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1 – Humanização, inovação, integração são nossos compromissos 

 

O espaço de abrangência da Ufopa, possui dimensões amplas, aliada as 

características geográficas dessa extensão está a falta de infraestrutura na região, 

que contribuem para alguns óbices quanto a comunicação, logística, locomoção e 

consequentemente integração entre as diversas unidades que juntas formam nossa 

Universidade Multicampi. Dessa forma, pensar alternativas que diminuam esses 

entraves é primordial para que possamos avançar em nosso propósito, para com a 

missão na região. Pois, entendemos que nossa instituição, precisa construir um 

saber que promova interação com e entre os diversos povos que aqui habitam, e 

que, ao mesmo tempo, leve conhecimentos e absorvam também novos 

conhecimentos em um processo sinérgico. 

Ao mesmo tempo que precisamos assegurar essa circulação de 

conhecimento, de informação, carecemos, também, pensar nas formas de circulação 

de pessoas, de produtos, tão necessários para a consolidação da nossa instituição 

enquanto promotora do desenvolvimento regional. Missão essa, que entendemos ser 

bastante complexa, pois nossa região, por estar no interior da Amazônia, ainda 

dispõe, de vias de comunicação e acesso precário, conduzindo ao encarecimento 

dos produtos, aumento de prazos de entregas, diminuindo a capacidade de 

eficiência, impactando diretamente na qualidade dos serviços ofertados pela Ufopa, 

em razão de que a nossa principal via de locomoção são os rios, além do mais, as 

distancias entre os Campi são enormes e, nessa mesma proporção a distância entre 

as comunidades em que residem nossos alunos e os Campi onde estudam, enfrenta 

considerável obstáculos para uma boa gestão. 

Construir um ambiente de gestão que entenda esse arranjo espacial, os 

fenômenos geográficos naturais, políticos, sociais, econômicos e culturais 

envolvidos nesse contexto é essencial para dar respostas efetivas aos problemas 

enfrentados. Sendo assim, é imprescindível pensar em uma gestão que consolide a 

universidade na sua essência multicampi, por entendermos que somos parte de todo 

esse complexo que é nossa região. 

 Assim, temos muito claro em nosso plano de gestão que a UFOPA foi 

instituída com a característica multicampi, e precisa se constituir acadêmica, 



  

 

administrativamente e politicamente como tal, para isso precisamos, 

horizontalmente, instituir ações que promovam um processo colaborativo e sinérgico 

entre os diversos campi que compõe a Ufopa, de forma que, tenhamos um processo 

mais orgânico na consolidação da missão que temos para nossa instituição, que 

dentre as diversas características, essa chapa escolheu o processo de 

desenvolvimento social com ênfase na humanização. 

No aspecto do planejamento institucional, o Mapa Estratégico do PDI - 

2019 a 2023, apresenta 16 (dezesseis) objetivos estratégicos, organizados em 

quatro dimensões: 1- Resultados Institucionais, que visa entregar os resultados à 

sociedade e aos alunos a quem a Universidade serve; 2 - Processos Internos, que 

tem por objetivo garantir o resultado institucional, que exige organização 

administrativa constante; 3 - Aprendizagem e Crescimento, visa o desenvolvimento 

de competências na equipe e prover a infraestrutura de apoio necessária; e o 3 - 

Orçamento, dimensão que direcionada aos recursos orçamentários necessários à 

execução dos objetivos estratégicos. Essa organização proposta pelo PDI, que 

representa (pelo menos nos níveis de princípios e orientações para um bom 

planejamento), um documento que foi debatido e construído pelo coletivo, deve ser 

atentamente observado para que não percamos de vista os caminhos que foram 

traçados para nossa instituição e com isso perder nossa capacidade de avançar em 

questões importante não somente para nossa instituição, mas para nossa região. 

Dessa forma, o nosso plano de ação, faz uma defesa e trabalha na 

consolidação e aprimoramento do nosso planejamento maior, respeitando acima de 

tudo o caráter institucional que ele representa. Assim, as ações estratégicas 

propostas em nosso plano caminham em direção ao que é proposto pelos objetivos 

estratégicos que constam no PDI, mas que, por reconhecer que todo planejamento 

não se encontra no formato final, e nem representa um documento pronto e acabado, 

também propomos ações que representam a necessidade de avanço futuros em 

nosso PDI, principalmente em temas voltados a valorização do der humano nos mais 

variados aspectos.  

Assim, precisamos dialogar com a sociedade do nosso tempo, dialogar 

com os mais diversos contextos de nosso tempo (geográfico, culturais, econômicos, 

sociais, étnicos, gêneros, diversidade, inclusão etc.) para darmos melhores 

respostas as demandas de nossa sociedade. Propomos nesse sentido, proporcionar 



  

 

um movimento em direção a inovação, a integração e sobretudo a humanização não 

somente do ambiente universitário, mas propor esse debate para além dos espaços 

da institucionais. Propomos humanizar o ambiente universitário.    

Abaixo apresentamos o quadro com os objetivos propostos no PDI da 

Ufopa e suas respectivas descrições: 

Objetivos Descrições 

Objetivo:OE-RI-01 
Contribuir na formação 
interdisciplinar de cidadãos, 
com ênfase no 
desenvolvimento 
sustentável da região 
amazônica 

Descrição: Promover a inserção de temas 
interdisciplinares nos PPCs dos cursos, apoiando a 
realização de ações e o fomento de projetos 
integrados com foco em questões da Amazônia. 

Objetivo: OE-RI-02 
Promover a valorização da 
diversidade sociocultural 
nos processos formativos. 

Descrição: Viabilizar a construção do processo 
formativo do aluno, de forma flexível e que 
contemple a diversidade. 

Objetivo: OE-RI-03 
Desenvolver soluções 
científicas, tecnológicas, 
socioambientais, inovadoras 
para melhoria da qualidade 
de vida das populações 
amazônicas. 

Descrição: Viabilizar a infraestrutura e recursos 
para o desenvolvimento de pesquisas temáticas, 
estimulando intercambio entre grupos de pesquisas 
e pesquisadores. 

Objetivo: OE-PI-01 Levar 
os cursos de graduação e 
pós-graduação a 
alcançarem níveis de 
qualidade de excelência 
preconizados em avaliações 
institucionais internas e 
externas. 

