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1. Resultados do Exercício 

 

Com fundamento nos Princípios Constitucionais da Administração Pública (art. 

37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), bem como 

comprometida com a transparência pública, a Unidade Campus Alenquer, da 

Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa, apresenta um resumo dos resultados do 

Exercício 2018. 

Os resultados a seguir apresentados contribuíram para a missão da Ufopa em 

“Produzir e Socializar conhecimentos, contribuindo para a cidadania, inovação e 

desenvolvimento na Amazônia”, bem como para a geração de valor frente aos objetivos 

estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2016, 

aditado, p. 32-45). 

Dessa forma, considerando as perspectivas “Sociedade” e “Processos” do Mapa 

Estratégico da Ufopa (p. 32), no Exercício de 2018, a Unidade Campus Alenquer ao 

consolidar o projeto de expansão da Ufopa para os Campi (p. 88, PDI) ofertando a 

segunda turma do curso de Bacharelado em Administração, com oferta de 40 (quarenta) 

vagas e ingresso de 39 (trinta e nove) alunos contribuiu com os seguintes objetivos 

estratégicos: “Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social da região 

amazônica”; “Formar profissionais em sintonia com as necessidades da sociedade” e 

“Ampliar e diversificar as oportunidades educacionais”. 

A Unidade possui 05 (cinco) alunos quilombolas. Sendo 04 (quatro) alunos 

oriundos de Processo Seletivo Especial Quilombola e 01 (um) de Processo Seletivo 

Regular de ingresso na Ufopa. Mencionado resultado contribuiu para agregar valor ao 

objetivo estratégico “Valorizar a diversidade cultural” e “Promover valores éticos e 

democráticos e inclusão social” na perspectiva “Sociedade” do Mapa Estratégico. 

Não somente a oferta regular do curso de Bacharelado em Administração por 

esta Unidade (com foco em resultados no ensino, pesquisa e extensão) contribuiu para a 

geração de valor frente aos objetivos estratégicos mencionados, mas, principalmente, o 

perfil do curso e do egresso previsto no Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em 

Administração (elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante do curso e encaminhado 

para análise da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação no final de 2018) atestam o 
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compromisso da Unidade em formar cidadãos em sintonia com as necessidades da 

sociedade e capazes de transformar a realidade social da região amazônica. 

Ademais, no cumprimento de sua atividade fim a Unidade além da oferta regular 

de componentes curriculares também elaborou projetos de ensino de disciplina, projetos 

integrados de ensino, projetos para laboratórios de ensino e projetos de mobilidade 

discente externa nacional e internacional. Como resultado do desenvolvimento desses 

projetos de ensino, a Unidade obteve 08 (oito) bolsas por meio de concorrência em 

editais institucionais da Pró-reitoria de Ensino de Graduação no ano de 2018. 

Ainda, considerando as perspectivas “Sociedade” e “Processos” do Mapa 

Estratégico da Ufopa (p. 32), a Unidade registro e executou 03 (três) projetos de 

pesquisa, 01 Programa de Extensão e 04 projetos de extensão, conforme descrição 

abaixo: 

Pesquisa: 

✓ Gestão financeira e de custos para micro e pequenas empresas – 

GEFIC/ME;  

✓ Qualidade da gestão e desenvolvimento humano: os paradigmas locais de 

estagnação e seus impactos nas condições socioeconômicas e ambientais no 

Estado do Pará; 

✓ Mosaico de grandes projetos na Amazônia: as dinâmicas recentes no Oeste 

do Pará. 

 

Extensão: 

✓ Programa N+Adesa - Núcleo de Administração, Desenvolvimento e 

Sociedade na Amazônia – N+ADESA que tem por objetivo: Fortalecer o 

ensino, a pesquisa, extensão, estágio e inovação, ao utilizar um programa 

cuja interdisciplinaridade considere as dimensões da tríade do 

desenvolvimento sustentável, governança e políticas públicas na Amazônia. 

