planejamento, a 

organização, a direção e o controle do processo de desenvolvimento autossustentável da 

Amazônia, integrado com as necessidades globais, obedecendo as disposições das diretrizes e 

bases legais vigentes. 

O administrador e a administradora que se busca formar são profissionais com as 

habilidades e competências requeridas no Século XXI, capacitados para gerir todos os recursos 

de uma organização, podendo atuar nas áreas das políticas públicas, da gestão financeira, 

gestão de pessoas, planejamento estratégico, consultoria, logística, vendas e marketing nas 

corporações nacionais e multinacionais de pequeno, médio e grande porte (organizações rurais, 

organizações fabris, organizações de atacado e varejo e organizações de prestação de 

serviços); contribuir com a governança democrática na administração pública atuando em órgãos 

da gestão federal, estadual e municipal e na administração do terceiro setor, com práticas para 

aprimoramento da gestão social, podendo atuar em sindicatos, organizações não 

governamentais, cooperativas e associações, além de produzir soluções voltadas para o 

empreendedorismo e a economia solidária. 

 

Tabela 14 - Lista de cursos ofertados ou mantidos pela Unidade em 2021. 

Curso Nível Conceito 
Vagas 

ofertadas 
Ingressos Matrículas Trancados Evasão Conclusão 

Bacharelado 
em 
Administração 

Graduação - 40 39 39 0 0 0 



22 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS      

  Dos objetivos propostos inicialmente, aqueles em que se previa deslocamento de 

servidores e discentes, tanto para atividades administrativas quanto acadêmicas, como 

capacitações e eventos, não puderam ser alcançados nos moldes presenciais para os quais 

foram planejados, no entanto, todas as atividades administrativas e muitas atividades com a 

finalidade de aperfeiçoamento foram incentivadas e realizadas por membros do CALE de 

maneira remota. Isso proporcionou maior uso dos recursos tecnológicos, ampliando 

possibilidades e apontando cenários promissores.  

Entretanto, ressalta-se que as dificuldades ainda são grandes, considerando a 

deficiência do serviço de fornecimento de internet local e a limitação de acesso para grande 

parte da comunidade discente. Com relação à administração do orçamento, o que cabia à gestão 

do Campus foi realizado, mesmo diante do cenário incerto e de crise, o que pôde ser 

replanejado, realocado e empenhado, foi efetivado dentro dos prazos estabelecidos.  

Entretanto, a execução não ocorreu de forma integral pois depende-se de outros setores 

para realização das compras e pagamentos. É importante ressaltar que uma quantidade 

substancial do orçamento, como em anos anteriores, é destinada a gastos com deslocamento 

docente, para trazer professores ao Campus, tendo em vista não prejudicar o percurso 

acadêmico dos discentes, já que a quantidade de docentes lotados no Campus é extremamente 

reduzida e insuficiente para atender a todas as disciplinas da grade curricular.  

Desse modo, é urgente a necessidade de realização de concurso público para 

contratação de professores efetivos, de modo que o orçamento atualmente empregado com 

deslocamento docente, possa ser direcionado para o atendimento de outras demandas também 

importantes. 

O Campus da Ufopa em Alenquer constitui-se no primeiro Campus de uma instituição de 

ensino público federal no município e esse pioneirismo gera grandes expectativas por parte da 

comunidade. Superar essas expectativas, de maneira a contribuir com o desenvolvimento local, 

é o que o CALE vem buscando através de sua atuação. 

 