Descrição: Executar as ações necessárias para 
atender as recomendações oriundas dos processos 
avaliativos, valorizando as aprendizagens coletivas 
e aprimorando os indicadores que promovam a 
qualidade dos cursos. 

Objetivo:OE-PI-02 
Fortalecer a interação com a 
Educação Básica 

Descrição: Desenvolver mecanismos que 
promovam maior presença da Universidade na 
Educação Básica, e maior participação dos 
profissionais da Educação Básica no cotidiano da 
Universidade. 

Objetivo: OE-PI-03 
Promover a integração de 
ações interdisciplinares ao 
ensino, pesquisa e 
extensão. 

Descrição: Integrar projetos de ensino, pesquisa e 
extensão, promovendo a interdisciplinaridade na 
formação em nível de graduação e pós-graduação. 

Objetivo: OE-PI-04 
Intensificar as relações da 
Universidade com a 
sociedade civil e 

Descrição: Fomentar a integração da Universidade 
com a sociedade por meio de ações de extensão, 
de ensino, de pesquisa, parcerias, convênios e 
eventos. 



  

 

organizações públicas e 
privadas 

Objetivo: OE-PI-05 Ampliar 
e consolidar as relações 
acadêmicas nacionais e 
internacionais 

Descrição: Aumentar o fluxo de discentes e 
servidores com financiamento para realização de 
estágios e outras experiências por meio do 
intercâmbio, aumentar as redes de cooperação 
acadêmica em nível nacional e internacional. 

Objetivo: OE-PI-06 
Aprimorar a comunicação 
institucional integrada  

Descrição: Melhorar o fluxo de informações 
científicas, acadêmicas e administrativas e o 
engajamento/feedback. 

Objetivo:OE-PI-07 
Aprimorar a gestão 
acadêmica institucional 

Descrição: Aperfeiçoar o sistema de gestão 
acadêmica para dar apoio qualificado aos cursos, 
visando melhorar a qualidade do ensino. 

Objetivo: OE-PI-08 
Expandir e aperfeiçoar a 
gestão institucional na 
perspectiva multicampi 

Descrição: Promover a equidade na execução de 
políticas institucionais, na representação em 
instâncias decisórias e no investimento de recursos 
de capital na perspectiva multicampi da 
universidade. 

Objetivo: OE-PI-09 Mapear 
e melhorar os processos 
internos 

Descrição: Mapear, melhorar e gerir os processos 
organizacionais e definir quais os macroprocessos 
principais da Ufopa 

Objetivo: OE-PI-10 
Aprimorar a gestão de 
contratos do ponto de vista 
orçamentário, financeiro e 
ambiental 

Descrição: Otimizar a execução dos recursos 
conforme o escopo planejado 

Objetivo: OE-AC-01 
Motivar e valorizar os 
servidores 

Descrição: Promover o desenvolvimento humano 
e profissional dos servidores para estimular o 
sentimento de pertencimento institucional, visando 
às competências necessárias com foco no 
resultado institucional, no bem-estar e realização 
profissional do servidor. 

Objetivo:OE-AC-02 Ampliar 
e adequar a infraestrutura 
física e tecnológica 

Descrição: Construir novos prédios para 
atendimento de demandas das Unidades da Ufopa, 
realizar reformas estruturantes dos espaços 
existentes, melhorar a estrutura de redes da Ufopa, 
aprimorar os sistemas de gestão (SIGs) e 
telecomunicação garantindo a segurança da 
informação. 

Objetivo: OE-OR-01 
Ampliar a captação de 
recursos dos setores 
governamentais e não 
governamentais e prover 
orçamento para execução 
do PDI 

Descrição: Buscar alternativas para captação de 
recursos visando o alcance dos objetivos 
estratégicos presentes no PDI. 

FONTE:  Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufopa (PDI 2019-2023) 

Desta forma, buscamos a sinergia na execução do planejamento 

institucional, no âmbito dos Resultados Institucionais; dos Processos Internos; da 



  

 

Aprendizagem e Crescimento; e do Orçamento, questões já propostas, discutidas e 

aprovadas pela comunidade Universitária e CONSUN, ao mesmo tempo que, 

lançamos proposições novas, que representam os avanços que precisamos para 

colocar a UFOPA enquanto instituição com capacidade de interferir positivamente no 

desenvolvimento regional e ao mesmo tempo assegurar que tenhamos um ambiente 

saudável e acolhedor, um ambiente humanizado.  

 

2 - NOSSOS EIXOS: Reflexões sobre nossa metodologia de trabalho 

Nossa proposta está dividida em três grandes eixos: 1 - A Universidade 

como impulsionadora do desenvolvimento humano, social e econômico local 

e regional, e sua inserção regional e internacional, que envolve o ensino, a 

pesquisa, a extensão, as relações com a sociedade, a inserção regional e a 

capacidade da Instituição de ampliar suas relações em âmbito nacional e 

internacional; 2 - Gestão Transparente, Sustentável e Inovadora, que envolve a 

avaliação institucional, a transparência na gestão, a gestão democrática, a eficiência, 

a sustentabilidade tanto financeira, social como de gestão e compromisso com o 

meio ambiente e a infraestrutura adequada ao contexto em estamos. 3 - 

Humanização do ambiente universitário e valorização da pessoa, que envolve a 

gestão de pessoas, a gestão estudantil, as relações humanas, a saúde e qualidade 

de vida, que junto com os demais eixos construíram um processo de humanização 

em nossa instituição. 

A decisão em trabalhar nesse formato de plano se dá pelo fato de que 

possibilita maior articulação entre as propostas, maior envolvimento dos diversos 

setores nas ações intuicionais, assim como:  

a) Articulação com o PDI da instituição. Além de, contemplar ações que não 

foram propostas pelo PDI; 

b) Foco na construção de um modelo de gestão centrada na pessoa (na 

valorização da pessoa e na humanização do ambiente universitário);  

c) Promoção de ações mais efetivas de inclusão (planejadas a partir de debates 

com representações dos diversos movimentos sociais);  



  

 

d) Caráter transversal e interdisciplinar do plano. As ações estão conectadas e 

conversam entre os eixos, possibilitando e exigindo um trabalho conjunto e 

coletivo da gestão. Os resultados assim não serão pontuais. 

e) Permite construir instrumentos de acompanhamento e avaliação 

(acompanhamento da dotação orçamentária vinculada as ações propostas e 

nível de comprometimento institucional na implementação das ações). 