✓ Projetos de extensão: 

• Implantação de uma incubadora de economia solidária no Campus 

Alenquer/Ufopa: fomento ao trabalho associativo e ao desenvolvimento 

territorial;  

• Qualificação de prestadores de serviços alimentícios no mercado municipal 

de Alenquer, Pará. 

• Gestão democrática de políticas públicas e desenvolvimento territorial no 

município de Alenquer: limites e possibilidades para a cidadania; 

• Projeto Salada – Ações de promoção à saúde biopsicossocial da comunidade 

acadêmica do Campus Alenquer; 

Como resultado do desenvolvimento dos projetos de pesquisa a Unidade obteve 

10 (dez) bolsas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Pesquisa Científica 
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(PIBIC). Sendo, 06 (seis) bolsas para alunos do curso e 04 (quatro) bolsas para alunos 

do ensino médio das escolas estaduais Santo Antônio e Amadeu Burlamaqui Simões do 

município de Alenquer. 

Como resultado do desenvolvimento do programa e projetos de extensão a 

Unidade obteve 02 (duas) bolsas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de 

Extensão (PIBEX). 

Portanto, no ano de 2018, a Unidade obteve o total de 20 (vinte) bolsas por meio 

de concorrência em editais institucionais das Pró-reitoria de Ensino de Graduação, Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica e Pró-Reitoria da Cultura, 

Comunidade e Extensão. 

Atualmente, dos 71 (setenta e um) alunos matriculados na Unidade, 16 

(dezesseis) alunos são beneficiados com bolsas seja de ensino, pesquisa ou extensão. 

Com efeito, o número de projetos de pesquisa cadastrados e executados, o índice 

de alunos com bolsa de iniciação científica, bem como a produção intelectual docente 

com discentes do curso apresentada na Tabela 1 abaixo, demonstram a contribuição da 

Unidade em agregar valor a vários objetivos estratégicos da perspectiva “Sociedade” e 

da “Processos”. 

 

Tabela 1: Especificação da Produção Intelectual do Campus Alenquer, 2018. 

Produção Intelectual Resultados 

Livros publicados 01 

Capítulos de livros publicados 04 

Artigos científicos publicados em 

periódicos com QUALIS1 

09 

Artigos científicos em análise para 

publicação em periódicos 

08 

Resumos apresentados/publicados em 

anais de eventos científicos 

13 

Fonte: Campus Alenquer, 2018. 

                                                 
1 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção 

intelectual dos programas de pós-graduação. 
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Os resultados apresentados nas categorias projetos de pesquisa cadastrados, 

bolsas de iniciação científica e produção intelectual da Unidade agregaram valor aos 

seguintes objetivos estratégicos: “Contribuir para o avanço científico e tecnológico da 

região amazônica”, “Contribuir para o desenvolvimento sustentável da região”, 

“Potencializar a vocação regional”, “Fortalecer e ampliar a produção e a disseminação 

de conhecimentos”, “Intensificar a atividade de pesquisa de relevância social” e 

“Promover maior interação com empresas e comunidades”, posto que todos os projetos 

de pesquisa são voltados para a temática do desenvolvimento humano e sustentável da 

região amazônica e, especialmente, para o desenvolvimento local. 

Considerando, ainda, a proposição pela Unidade de um curso de pós-graduação 

lato sensu, especialização em “Gestão Social e Desenvolvimento Territorial na 

Amazônia” junto ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA/INCRA), bem como que a Unidade privilegiou a publicação de artigos 

científicos em periódicos com QUALIS com foco interdisciplinar2, pode-se asseverar 

que esta Unidade contribuiu na perspectiva “Processos” com o objetivo estratégico 

“Promover a interdisciplinaridade no ensino, na pesquisa e na pós-graduação”. 

As parcerias públicas e privadas firmadas por meio de Termos de Cooperação 

Técnica e Científica com a Prefeitura Municipal de Alenquer e com a Associação dos 

Produtores Rurais, Extrativista e Pescadores Artesanais do Município de Alenquer 

(ASPROEXPA) com envolvimento dos servidores e comunidade contribuíram para 

agregar valor aos seguintes objetivos estratégicos: “Promover maior interação com 

empresas e comunidades”, “Alavancar e ampliar parcerias estratégicas”, “Fortalecer a 

interação com a educação básica” e “Fortalecer o envolvimento institucional das 

pessoas”. 

