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APRESENTAÇÃO 

Vice - Diretor Francisco Igo Leite Soares 

   Apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Gestão do exercício de 2020 do 

Campus UFOPA Alenquer, como instrumento de prestação de contas à comunidade acadêmica e 

sociedade em geral. No documento seguem as ações administrativas realizadas e os resultados 

alcançados em 2020. 

 O Campus de Alenquer (CALE) ainda em processo de consolidação, tendo sua 
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implantação efetiva apenas a partir de 2017, anos em que começou a ofertar o seu primeiro curso 

regular de Graduação. Desde então buscamos o fortalecimentos institucional para se consolidar e 

avançar na oferta de ensino público, gratuito e de qualidade na a região da Calha Norte Paraense, 

na medida em que contemplamos e aperfeiçoamos as inúmeras demandas que emergem nesse 

contexto de implantação recente. Diante disso, podemos dizer que temos avançado de forma 

significativa.  

O ano de 2020 com a Pandemia Covid19, foi um ano de grandes desafios para Ufopa e 

para o CALE não foi diferente. Um ano em que 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.  

Foi o momento de nos reinventarmos, com isso, 2020 também oportunizou grandes 

aprendizados e demostrou que a Universidade possuiu condições de contribuir em vários aspectos 

mesmo em meio a uma Pandemia. Assim, avançamos nos conhecimentos em tecnologias digitais 

de comunicação e informação. O que contribuiu com nossa comunidade acadêmica, mas também 

com a sociedade como um todo, fomos os exemplos para muitas ações, cito o Plano de 

Biossegurança, como um dos bons exemplos da nossa instituição, este plano foi o pioneiro na 

Região do Oeste do Pará. 

Novos desafios e necessidades em 2020, e nosso Campus viu tudo isso como 

oportunidades de crescimento.  Em nosso primeiro ano como início de uma gestão que foi 

resultado do primeiro processo eleitoral para escolha de dirigentes do CALE, sentimo-nos 

desafiados a garanti que nosso Plano de Gestão fosse executado e aperfeiçoado. Fizemos as 

adequações exigidas ao momento, mas garantimos o principal norte, a participação democrática 

e transparente em todas as  nossas ações. 

O ano de 2020 inicia com uma pandemia para administrar  e só foi possível atingir objetivos 

e alcançar metas, por contarmos com o trabalho conjunto do quadro de servidores que compõe 

essa unidade acadêmica e administrativa, equipe competente, responsável e atuante. 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 
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forma, foi possível atender as atividades administrativas essenciais.  

Além disso, em 2020 elaboramos o Regimento Interno e o Plano de Retomada das 

Atividades e de Biossegurança do CALE. Como política externa de fortalecimentos institucional 

fizemos parte do Fórum de Diretores MultiCampi, com isso a união e diálogo conjunto 

estabelecidas no Fórum, proporcionou maior aprendizado e fortalecimento ao Campus e num 

contexto mais amplo, a consolidação da perspectiva multicampi, o coração da Ufopa. 

Reconhecemos que há muito a aprimorar e estamos comprometidos a entregar o melhor a cada 

exercício, dentro das possibilidades que existem, mesmo diante das adversidades e desafios que 

é a consolidação de uma Universidade no interior da Amazônia proporciona. 

 

1. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

O Campus de Alenquer é a unidade acadêmica e administrativa, diretamente vinculada à 

reitoria, atualmente responsável pela condução do Curso de Bacharelado em Administração. Em 

01/02/2021 inauguramos nosso Novo Campus, com 07 (sete) salas de aula possuindo cada uma 

capacidade para 40 alunos, 01 (um) laboratório de informática, 01 (uma) biblioteca com acervo 

com mais de 2000 mil exemplares, relacionados a grande área das ciências sociais aplicadas, e 

especificados em Administração Pública e Privada.  

Em 2020 participamos da primeira etapa para a visita do MEC (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO) para regularização do curso de bacharelado em Administração e fomos aprovados. 