 

 

3 - NOSSAS AÇÕES: planejar para humanizar, para inovar, para integrar. 

 

EIXO 1 - A Universidade como impulsionadora do desenvolvimento humano, 
social e econômico local e regional - Ensino, Pesquisa, Extensão, Relações com 
a Sociedade e Inserção Regional, nacional e internacional. 

Uma universidade deve ter como norte principal o ENSINO, PESQUISA 

E EXTENSAO, ou seja, a academia deve fomentar inclusão social e produzir 

conhecimento de ponta, ensino de qualidade e garantir que os produtos de suas 

atividades acadêmicas sejam conhecidos e inseridos na sociedade trazendo 

benefícios para o desenvolvimento regional. A universidade, portanto, não deve ficar 

isolada entre os muros que a separam da sociedade, mas antes permitir que a 

sociedade a conheça e beneficie-se de suas atividades. Neste contexto, deve-se 

buscar a excelência em todos os níveis: na pesquisa, no ensino, na extensão e, 

também, em aspectos administrativos.  

A UFOPA que queremos deve buscar a excelência. Queremos continuar 

sendo uma grande universidade da região norte, mas com características das 

universidades de terceiro mundo, com problemas estruturais, organizacionais, 

acadêmicos ou queremos estar no mesmo nível das grandes universidades 

brasileiras e estrangeiras? Nossa resposta é, certamente, devemos galgar a 

excelência e nos tornarmos uma universidade de ponta com todas as características 

que as diferenciam.  

A Chapa "EVOLUÇÃO: Ação Ufopa", tem como norte principal o 

desenvolvimento de uma gestão humanizada que valorize o servidor, busqua a 

excelência acadêmica e a inovação contribuindo para o desenvolvimento social. A 

gestão será norteada por uma administração responsável, competente e com o 



  

 

compromisso de diálogo e comunicação com os institutos e suas faculdades, nunca 

em uma bolha administrativa. Em nossas visitas aos diversos setores da UFOPA 

para ouvirmos os anseios de nossos professores, funcionários e alunos constatamos 

que um ponto de concordância geral é que ocorre uma falta de diálogo e 

comunicação entre a administração, incluindo suas pró-reitorias, com os institutos, e 

outros setores da nossa instituição. Isso tem que mudar. A humanização, a 

excelência acadêmica e o desenvolvimento social virão desse diálogo constante 

entre a administração superior com as outras esferas administrativas e comunidade. 

 Os anseios dessas outras esferas administrativas e da comunidade 

devem transformar-se em mudanças administrativas e programas que melhorem a 

instituição e as transforme em um centro de excelência. Portanto, acreditamos que 

o reitor e sua equipe não devem ficar imersos em uma “bolha administrativa” isolados 

da realidade e alheios aos problemas estruturais e acadêmicos que desafiam nossa 

instituição e contribuem para a sua média ou baixa inserção no contexto das grandes 

universidades mundiais. 

Reconhecemos que a universidade é um espaço de produção, 

acumulação e disseminação de conhecimentos. As universidades públicas lideram 

os rankings brasileiro de patentes e de produção de conhecimento em todas as áreas 

do conhecimento. Nesse aspecto, a Extensão Universitária tem um papel estratégico 

para que nossa instituição difunda e aplique todo esse conhecimento gerado, ou 

seja, é a ponte permanente entre a universidade e a sociedade que está previsto na 

Constituição brasileira, o artigo 207 diz que “As universidades (…) obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Essa é um dos 

pilares para que a universidade alcance de forma plena os seus objetivos, ao lado 

do Ensino e da Pesquisa. 

A universidade deve produzir conhecimento de ponta para que não seja 

mera coadjuvante no contexto acadêmico/cientifico. Conhecimentos originais, vindo 

de pesquisa básica ou aplicada são o alicerce da tecnologia, a qual, quando aplicada 

de forma responsável, pode, inexoravelmente, beneficiar a sociedade. Nossa 

administração buscará inserir a UFOPA entre as melhores universidades deste país 

e, para isso, incentivará grupos de pesquisa iniciantes, emergentes e já consolidados 

em todas as áreas do conhecimento implementando programas e ações efetivos, os 



  

 

quais contribuirão diretamente para a melhoria dos laboratórios e consolidação dos 

grupos de pesquisas em todos os campi da Ufopa. 

Reconhecemos ainda, que no mundo globalizado não existe espaço 

para o isolamento, por isso, precisamos a cada momento aperfeiçoar nossa 

capacidade de comunicação, de conexão e estabelecer parcerias e com outras 

instituições. Somos desafiados e convidados a trabalhar em rede, a construir 

permanentemente novas parcerias, a olhar o mundo que nos rodeia. A Ufopa, 

dicotomicamente, possui uma grande vantagem, por estar inserida numa região que 

é motivo de atração do mundo todo, a Amazônia, mas que, no entanto, essa 

localização estratégica também acarreta alguns problemas de comunicação, de 

locomoção tanto de bens, de pessoas, de serviços e também de conhecimentos, 

ocasionando um isolamento que precisa ser superado com ações estratégicas. 

Dentre essas parcerias, instituições de ensino superior e instituições de pesquisa 

nacionais e internacionais. 

Precisamos fortalecer e ampliar as parcerias internacionais, fomentar 

intercâmbios de pesquisadores, como meio de trazer, o que temos de mais atual e 

necessário a nossa região, conhecimentos científicos e inovações tecnológicas.  

No âmbito nacional e regional, a Ufopa deve buscar parcerias que 

reforcem o significado da sua missão transformadora, parcerias com ACES, 

Prefeitura, SENAI, SEBRAE e similares, e que permitam uma troca de experiências, 

capital intelectual e conhecimentos com outras regiões do país, para levar o nome 

da instituição cada vez mais além, ao mesmo tempo em que, promove o 

desenvolvimento local e regional. A Ufopa, enquanto instituição produtora de 

conhecimento, precisa se impor com tal, e mostrar que é capaz de conduzir um 

processo de ensino, de pesquisa, de extensão, promovendo inovações tecnológicas 

a serviço de nossa região. É missão da Ufopa se apropriar deste manancial e aplicá-

lo no processo de transformação da nossa região. 

O Plano de Gestão da Chapa "EVOLUÇÃO: Ação Ufopa", será norteado 

pelo exposto acima com o compromisso de que o diálogo mencionado ajudará a 

transformar a UFOPA na universidade que queremos. Com isso, pretendemos que 

nossos processos formativos, valorizem a diversidade, do debate da questão de 



  

 

gênero, da valorização das diversas culturas e povo que abrigamos em nosso interior 

e fora dele, que valorize o ser humano. 