De fato, a parceria com a Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais, Escolas 

Públicas Municipais e Estaduais e diversas Organizações Sociais contribuíram não só 

                                                 
2 Por exemplo, conferir: LEÃO, L. N.; CASTRO, D. L. S.; ARAGAO, A. A.; ALMEIDA, L. C. P.; 

SANTOS, M. A.; COSTA, D. P. MANAGEMENT OF COOPERATIVES FOR SOCIOECONOMIC 

DEVELOPMENT IN VILA CAMBURÃO IN THE MUNICIPALITY OF ALENQUER, WITH 

EMPHASIS ON CUMARU. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, v. 

08, p. 22777-22781, 2018. 

http://lattes.cnpq.br/1754405971633157
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para a realização da atividade fim da Unidade, da atividade meio e, principalmente, para 

fortalecer a interação da Unidade com a Educação Básica no município e com a 

comunidade, por meio dos inúmeros eventos acadêmicos e/ou institucionais promovidos 

pela Unidade ou dos quais ela participou como convidada. 

Antes da nomeação de gestor (Direção) para a Unidade em setembro de 2017, 

esta possuía um quadro com 04 (quatro) servidores técnicos administrativos. 

Atualmente, a Unidade possui 17 (dezessete) servidores, dos quais são 08 (oito) 

docentes e 09 (nove) técnicos administrativos. A Unidade conta, ainda, com o apoio de 

05 (cinco) servidores terceirizados (02 agentes de portaria, 02 vigias e 01 auxiliar de 

limpeza e conservação). No início do ano de 2018 chegaram à Unidade os últimos 

servidores docentes concursados, os quais como todos os demais foram muito bem 

acolhidos pela comunidade acadêmica que constitui a Unidade. 

Uma das principais metas da gestão em 2018 quanto à gestão de pessoal foi a 

capacitação de servidores e alunos. Nesse sentido, a Ufopa Sede disponibilizou vários 

cursos de capacitação na Unidade e na Unidade Sede dentre os quais destacamos o 

curso para utilização do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA) promovido pelo Centro de Tecnologia e Informação (CTIC) para docentes e 

discentes da Unidade e o curso sobre Processo Eletrônico promovido pela Pró-Reitoria 

de Administração e Centro de Tecnologia e Informação (CTIC) para servidores. 

No quesito capacitação e qualificação de pessoal, todos os 17 (dezessete) 

servidores da Unidade foram capacitados. A Direção da Unidade incentivou a cada 

servidor escolher um curso de capacitação alinhado à sua área de trabalho para 

realização com recursos do orçamento da Unidade. A Unidade referendou o afastamento 

para qualificação (Mestrado Acadêmico) de uma servidora técnico administrativo e tem 

incentivado o desenvolvimento e finalização de 03 (três) cursos de doutoramento de 

servidores docentes. 

Mencionado investimento demonstrou resultados na melhoria dos processos 

internos na Unidade, bem como no crescimento, aperfeiçoamento e valorização dos 

servidores, os quais contribuíram para agregar valor aos seguintes objetivos 

estratégicos: “Atrair e fixar pessoal qualificado”, “Promover a qualificação dos 

servidores”, “Intensificar o uso de tecnologias educacionais”, “Estimular a motivação e 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS ALENQUER 

 

 

valorização dos servidores com foco em resultados institucionais”, “Ampliar e adequar 

a infraestrutura acadêmica e administrativa” e “Ampliar e adequar a infraestrutura física 

e tecnológica”. 

No quesito infraestrutura, a Unidade foi incluída no Plano Emergencial de Obras 

da Ufopa em 24.05.2018 para construção de prédio próprio com liberação de recursos 

orçamentários para construção e realização de licitação para construção do prédio. A 

licitação para construção do prédio está em fase de conclusão com previsão de início da 

instalação do canteiro de obras no mês de janeiro de 2019. 