Nosso NDE teve atuação efetiva com produção e aprovação dos Manuais de TC (Trabalho de 

Conclusão do Curso) e Estágio Supervisionado aprovados. Participamos ativamente das 

Campanhas Gerais da Universidade como Novembro Negro e Corrida da UFOPA, o que 

fortaleceu nosso caráter MultiCampi e proporcionou a visibilidade da nossa comunidade 

acadêmica. Também criamos nossa Empresa Jr “Inove”, que carece apenas de regularização 

legal, continuamos também a fortalecer nosso N+ Adesa (Núcleo de Administração 

Desenvolvimento e Sociedade na Amazônia). 

              Além de ofertar cursos de graduação buscaremos também ofertar posteriormente pós-

graduação. É importante frisar que proposta para a especialização Desenvolvimento e Gestão 

Pública já encontra-se tramitando junto a PROPPIT desde 2020. Com isso atenderemos o 

planejamento de nosso PDI (PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL) em 

50%, pois o mesmo previa 02 (dois) cursos de especialização ao Campus no referido ano. 
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Conforme aponta PDI, mais um curso de graduação está previsto ao nosso Campus, o curso de 

Contabilidade, o mesmo já possuiu Núcleo Docente Estruturante (NDE) formado e o PPC está em 

elaboração.  Tudo isso para atender às demandas do município e região.  

A estrutura do Campus está organizada da seguinte forma: 

 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 possuir 

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;  

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;  
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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. 
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2. RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 

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

docentes e técnicos administrativos, com um total de 15 servidores, como mostra a tabela a seguir.  

Tabela 1 - Servidores vinculados a Unidade 

CARGO GRADUADO ESPECIALISTA MESTRE DOUTOR TOTAL 

DOCENTE                          1                     3                     3                     7 

Docente do Magistério Superior                 1        3         3          7 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS                   2             4                      2                                          8 

Assistentes Administrativos            1                3             3 

Administrator            1              1 

Técnico em Assuntos Educacionais             1            1 

Técnico em Informática                  1             1 

Bibliotecária            1            1 

Total           2                5           5             3          15 

 

Tabela 2 – Situação de vínculo 

CARGO 
EFETIVO 

EXERCÍCIO 
CEDIDO 

AFASTADO P/ 
QUALIFICAÇÃO 

AFASTADO 
OUTROS MOTIVOS 

Docentes                  6                1                  0                   0 

Técnicos-adm                 8                0                  0                   0 

TOTAL                13                1                  0                   0 

  

Tabela 3 – Distribuição da força de Trabalho 

CARGO 
SECRETARIA 

ADMNISTRATIVA 
SECRETARIA 
ACADEMICA 

BIBLIOTECA 
SALA DE 

INFORMÁTICA 

Assistentes 
Administrativos 

                1                2                 1                   0 

Administrator                 1                0                 0                   0 

Técnico em 
Assuntos 
Educacionais 

                0                                    1                 0                  0 

Técnico em 
Informática 

                0                 0                 0                  1 

Bibliotecária                  0                  0                  1                    0 

TOTAL                  2                  3                  2                    1 

 

O quadro de servidores do Campus Alenquer é formado por profissionais que buscam 

sempre a melhor forma para desenvolver seus trabalhos não medindo esforços na busca da 
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realização de suas tarefas para entregar um produto final de forma eficiente. Embora o quantitativo 

de servidores não seja o ideal pois precisamos de mais assistentes em administração e não 

dispomos de secretária executiva, o quadro de servidores técnicos administrativos do Campus 

Alenquer, possuem 75% com a titulação acima do nível acadêmico exigido pelo cargo no exercício 

de sua função. No início do ano estávamos com uma assistente em administração e uma 

bibliotecária alocadas na biblioteca, porém a assistente pediu exoneração do seu cargo deixando 

somente a bibliotecária no atendimento das ações da biblioteca. Necessitamos de servidores 

docentes para concluir nossa matriz curricular, especialmente nas grandes áreas das ciências 

sociais aplicadas, Administração. Frisamos que mesmo com quadro reduzido de servidores 

docentes compõe diversas comissões gerais da UFOPA. 

3. PLANEJAMENTO, RISCOS E RESULTADOS 

3.1. PLANEJAMENTO ANUAL 

Atualmente o Campus Alenquer ainda não possui seu Plano de desenvolvimento (PDU), 

e seu planejamento foi realizado partir de reuniões no início do ano onde foram deliberadas as 

prioridades e estratégicas para então definir as ações para execução durante o exercício.  