Nossas propostas nesse eixo são: 

EIXO 1 - A UNIVERSIDADE COMO IMPULSIONADORA DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL E 
REGIONAL - Ensino, Pesquisa, Extensão, Relações com a Sociedade e 
Inserção Regional nacional e internacional. 

Ações 
norteadoras 

Ações específicas 

Fazer da Ufopa um 
agente de 
transformação da 
Região Oeste do 
Pará, estimulando a 
criação de impactos 
socioeconômicos, 
culturais e de 
inovação 
tecnológica, 
favorecendo a 
interlocução com a 
sociedade.  
 

a) Assegurar a qualidade do ensino de graduação da 
UFOPA possibilitando aos estudantes uma formação 
acadêmica-cientifica moderna, embasada no 
conhecimento científico atual de modo que os 
estudantes saiam do curso preparados para o mercado 
de trabalho ou para uma carreira como docente-
pesquisador. 

b) Garantir que haja um sinergismo entre PROPPIT e 
PROEN de modo a criar ações que façam com que cada 
vez mais estudantes de graduação sejam inseridos em 
atividades de pesquisa e que o método cientifico seja 
incorporado à forma de pensar dos nossos estudantes.  

c) Aperfeiçoar os programas de nivelamento para os 
nossos cotistas, para que os mesmos possam adquirir 
formação mais adequada e concluir o curso no período 
normal.  

d) Estimular a inserção de temas interdisciplinares nos 
PPCs dos cursos, por meio de editas de fomento a 
projetos integrados com foco em questões de gênero, 
diversidade e da Amazônia. 

e) Promover a produção acadêmica dos alunos com vistas 
a formação e atração de jovens talentos (editais de 
seleção de produções, concursos, jornais etc.). 

f) Assegurar que todos os cursos da UFOPA sejam 
norteados pelos critérios avaliativos do ENADE, de 
forma a garantir bons conceitos no IGC.  

g) Estimular a inovação educacional por meio de 
programas/projetos e parcerias com as instituições que 
ofertam educação básica na Região Oeste do Pará. 

h) Estabelecer o plano de implantação da Educação à 
Distância EAD da Ufopa. 

i) Ampliar as relações com instituições públicas, privadas, 
organizações sociais com vista a estreitar o processo 
formativo do discente e sua capacidade de 
Empregabilidade. 

j) Criar o programa “UFOPA SEM FRONTEIRAS” para 
estudantes de graduação ou pós-graduação com alto 



  

 

desempenho acadêmico realizar estágio em instituição 
de renome nacional e internacional. 

k) Estimular a inserção da extensão nos processos 
formativos, dando maior ênfase nos percursos 
curriculares.  

l) Garantir que as atividades de monitoria e bolsa estágio 
sejam relacionadas aos cursos dos estudantes e 
contribuam efetivamente para a sua formação 
acadêmica. 

m) Criar um bloco de laboratórios de ensino multiusuário 
compartilhado entre as unidades acadêmicas, onde 
aulas práticas, em todos os níveis do conhecimento, 
possam ser realizadas. 

n) Reajustar, a partir de estudos, o número de bolsas de 
mobilidade externa, de monitoria, PIBIC e PIBEX, do 
auxílio à eventos. 

o) Criar um programa de certificação dos cursos de 
graduação da UFOPA. 

p) Estímulos a cultura com a possibilidade de criação da 
“bolsa cultura” para os estudantes da UFOPA. 

q) Ampliação do fomento à pesquisa com recursos da 
Universidade, com foco em projetos integrados de 
pesquisa ensino e extensão. 

r) Desenvolver estudos para aplicação de tecnologias que 
favoreçam uma aprendizagem eficiente tanto presencial 
quanto a distância ou de forma hibrida, tomando como 
base as dificuldades impostas pelas distâncias 
geográficas e situações imprevistas como a pandemia. 

s) Dialogar junto com o MEC e Ministério da Saúde a 
criação dos cursos: de Medicina, Curso de Turismo e 
Engenharia elétrica. 

t) Fortalecer os cursos implantados com apoio das 
Prefeituras [Rurópolis e Novo Progresso] e buscar 
implementar novos cursos com parceria das prefeituras 
em outros municípios.  

u) Estabelecer uma política de aquisição de acervo de 
bibliográfico e digitais em parceria com a Biblioteca, 
Institutos e Coordenações de cursos. 

v) Ampliar os programas iniciação a docência e residência 
pedagógica. 

w) Instituir uma política de acompanhamento de egressos. 

Proporcionar uma 
formação 
acadêmica-cidadã 
aos estudantes da 
UFOPA, 
democratizando o 
conhecimento 
produzido na 
universidade, 

a) Fortalecer e tornar a Pró-reitoria da Cultura, Comunidade 

e Extensão (PROCCE) mais integrada à universidade, 

fazendo da extensão na UFOPA um instrumento de 

transformação da região. 

b) Fortalecer a integração da Ufopa com a sociedade por 

meio da disponibilização de serviços especializados nas 

áreas de atuação da Ufopa através de cursos, 

consultorias, projetos, pareceres e assistência técnica. 



  

 

contribuindo para 
melhoria da 
qualidade de vida 
da sociedade e 
viabilizar a 
interação entre os 
extensionistas da 
UFOPA. 
 

c) Criar um Grupo de Trabalho (GT) para dar suporte as 
direções de institutos e coordenações de cursos de 
graduação para auxiliar na consolidação da inserção das 
atividades de extensão universitária nos cursos.  

d) Criação do programa “Comunidade na UFOPA”, para  
fomentar o uso dos espaços universitários pela 
comunidade, para Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade externa à UFOPA, bem 
como aumentar o conhecimento do que a universidade 
realiza por membros dessa comunidade. 

e) Criar o Programa de Incentivo a Extensão Universitária 
(PIEX), para assegurar o suporte técnico e financeiro 
para as atividades de extensão incluídos no edital, 
suporte ao projeto, ao professor e ao aluno, para o 
fortalecimento da extensão nas suas oito áreas 
temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos humanos e 
Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e 
Produção; e Trabalho. 

f) Fortalecimento do programa PIBEX por meio do aumento 
do número de bolsas, e aumento do número de bolsas 
em todos os campi 

g) Criação do programa “Cientista vai à Escola” para 
fomentar a divulgação cientifica das pesquisas realizadas 
na Ufopa na rede de ensino.  

h) Fortalecer o Eixo temático da Cultura na UFOPA, com a 
criação do Programa Rádio Universitária UFOPA, 
políticas de incentivo às atividades culturais na UFOPA, 
incluindo um programa de visibilidade universitária para 
produção de conteúdos digitais. 

i) Fortalecimento dos canais de divulgação das atividades 
extensionistas da UFOPA facilitando a disseminação das 
atividades desenvolvidas. Apoiar o incremento dos 
recursos audiovisuais da PROCCE, e treinamento de 
servidores em produção audiovisual para aumentar a 
visibilidade das ações de extensão e cultura da 
universidade.  