Portanto, um dos Projetos Estratégicos constante do PDI, qual seja “Implantação 

e consolidação dos campi no interior” (p. 50, PDI Aditado) foi executado por esta 

Unidade com orientação, aporte de recursos e supervisão direta da Administração 

Superior da Ufopa. 

O cumprimento desse projeto estratégico e das metas relacionadas aos objetivos 

estratégicos da Ufopa pode ser verificado no Infográfico 1, abaixo: 
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De fato, o alcance das metas propostas também foi referendado pela sociedade 

do município de Alenquer por meio da concessão pela Câmara Municipal de Alenquer 

de título de Honra ao Mérito, Decreto nº 24, de 11 de dezembro de 2018, ao Campus 

Alenquer da Universidade Federal do Oeste do Pará pelos relevantes serviços prestados 

no município. Bem como, com a concessão do Título de Cidadã Alenquerense, Decreto 

nº 25, de 11 de dezembro de 2018, à Diretora atual da Unidade, Profa. Dra. Lidiane 

Nascimento Leão em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no município. 

Por fim, apresentadas as metas e os resultados alcançados pela Unidade em 

consonância com a Missão e Objetivos Estratégicos da Ufopa, a Unidade apresenta 

como perspectivas para 2019 e anos posteriores: a construção do prédio próprio, a 

aquisição de sinal próprio de internet e demais equipamentos e materiais necessários, 

ampliação do corpo de servidores, criação de novos cursos de graduação e pós-

graduação, consolidação e expansão dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

aperfeiçoamento dos processos internos, continuidade na capacitação e qualificação de 

servidores e aprofundamento das relações institucionais com as organizações públicas, 

privadas, sociais e com a sociedade. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS ALENQUER 

 

 

2. Gestão de Riscos e Controles Internos 

 

Na busca de uma gestão de riscos que possa minimizar os entraves na execução 

do planejamento da unidade, na procura da eficácia no desempenho da prestação de 

serviço à comunidade acadêmica, ensino pesquisa e extensão a administração do 

Campus Alenquer (Cale), procura sempre melhorar continuamente seus processos, 

mantendo uma visão sistêmica à luz da Visão e Missão institucional com intuito de 

alcançar seus objetivos estratégicos. 

Considerando que a implantação oficial e expansão do Campus Alenquer deu-se 

a partir de 13 de novembro de 2017, o principal mecanismo de controle utilizado pela 

gestão foi o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2016)3 da Ufopa. 

No ano de 2018 o maior risco para a execução do planejamento da unidade está 

relacionado a insuficiente estrutura física do Campus, pois, o prédio locado para 

funcionamento da unidade não supre totalmente as demandas básicas para o 

desenvolvimento das atividades imprescindíveis aos usuários. O prédio possui apenas 

duas salas de aula (sendo que em uma das salas está instalada a Biblioteca), não possui 

auditório para realização de eventos nem espaço próprio para práticas esportivas. 

Atualmente, o sinal de internet é cedido pela prefeitura. 

Outro risco que precisou ser gerido foi a ausência de profissionais com formação 

em Economia e Direito no quadro docente efetivo da Unidade. 

Constatou-se, ainda, uma grande necessidade de transporte coletivo (ônibus) 

para subsidiar as atividades dos discentes em projetos e atividades afins, considerando 

que o curso de administração encontrou no meio rural um vasto campo de 

possibilidades a serem explorados. 

Em busca da melhoria contínua nas atividades do Campus, a Direção vem 

empenhando-se cada vez mais em firmar parcerias com o Poder Público e Sociedade 

Civil Organizada. Com essa atitude conseguiu mitigar os riscos ocasionados pela 

insuficiente infraestrutura da unidade. 

                                                 
3 Para acesso ao documento, conferir: http://www.ufopa.edu.br/pdi/. Acesso em: 15 de janeiro de 2019. 

http://www.ufopa.edu.br/pdi/
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No ano de 2018 sempre que surgiram demandas como transporte coletivo, 

espaço para realização de eventos institucionais e acadêmicos, bem como para práticas 

esportivas a Direção do Campus buscou cessão de transporte coletivo ou de espaço 

junto à Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais, Escolas Públicas e Igreja Católica. 