O planejamento orçamentário foi realizado em reuniões de forma participativa contanto 

com a contribuição dos técnicos administrativos, docentes e discentes para alocar da melhor forma 

possível os recursos disponibilizados pela matriz orçamentária, no valor de 56.612,46, como 

demonstra a tabela a seguir. 

 

Tabela 4 – Ações Planejadas Para o Ano de 2020. 

 OBEJETIVO CALE ESTIMATIVA ORÇAMENTO ALOCADO 

1 Diárias e Passagens                                                   100%  R$ 43.503,76 

2  Material de Consumo                                                 100%   R$   2.000,00 

3 Viagem de Campo                                                          8  R$   2.000,00 

4 Auxílio financeiro a Estudante                                    20  R$   6.000,00 

5 Eventos Acadêmicos                                                     6  R$   3.108,70 

                      Total  R$ 56.612,46 

 

Objetivo 1: Para esse objetivo foi alocado 77% do recurso devido a necessidade de 

deslocamento dos servidores para desempenharem suas funções, por exemplo, docentes 

ministrar aulas vindos de outros municípios, participação da direção em reuniões em Santarém, 
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treinamentos fora do município de Alenquer, principalmente dos técnicos administrativos do 

Campus. 

Objetivo 2: Esse objetivo tem por finalidade aquisição de material de consumo para 

manter as ações corriqueiras funcionando, tanto na gestão como administrativa, dando suporte no 

atingimento das metas estipuladas, e para ele foram alocados 3,5%. 

Objetivo 3: Para essa ação foi alocado 3,5%, a fim de proporcionar aos alunos atividades 

de campo principalmente na área rural do município de Alenquer e região.    

Objetivo 4: Esse objetivo recebeu 10,6% do recurso disponível para levar 20 discentes 

participarem da Jornada acadêmica 2020 em Santarém. 

Objetivo 5: foi designado 5,5% para este objetivo, referente a compra de material para 

eventos, material gráfico etc. 

 

3.2. RISCOS IDENTIFICADOS  

No decorrer do exercício financeiro de 2020, foram identificados vários riscos e ou fatores 

negativos para o atingimento nas metas planejadas no início do ano. O fator mais impactante o 

qual prejudicou bastante na execução do planejamento foi a Pandemia provocada pelo Covid-19, 

pois com a paralização das atividades administrativas e aulas presenciais, forçou o replanejamento 

para o segundo semestre com vistas ao novo senário a ser enfrentado. 

 
Tabela 5 – Riscos identificados. 

 OBEJETIVO  RISCO SOLUÇÃO ENCONTRADA 

1 Diárias e Passagens  
Paralização das atividades 

presenciais  
Realocação de parte do Recurso 

2  Material de Consumo  
Paralização das atividades 

Presenciais 
Não Encontrada 

3 Viagem de Campo 
Paralização das atividades 

Presenciais 
Realocação do Recurso 

4 Auxílio financeiro a Estudante 
Paralização das atividades 

Presenciais 
Realocação do Recurso 

5 Eventos Acadêmicos  
Paralização das atividades 

Presenciais 
Realocação do Recurso 

 

Devido a paralização das atividades presenciais o que ocasionou baixa execução do 

planejamento realizado no início do ano, devido ao replanejamento executado, foi realizado uma 

transferência do orçamento de custeio para capital no valor de 41.162,75, como mostra a tabela a 

seguir. 
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Tabela 6 – Transferência Recurso de Custeio para Capital. 

 OBJETIVO RECURSO DE CUSTEIO RECURSO DE CAPITAL 

 Transferência do Recurso 41.162,75 41.162,75 

 TOTAL 41.162,75 41.162,75 

Além do recurso de capital, outros recursos foram descentralizados para outros agentes, 

como mostra a tabela a seguir.  

Tabela 7 – Recursos Centralizados Para outros agentes. 