Aprimorar a gestão 
acadêmica 
institucional visando 
promover uma 
formação de 
qualidade, 
inclusiva, plural e 
colaborativa por 
meio do ensino, 
pesquisa, extensão 
e ações afirmativas, 
assim como 
possibilitar 
impactos positivos 

a) Fortalecer o diálogo entre universidades, institutos, 
instituições públicas, os movimentos e organizações da 
sociedade civil a fim de articular ações, em rede no 
campo do ensino, da extensão e da pesquisa. 

b) Capacitação e criação de instrumentos que possibilitem 
maior domínio no trabalho com Libras e Braille, línguas 
indígenas e povos tradicionais. 

c) Promover curso de formação continuada para os 
docentes e técnicos como cursos semestrais de 
capacitação em Libras e Braille e línguas indígenas. 

d) Criar uma rede colaborativa que fortaleça ações coletivas 
entre todos os campi que compões a Ufopa, tendo como 
pilares fundamentais o ensino, a pesquisa e extensão, 



  

 

no processo de 
desenvolvimento 
local e regional. 
 

com recursos alocados para garantir o funcionamento 
dessa rede. 

e) Consolidar a Extensão nos currículos de Graduação em 
consonâncias com as metas do PNE. 

f) Criar cursos de extensão a distância. 
g) Ampliar ações em prol da Agricultura Familiar e o Núcleo 

de Economia Solidária. 
h) Implantar cursos de graduação e/ou cursos de formação 

continuada nas comunidades tradicionais. 
i) Implantar um setor de monitoramento e 

acompanhamento do rendimento acadêmico dos alunos 
(parceria para aplicação das avaliações semestrais 
exigidas pelo MEC, elaboração de relatórios e dos planos 
de melhorias provenientes dessas avaliações). 

j) Aperfeiçoar as políticas de inclusão e permanência de 
estudantes com deficiências, negros, indígenas e pardos 
e povos tradicionais. 

k) Desenvolver avaliação e o acompanhamento on-line dos 
egressos. 

l) Apoiar ações de formação e produção acadêmico-
científicas que envolvam as diversidades de gênero, 
sexual, religiosa, etnoracial, linguística, cultural etc. 

m) Maior aproximação com os produtores da agricultura 
familiar utilizando a Fazenda da Ufopa como vitrine de 
treinamento para os produtores. 

n) Fomentar a prestação de serviços pela Ufopa para 
sociedade a partir das especialidades de cada instituto. 

o) Promover o debate sobre a construção de um GT com 
representantes de escolas, poder público com vistas a 
discutir processos formativos mais eficientes. 

p) Criar parcerias e estratégias de diálogos e compromissos 
com os territórios onde a Ufopa está inserida, sob a 
perspectiva da ecologia dos saberes dos povos do 
campo, da floresta e das águas. Fortalecer e tornar a Pró-
Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) 
mais integrada à universidade, fazendo da extensão na 
UFOPA um instrumento de transformação da região. 

q) Apoiar o incremento dos recursos audiovisuais da 
PROCCE, e treinamento de servidores, para aumentar o 
apoio às atividades de extensão e cultura da 
universidade.  

r) Criar um Grupo de Trabalho (GT) para auxiliar as 
direções de institutos e coordenações de cursos de 
graduação para auxiliar na consolidação da inserção das 
atividades de extensão universitária nos cursos.  

s) Integrar a comunidade com a UFOPA pela realização de 
ações de ensino e de extensão universitária, pela oferta 
de cursos e atividades voltados a todos. 



  

 

Pesquisa e 
desenvolvimento 
cientifico a serviço 
da sociedade: 
Desenvolver ações 
que viabilizem   
soluções científicas, 
tecnológicas, 
socioambientais, 
inovadoras. 
Desenvolver 
soluções de gestão 
e cooperações 
técnicas, visando 
aprimorar as 
atividades 
administrativas nos 
procedimentos de 
pesquisa, 
assegurando 
acesso aos 
produtos e serviços, 
visando aprimorar o 
desenvolvimento 
das pesquisas na 
instituição, o 
esforço na 
preservação do 
meio ambiente e no 
processo de 
economicidade. 
 

a) Fortalecer a PROPPIT e o incentivo a pós-graduação e 
pesquisa por meio de programas de fomento com editais 
anuais específicos que sejam democráticos e inclusivos.  

b) Criar categorias específicas para pesquisadoras, 
considerando a maternidade e os impactos da pandemia, 
e pesquisadores que tiveram pausas em sua carreira 
científica, para democratizar o acesso ao fomento 
institucional (editais e bolsas PIBIC) visando estimular a 
produção científica do maior número de docentes.  

c) Acolher e apoiar a jovens pesquisadores ou recém-
doutores, propiciando sua inserção nos grupos de 
pesquisa e programas de Pós-Graduação existentes, 
criando categorias específicas nos editais de fomento. 

d) Aumentar o número de bolsas de iniciação científica 
(PIBIC) e democratizar o acesso as bolsas visando a 
inclusão de maior número de docentes no programa 
PIBIC.  

e) Estabelecer critérios adequados para a distribuição de 
bolsas, bem como maior democratização na composição 
dos comitês de avaliação e democratização no acesso as 
bolsas.  

f) Mapeamento estratégico dos grupos de pesquisa 
UFOPA consolidados, emergentes e pouco produtivos 
para criação de ações estratégicas para o 
desenvolvimento e ampliação.  

g) Identificar, reconhecer e valorizar grupos de pesquisas, 
concedendo no ambiente institucional da UFOPA, bolsas 
e auxílios de pesquisa por meios de editais específicos.  