Quanto à necessidade de professores para ministrar disciplinas obrigatórias do 

Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Administração nas áreas de Economia 

e Direito, a Direção da Unidade firmou parcerias com as coordenações de curso de 

Direito e Economia do Instituto de Ciências da Sociedade da Ufopa sede. Todavia, 

mostrou-se um obstáculo durante o ano de 2018 a incerteza da fonte de custeio referente 

ao deslocamento (passagens) e permanência (diárias) destes docentes na Unidade. Parte 

desse custeio de diárias e passagens foi suportado pelo orçamento da Unidade o que 

inevitavelmente prejudicou o planejamento e a execução orçamentária pela Unidade. 

Com efeito, a distância da Unidade da sede representa um risco para o 

desenvolvimento da gestão da Unidade, pois o deslocamento da Diretora e servidores 

para reuniões, capacitações e treinamentos, durante o ano de 2018, foram todos 

custeados pelo orçamento da Unidade. 

Por fim, ainda no quesito infraestrutura, destaca-se como principal risco que 

poderia ter inviabilizado a realização das atividades administrativas e acadêmicas 

durante o ano de 2018 foi a falta de sinal de internet próprio da Unidade. Entretanto, a 

Direção juntamente com o setor de Tecnologia da Informação da Unidade tem gerido 

este risco a partir de cessão de sinal de internet pela Prefeitura do município de 

Alenquer, cessão fundamentada por meio de Acordo de Cooperação Técnica e 

Científica firmado entre a Ufopa e a Prefeitura Municipal. 

 

2.1 Principais riscos e sua vinculação aos objetivos estratégicos 

 

A atitude a ser tomada no tratamento dos riscos consiste em analisar e 

posteriormente selecionar uma ou mais ações para reduzir ou até eliminar os riscos 

existentes que impeçam a execução dos objetivos pretendidos pela unidade. Uma vez 
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identificados é chegada a hora de materializar, realizar de fato o que foi estabelecido 

como atitude para amenizar as forças negativas ocasionadas pelos riscos. 

Os principais riscos enfrentados pela Unidade no Exercício 2018, sua vinculação 

aos objetivos estratégicos e formas de mitigação, são observados no Infográfico 2: 
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2.2. Medidas específicas de gerenciamento dos riscos significativos 

Toda e qualquer organização está sujeita aos riscos inerentes ao conjunto de 

atividades que desenvolve em seu cotidiano, sejam elas públicas ou privadas. Com a 

premissa de melhorar as chances de sucesso na execução dos objetivos estratégicos a 

Direção do Campus Alenquer, promove análise contínua em seus processos avaliando, 

identificando e controlando para então dar a melhor resposta a cada risco conforme suas 

especificidades, afim de minimizar seus impactos negativos, conforme se observa da 

Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2: Riscos eminentes e suas soluções 

RISCOS EMINENTES SOLUÇÕES 

 

 

 

Estrutural 

A Direção do Campus Alenquer promove 

junto a administração superior da Ufopa 

contínuo debate e reivindicação no 

sentido de construir o prédio próprio da 

unidade. Atualmente, aguardando o início 

das obras do prédio próprio, pois já foi 

realizado processo licitatório para 

construção do mesmo. 

 

 

Operacional 

Realização de um levantamento das 

demandas de material solicitadas à Ufopa 

sede e de todas as informações junto aos 

possíveis fornecedores com a finalidade 

de manter cadastro atualizado de 

informações sobre pesquisa de preços 

necessário para realização de processos 

licitatórios assim que possível, por 

exemplo, para aquisição de transporte 

coletivo. 