 OBJETIVO AGENTE RECURSO ALOCADO 

 Biossegurança RIDH 5.000,00 

 Material de Consumo  DAP 2.000,00 

 
Transferência de Recurso de 
Custeio para Capital 

(Biblioteca, DAP, RIDH) 41.162,75 

 TOTAL  48.162,75 

 

3.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E AVALIAÇÃO DO RESULTADO 

 Apesar dos enormes desafios enfrentados ao longo do exercício as ações foram 

desenvolvidas da melhor forma possível, e para contornar os obstáculos e dificuldades 

encontrados foram tomadas medidas como transferência de recurso orçamentário. Devido a 

transferência do recurso de custeio para capital, e descentralização para outros agentes o 

orçamento de custeio executado diretamente pelo Campus Alenquer, foi de 12.590,09, 

demostrado na tabela a seguir.     

Tabela 8 – Orçamento de Custeio Executado Diretamente. 

 AÇÃO/OBJETIVO ESTIMATIVA RESULTADO 
ORÇAMENTO 
ALOCADO 

EXECUTADO 

1 Diárias e Passagens  100% 100% R$ 5.709,86 R$ 5.709,86 

2 Ações de Enfrentamento a Covid-19   
R$ 1.700,00 

 
R$ 1.700,00 

 

3 Limpeza de Áreas Verdes  1 1 R$ 3.180,23 R$ 3.180,23 

4 Auxilio Financeiro a Pesquisadores  1 1 2.000,00 2.000,00 

 TOTAL   12.590,09 12.590,09 

 

Até o momento não nos enviaram a execução detalhada dos recursos descentralizados, 

os quais estão detalhados na tabela a seguir. 
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Tabela 9 -. Recurso Descentralizados a Outros Agentes. 

 OBJETIVO   ORÇAMENTO ALOCADO 

1 Livros (Biblioteca Central)   21.437,00 

2 Biossegurança (RIDH)   5.000,00 

3 Material de Consumo (DAP)    2.000,00 

4 Aquisição Equipamento (DAP)   12.646,20 

5 Aquisição Equipamento (RIDH)    2.000,00 

6 Permuta (IBEF)   1.725,75 

7 Permuta Limpeza de Áreas Verdes    3.353,80 

8 Centralização Encerramento Exercício   765,76 

 TOTAL   48.928,51 

 

Sem dúvida nunca houve tamanha disparidade com relação ao planejamento e execução 

com relação ao orçamento do Campus Alenquer, em 2020, fomos forçados a transferir recurso 

para melhor utilização do mesmo devido a Pandemia Covid19, a tabela a baixo mostra os recursos 

executados diretamente pelo Campus Alenquer, e os descentralizados.   

Tabela 10 - Recursos Executados Diretamente e descentralizados. 

 AÇÃO   ORÇAMENTO ALOCADO 

1 Orçamento Executado Diretamente   12.590,09 

2 Orçamento Descentralizado   
48.928,51 

 

3 Permutas    
- 4.906,14 

 

4 Total   56.612,46 

 
Tabela 7 – Unidade em Números 

 ITEM QUANTIDADE 

1 Curso de graduação 01 

2 Mestrado 00 

3 Discentes 147 

4 Artigos Publicados 30 

5 Bolsistas 14 

6        Auxílios  
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7           
Projetos 
de   
Pesquisa 

 11 

8 
Projetos 
de 
Pesquisa 

 09 

9 
Programa 
de 
Extensão 

 01 

   

 

4. 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 apontado 

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.  

No entanto 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.  

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. 
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Em relação a gestão administrativa este primeiro ano do nosso mandato superou 

expectativas. No entanto, lacunas como a elaboração do nosso PDU precisam e serão superadas 

em 2021. Não justificamos, mas atribuímos reduzido corpo de servidores e pandemia nossa maior 

dificuldade para a realização de 100% de nossas atribuições executivas.  

No aspecto gestão acadêmica, mesmo em meio a pandemia e sendo nosso primeiro ano 

de mandato, também avaliamos como positiva. A preparação para visita do MEC e a adequação 

do ensino, pesquisa e extensão ao formato remoto foi executa e reinventada. Paciência, 

criatividade e participação da comunidade acadêmica foram nossos principais instrumentos para 

superar os desafios impostos.  

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

ensino pública 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. 

 

 

 

 

 

 