h) Melhorar a gestão da PROPPIT tornando-a acessível, 
transparente e democrática. 

i) Dar suporte, incentivar e induzir os pesquisadores a 
submeterem projetos competitivos nos diversos editais 
de fomentos a pesquisa estaduais, nacionais e 
internacionais.  

j) Concluir os laboratórios do NTL e construir o novo Núcleo 
Integrado de Laboratórios da UFOPA permitindo acesso 
democrático aos pesquisadores aos espaços adequados 
para atividades de pesquisas. 

k) Democratizar os espaços de pesquisa, objetivando 
atender às diversas grandes áreas do conhecimento. 

l) Criar laboratórios Multiusuários democratizando 
equipamentos de custo elevado, sob coordenação de 
pesquisadores com conhecimento técnicos sobre os 
equipamentos, listando equipamentos disponíveis no site 
institucional.  

m) Implementar editais periódicos de manutenção e suporte 
de equipamentos e de pagamento de publicações.  

n) Padronizar as informações da UFOPA que facilitem o 
cadastro da instituição em rankings internacionais. 



  

 

o) Implementar a criação e tornar funcional a Editora da 
UFOPA em parceria com a FIAM e estimular a política de 
publicações e de criação de periódicos, que busque 
atender às diretrizes de acesso livre. 

p) Implementar a criação de um Programa de Idiomas para 
capacitar docentes, discentes e servidores técnico-
administrativos  

q) Ampliar o quadro de servidores da PROPITT e dos 
programas de pós-graduação. 

r) Reduzir a burocracia no cadastro de projetos de pesquisa 
(revisão imediata da resolução 84) 

s) Criar o Núcleo de Apoio aos Grupos de Pesquisa (NAP) 
para auxiliar os pesquisadores em tarefas burocráticas, 
como prestação de contas, otimizando seu tempo para 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

t) Viabilizar-se-á ferramentas que incentivem a redação 
cientifica pelos nossos alunos de iniciação científica.   

u) Cadastrar a UFOPA para que possa comprar reagentes 
controlados pelo exército e polícia federal. 

v) Estruturar os comitês de ética em pesquisa com animais 
e humanos, garantido estrutura física e pessoal de apoio.  

w) Criar a estrutura física suficiente e necessária à 
experimentação animal na UFOPA de acordo com as 
normas do CONCEA. 

x) Adaptar o biotério de Oriximiná para que se torne o 
biotério central de criação e fornecimento de roedores 
para todos os grupos de pesquisa da UFOPA, de acordo 
com as normas internacionais e do CONCEA. 

y) Construir biotérios de experimentação para diferentes 
espécies de animais atendendo as especificidades dos 
diferentes grupos de pesquisa. 

z) Implementar uma política de gerenciamento e descarte 
de resíduos químicos e biológicos da UFOPA, de acordo 
com normas internacionais de biossegurança e contratar 
empresas especializadas em descarte de resíduos 
biológicos e químicos. Instalar microestação de 
tratamento de esgoto no campus de Santarém.  

aa) Incentivar programas de cooperação nacional e 
internacional na UFOPA por editais específicos. 

bb) Incentivar visitas científicas por membros da gestão 
em pesquisa e inovação estabelecendo parcerias e 
trazendo novos aspectos organizacionais de 
universidades de renome nacionais e internacionais. 

Firmar o 
compromisso da 
Ufopa para a 
melhoria da 
qualidade de vida 
das populações 
amazônicas, por 

a) Criar o Conselho Superior de Pesquisa e Inovação da 
UFOPA (CONSPI) para gerenciar e delinear estratégias 
para o desenvolvimento da pesquisa e inovação em 
nossa instituição   

b) Incentivar o empreendedorismo e inovação na UFOPA 
para a conservação e a exploração sustentável da 



  

 

meio de incentivos 
a inovação 
tecnológica e o 
empreendedorismo, 
para a conservação 
e exploração 
sustentável da 
biodiversidade 
amazônica. 

biodiversidade amazônica, para fins terapêuticos, 
tecnológicos e em todas as áreas do conhecimento. 

c) Reestruturar o setor de inovação da UFOPA, de modo a 
torná-lo mais eficiente quanto ao fluxo de documentos e 
ágil na edição de editais para contratos e convênios. 

d) Viabilizar a contratação de uma empresa especializada 
para a criação e implementação da incubadora de 
empresas da UFOPA, de modo a incentivar a criação de 
startups de base tecnológica e em todas as áreas do 
conhecimento.  

e) Realizar o processo de aceleração na modalidade novos 
negócios e aceleração na UFOPA, incentivando startups 
iniciantes e Empresas Junior com CNPJ já estabelecidos. 

f) Fomentar e dar suporte a submissão de pedidos de 
patentes, registro de softwares, e pedidos de indicações 
geográficas. 

g) Criar ações para o fortalecimento do oeste do Pará, 
incentivando a bioeconomia e a exploração sustentável 
da biodiversidade Amazônica. 

h) Implantar o Programa Carbono Zero, que transformará a 
Ufopa em uma das primeiras universidades a zerar as 
emissões de cmarbono. 

Incentivar as pós-
graduações da 
UFOPA com intuito 
de melhorar seus 
conceitos junto a 
CAPES, 
implementando 
estratégias e ações 
que envolvam sua 
estrutura física, 
organizacional 

a) Incentivar as pós-graduações da UFOPA com intuito de 
melhorar seus conceitos junto a CAPES, implementando 
estratégias e ações que melhorem sua estrutura física e 
organizacional. 

b) Garantir a todos os coordenadores de pós-graduação 
gratificação adequada ao desempenho da sua função. 

c) Garantir que todos os programas de pós-graduação da 
UFOPA tenham secretariado adequado específico para o 
programa. 

d) Identificar os programas de pós-graduação na UFOPA 
com risco de diminuição de nota, criando estratégias de 
fortalecimentos destes programas. 

e) Identificar os cursos de mestrado que possuam 
condições adequadas e fomentar sua consolidação em 
programas com a oferta de Mestrado e Doutorado.  

f) Incentivar atualização dos regimentos dos programas de 
pós-graduação da UFOPA para adequação as normas 
vigentes. 

g) Incentivar a publicação periódica de editais de 
credenciamento visando inclusão de novos docentes aos 
cursos existentes de forma democrática e impessoal.  

h) Facilitar e auxiliar a submissão de novas propostas de 
Programas de Mestrado e Doutorado Acadêmicos e 
Profissionais.  

i) Criação de um Grupo de Trabalho Permanente para 
auxiliar na submissão de editais de fomentos entre os 
programas de Pós-Graduação. 