 

 

Tecnológico 

A Direção da unidade tem insistido na 

reivindicação, via processo 

administrativo, da implementação do 

sinal de internet por parte da Ufopa de 

forma satisfatória, para atender a 

comunidade acadêmica do Campus, bem 

como a sociedade usuária deste serviço 

público. 
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3. Gestão de Orçamentária e Financeira 

O planejamento é uma das maiores tarefas da administração, pois é necessário 

conhecimento prévio do que se pretende realizar e das atitudes a serem tomadas para 

que as ações futuras sejam implementadas de forma satisfatória. Em busca de um 

planejamento orçamentário eficiente para que a Gestão Orçamentária e financeira tenha 

êxito, a Direção do Campos Alenquer decidiu realizá-lo de forma participativa, com a 

colaboração dos técnicos, docentes e representante dos discentes, com o pressuposto de 

fortalecer a difícil tarefa de antever futuras demandas da unidade, e além disso, 

procurou reforçar que o sucesso do Campus perpassa pela colaboração de todos os 

envolvidos. 

Notoriamente o fato de ser o primeiro exercício financeiro planejado e executado 

pela unidade ocasionou muitas incertezas, apesar disso também foram inúmeros os 

aprendizados obtidos ao longo do período. 

Um dos maiores entraves se deu na execução financeira propriamente dita, pois, 

após a realização do planejamento orçamentário, algumas demandas necessitavam da 

participação mais presente ou tempestiva por parte dos demandantes, porquanto para 

que haja uma resposta positiva e eficaz alguns processos dependem de tempo hábil em 

sua execução. 

Ademais, muitos fluxos de processos financeiros e orçamentários eram, e ainda 

o são desconhecidos pela Unidade, fato esse que prejudicou a execução orçamentária 

eficiente. 

Foi constatado durante o exercício financeiro a necessidade de realizar reuniões 

com os docentes para fins de planejamento específico de programas, projetos e ações, 

bem como o alinhamento das demandas com o tempo estimado para execução dos 

processos e assim adicionar mais eficácia na almejada execução financeira. 

 

O orçamento de custeio disponibilizado para a Unidade em 2018 verifica-se na 

tabela seguinte: 
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Tabela 3: Orçamento de Custei, Campus Alenquer, 2018 

    

 

Os principais resultados da gestão orçamentária e financeira da Unidade podem 

ser verificados no Infográfico 3, abaixo: 

 

 

 

 

UGR – 155649 CAMPUS ALENQUER 

AÇÃO: 20K     FONTE:8100000000     PTRES:127325 

ORÇAMENTO 57.156.73 

AÇÃO: 4002      FONTE: 0100000000      PTRES: 108969 

ORÇAMENTO 5.000,00 

ORÇAMENTO TOTAL DE CUSTEIO      62.156,73 
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Os valores referentes a Diárias, Passagens e Ressarcimento de passagens foram 

extraídos do relatório gerado no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), 

os demais valores foram extraídos do relatório gerado pelo Sistema Integrado de 

Administração financeira (SIAFI/ Tesouro Gerencial). 

Mesmo com muitas dificuldades devido à falta de experiência em muitos dos 

processos orçamentários e financeiros, observa-se que a unidade conseguiu a execução 

de 68,64% do total do orçamento de custeio disponibilizado no exercício 2018. 

Pela análise do Infográfico 3, verifica-se que o perfil do gasto da Unidade é 

majoritariamente em diárias e passagens. A distância da Unidade da Sede, bem como a 

necessidade constante de deslocamento dos servidores e alunos para realização de 

atividades acadêmicas e administrativas na Ufopa Sede em Santarém explica parte deste 

perfil. 

No entanto, a impossibilidade de contar com um planejamento prévio referente à 

execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações da Unidade, 

considerando que o corpo técnico e docente da Unidade somente se consolidou no 

exercício de 2018 foi um obstáculo à implementação de uma execução orçamentária e 

financeira mais equilibrada. 

No entanto, considerando o desempenho da Unidade no Exercício 2017, quando 

o orçamento da Unidade era planejado, empenhado e liquidado pela Reitoria da Ufopa, 

comparativamente o índice de execução orçamentária aumentou. 

Com a capacitação de servidores, especialmente dos servidores que gerenciam, 

acompanham e controlam o orçamento da Unidade, a tendência é que no próximo 

exercício a Unidade apresente uma gestão orçamentária e financeira mais equilibrada e 

alcance o percentual de 100% (cem por cento) de execução do orçamento de custeio. 

Importante registrar, ainda, que possíveis variações de resultados podem ocorrer 

considerando a atualização da base de dados utilizada, bem como a ausência de 

orçamento de capital executado pela Ufopa Sede em prol da Unidade. 

Quanto aos principais desafios da Unidade para os próximos exercícios 

destacam-se: o aperfeiçoamento e continuação da descentralização orçamentária da 
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Ufopa Sede para os Campi da Ufopa, o mapeamento interno do fluxo de processos 

orçamentários e financeiros, a capacitação contínua dos servidores e a elaboração do 

Regimento Interno e do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). 

Por fim, quanto às ações futuras a Unidade pretende aperfeiçoar ações de 

avaliação, controle, publicidade e auditoria internamente à Unidade. 
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4. Objetivos estratégicos 

 

No Tópico 1 do presente Relatório de Gestão foi analisado os resultados 

alcançados em relação a cada objetivo estratégico por parte da Unidade. 

Considerando que esta Unidade não consta como responsável de forma expressa, 

no texto do PDI vigente, por nenhum objetivo estratégico, neste tópico far-se-á um 

detalhamento dos resultados da Unidade referentes aos seguintes objetivos estratégicos: 

 

✓ Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social da região 

amazônica 

✓ Formar profissionais em sintonia com as necessidades da sociedade 

✓ Ampliar e diversificar as oportunidades educacionais 

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará está instalada em Alenquer, como 

unidade administrativa, desde o final do ano de 2010. Todavia, como unidade de ensino 

(sem se levar em conta o funcionamento do Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica - Parfor), foi instalada somente em novembro de 2017. 

Desde então, o foco principal do quadro de servidores do Campus Alenquer têm 

sido os cuidados com a recepção e o estabelecimento da comunidade acadêmica em 

suas instalações físicas (ora provisórias), com o funcionamento regular, eficaz e 

eficiente de sua atividade fim (ensino, pesquisa e extensão), bem como com o 

atendimento às exigências normativas e legais que regulam esse funcionamento. 

A Coordenadoria Acadêmica do Campus de Alenquer é a subunidade técnico-

administrativa responsável por apoiar e assessorar sua Direção e o Curso de 

Bacharelado em Administração nas ações e nas questões diretamente relacionadas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. 

Considerando a recente consolidação do Campus, naturalmente, a 

Coordenadoria Acadêmica do Campus de Alenquer não encontrou as melhores 
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condições nem teve todo o tempo hábil para elaborar formalmente seu plano de ação 

anual para 2018. 

Entretanto, tomando-se como parâmetro o Aditamento do PDI 2012-2018, 

atualmente ainda vigente, pode-se apontar como atingidos, quanto ao apoio e ao 

assessoramento da atividade fim do Campus Alenquer, os seguintes objetivos (nos quais 

se incluem, de início, objetivos atingidos ainda em 2017): 

• Autorização técnica favorável e a efetiva criação do Curso de 

Bacharelado em Administração no ano de 2017; 

• Implantação do Curso de Bacharelado em Administração no período 

noturno no segundo semestre de 2017; 

• Implantação do Curso de Bacharelado em Administração no período 

vespertino no primeiro semestre de 2018; 

• Consolidação da equipe da Coordenadoria Acadêmica – ora formada por 

dois Assistentes em Administração e um Técnico em Assuntos 

Educacionais – durante o ano de 2018; 

• Conclusão pelo Núcleo Docente Estruturante do curso da minuta do 

Projeto Pedagógico (PPC) do Bacharelado em Administração e o seu 

encaminhamento à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) no final 

do ano de 2018. 

Por fim, assim como na gestão orçamentária e financeira, a gestão acadêmica 

tem como principais desafios para os próximos exercícios o aperfeiçoamento do 

cadastro, sistematização e gerenciamento de informações acadêmicas, o mapeamento 

interno do fluxo de processos acadêmicos, a capacitação contínua dos servidores e a 

elaboração do Regimento Interno e do PDU. 