  

 

j) Aumentar a visibilidade dos Programas de Pós-
Graduação com a criação de sites institucionais e suporte 
a divulgação científica. 

k) Reeditar o edital Pró-TCC coordenado pela PROPPIT 
para fomentar trabalhos de conclusão de curso de 
graduação e pós-graduação.   

Fortalecer ações 
que promovam o 
resgate, a 
divulgação e 
preservação da 
memória 
institucional e local. 

a) Fazer estudos de viabilidade para implementação do 
Museu de Cultura, Artes, Ciência e Tecnologia da Ufopa. 

b) Fomentar eventos que promovam debates e divulgações 
da cultura local e regional. 

c) Organizar o calendário de eventos culturais na Ufopa. 

Ampliar e 
consolidar as 
relações 
acadêmicas 
nacionais e 
internacionais, 
aumentar o fluxo de 
discentes e 
servidores com 
financiamento para 
realização de 
estágios e outras 
experiências por 
meio do intercâmbio 
e cooperação 
acadêmica em nível 
nacional e 
internacional. 

a) Incentivar programas de cooperação nacional e 
internacional na UFOPA. 

b) Temos que aprender com as grandes universidades do 
Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Programas de 
cooperação serão incentivados e visitas de 
pesquisadores renomados mundialmente serão 
viabilizadas em todas as áreas do conhecimento. Nestas 
visitas, discutir-se-á aspectos científicos e 
organizacionais de modo a implementar na UFOPA 
programas atualmente vigentes nas grandes instituições 
mundiais.  

c) Realização de visitas científicas para conhecer a 
estrutura de pesquisa em universidades importantes no 
contexto mundial, de modo a implementar ações 
realizadas com sucesso em outras instituições e que 
podem melhorar a pesquisa na UFOPA. 

d) Elaborar editais específicos para incentivar grupos de 
pesquisa com colaborações internacionais. 

 

 

EIXO 2 - GESTÃO TRANSPARENTE, SUSTENTÁVEL E INOVADORA -  Avaliação 
institucional, Transparência, gestão democrática, Eficiência, Sustentabilidade 
financeira, social e de Infraestrutura. 

Atualmente vivenciamos um contexto de crise econômica e eventuais 

momentos de instabilidade política, e na gestão pública, que, inevitavelmente 

influenciam fortemente a capacidade de desenvolvimento de nossa instituição. 

Diante de um cenário de incertezas, a comunidade acadêmica e a sociedade, exigem 

de seus gestores uma gestão mais proativa, eficiente e efetiva, que proporcione 

resultados mais qualitativos, de modo que as expectativas de desenvolvimento de 

nossa região para com a Ufopa, sejam correspondidas da melhor forma possível.  



  

 

É importante aludir que a crise econômica tem gerado impactos negativos no 

orçamento das universidades públicas e consequentemente, gerado cortes em áreas 

primordiais como o ensino, a pesquisa e a extensão. Uma das alternativas de 

sustentabilidade que propomos é o compartilhamento de forças, internas envolvendo 

todas as unidades organizacionais da Ufopa, e externas, buscando e consolidando 

articulações e parcerias com instituições públicas e privadas, no âmbito municipal, 

regional e nacional. Essas parcerias visam assegurar melhores condições de gestão, 

infraestrutura, mobilidade, acessibilidade e acesso a serviços. 

O enfrentamento dessa situação não será breve, portanto, exige tomadas de 

decisões articuladas, planejadas e principalmente coletivas. Precisamos colocar as 

contas da universidade em dia e isso só será possível mediante uma administração 

criativa, eficiente e sobretudo transparente, de forma a garantir a manutenção de 

todas as atividades e serviços essenciais da instituição qualitativamente. 

Nesse sentido, a chapa “EVOLUÇÃO: ação Ufopa” apresenta o Eixo Gestão 

transparente, sustentável e inovadora fundamentado em ações direcionadas aos 

seguintes pontos: Avaliação institucional, Transparência, gestão democrática, 

Eficiência, Sustentabilidade financeira, social e de Infraestrutura. Esses pontos vêm 

articulados com abordagens de temas como: sustentabilidade, acessibilidade, 

questões gêneros e diversidade e inclusão, visando promover a valorização e 

humanização do ambiente universitário.  Ressalta-se que os objetivos e ações deste 

Plano de Gestão estão em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Ufopa para o quinquênio 2019-2023. 

De acordo com os princípios que norteiam este plano, os objetivos e ações 

envolvem as mais diversas unidades organizacionais da Universidade, visando 

atender as demandas que a elas são apresentadas. Assim, propomos uma Gestão 

Sustentável que prima por duas questões: a sustentabilidade ambiental que exige da 

Ufopa um posicionamento claro diante do cenário de crise do meio ambiente que 

vivenciamos, e a sustentabilidade da gestão que está comprometida diante da crise 

econômica que atravessamos nesses últimos anos. 

Não podemos perder de vista que a Ufopa é estratégica para o 

desenvolvimento da Região Oeste do Pará, e por isso, entendemos que o 

enfrentamento aos desafios são muitos e necessários para que possamos garantir a 



  

 

continuidade das ações que já beneficiam a população e propor outras mais 

impactantes por meio da promoção de uma cultura de sustentabilidade ambiental e 

institucional; da criação de um ambiente organizacional propício ao fortalecimento 

dos princípios institucionais; da promoção da cultura do planejamento na instituição; 

da otimização de uma gestão por processos; do foco na gestão de pessoas e 

competências; da promoção de uma gestão integrada; de infraestruturas 

inteligentes, entre outros.  

  Dessa forma, a chapa "EVOLUÇÃO: Ação Ufopa", norteada pelo seu plano 

de gestão, acredita e apresenta ações viáveis para garantir uma Ufopa mais 

democrática, inovadora e comprometida com o desenvolvimento, primando por uma 

gestão mais transparente na resolução de seus desafios, por meio da interação nas 

ações das suas diversas áreas do conhecimento, proporcionando um processo de 

gestão que garanta avanços significativos nos resultados administrativos e 

principalmente na melhoria de vida das pessoas, na valorização do ser humano.  

Nossas propostas nesse eixo são: 

2 - GESTÃO TRANSPARENTE, SUSTENTÁVEL E INOVADORA - Avaliação 
institucional, Transparência, gestão democrática, Eficiência, Sustentabilidade 
financeira, social e de Infraestrutura. 

Ações 
norteadoras 

Ações específicas 

Ambiente 

organizacional 

propício ao 

fortalecimento dos 

valores e princípios 

da instituição. 

 

a) Gestão de cargos remunerados da gestão superior 
(procedimentos de nomeação, critérios, buscando 
equilíbrio entre categorias de servidores e gêneros). 

b) Incentivo a adoção de ações e práticas sustentáveis em 
atividades administrativas e acadêmicas. 

c) Infraestrutura inteligente (ambiente dotado de estrutura 
lógica que permita melhor circulação das pessoas, dos 
serviços e das informações) - aqui envolve tanto a questão 
da estrutura informatizada, acesso entre os prédios da 
Ufopa, transporte, acessibilidade, ações, obras e 
infraestrutura refletem a preocupação com as diretrizes da 
instituição sobre a sustentabilidade etc.). 

d) Adequar as estruturas físicas da instituição às 
necessidades dos PCDs, de pessoas com necessidade de 
locomoção e gênero. 

e) Instituir a avaliação e planejamento como instrumentos de 
tomada de decisão. 

f) Melhoria na comunicação do órgão com a sociedade no 
tocante as manifestações recebidas na ouvidoria. 

g) Criação de fluxos coesos para apuração de denúncias. 



  

 

h) Trabalhar a transparência ativa da universidade. A 
publicação proativa e com qualidade de informações 
institucionais tem que estar em conformidade com as 
bases legais. 

i) Sistema de avaliação dos serviços da universidade. 

Profissionalizar o 
desempenho nas 
funções 
gratificadas pública 
promovendo a 
gestão 
colaborativa 
baseada em 
valores e 
competências. 
 

a) Conexão de ferramentas de gestão e produção de 

relatórios (criar um ambiente onde informações 

institucionais cheguem e sejam processadas para 

publicidade).  

b) Elaboração de um programa de capacitação dos gestores 

para iniciar na instituição o processo de Gestão por 

Qualidade. 

c) Retomar os debates de Gestão por Competência. 

d) Nomeação de membros da administração realizada com 

base em competências e habilidades considerando o 

equilíbrio entre categorias de servidores e gêneros. 

e) Definição de critérios para avaliação de desempenho dos 
membros da alta administração (avaliados 
periodicamente com base nas metas institucionais). 

f) Dispor de procedimentos definidos para transmissão de 
informação e conhecimento no momento da sucessão de 
membros da alta administração e demais ocupantes de 
cargos de direção e funções gratificadas. 

g) (Re)Compor a Comissão Interna de Supervisão que tem 
por finalidade, acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
implementação do PCCTAE na Ufopa. 

Organização 
administrativa e 
políticas de gestão 
da Ufopa e 
Acompanhamento 
da execução das 
despesas. 
 

a) Criação de comitês gestor administrativo e acadêmico. 
b) Tornar eficiente o processo de comunicação institucional.  
c) Implantação de um uma ferramenta de comunicação 

instantânea. 
d) Equipar salas de conferências e trabalhos nos campi para 

reuniões de trabalhos. 
e) Promover o sistema de Gestão Itinerante (uso de barcos 

e aquisição de serviços de transporte). 

Domínio e controle 

dos processos na 

instituição e 

modelos e 

estrutura 

administrativos 

que viabilizem 

melhor resultado 

institucional. 

a) Comissão de mapeamento dos processos por unidade 
para padronização das atividades. 

b) Reavaliar o organograma de unidades afim de orientar a 
reformulação dos regimentos internos. 

 

Assegurar a 

descentralização 

a) Ampliar o protagonismo de todos os Campi no processo 
deliberativos e administrativos da instituição. 



  

 

administrativa 

como forma de 

melhorar a 

capacidade de 

gestão. 

 

b) Buscar o fortalecimento dos cursos já existentes nos 
campi e realizar um estudo de viabilidade de oferta de 
cursos de graduação e pós-graduação itinerantes. 

c) Politicas facilitadoras para o trânsito de nossos servidores 
e alunos entre os campi. 

d) Criação do espaço multicampi na instituição. 
e) Institucionalizar o fórum dos diretores de Campi e 

fortalecer o papel dele nos processos de planejamento e 
decisões administrativas da UFOPA. 

f) Efetivar o núcleo de acessibilidade. 
g) Criar o PI – planejamento interno para os órgãos 

suplementares da instituição assegurando melhor 
distribuição orçamentária. 

h) Gestão itinerante, organizar cronograma de visitas das 
unidades administrativas para trabalhos presenciais em 
todos os Campi. 

Modernizar a 
estrutura dos 
campi da UFOPA, 
os tornando 
esteticamente 
adequados, 
inclusivos para 
pessoas 
portadoras de 
necessidades 
especiais e 
adequados à 
prática esportiva 
contribuindo para 
a humanização e 
uma adequada 
saúde mental do 
servidor. 
 

a) Projetos de engenharia e de T.I que contemplem as 
adequações necessárias ao ensino à distância, ensino e 
trabalho remoto. 

b) Construção de corredores ecológicos com acessos 
facilitados para deficientes físicos e projetos de 
arborização. 

c) Construção de passarelas sustentáveis adequadas a 
acessibilidade. 

d) Reavaliar os projetos de Plano Diretor de todos os campi 
a partir de diretrizes como: acessibilidade, meio ambiente, 
sustentabilidade, economicidade, paisagismo e fontes 
renováveis. 

e) Implementar quadros sinóticos em todos os prédios da 
instituição com linguagens acessíveis atendendo os 
deficientes visuais. 

f) Priorizar e valorizar os servidores da Universidade na 
elaboração de modelos inovadores de arquitetura 
adequados a região. 

g) Aquisição de micro-ônibus adequados  aos PCds, 
assegurando sua constante circulação entre os espaços 
da Ufopa. 

h) Investimentos em videomonitoramento em todos os 
campi. 

i) Realizar a pavimentação asfáltica adequada em todo o 
campus da UFOPA, corrigindo as imperfeições que 
atualmente causam prejuízos aos nossos estudantes, 
funcionários e professores do campus. 

Acompanhamento 
da execução das 
despesas. 

a) Monitoramento do feedback da comunicação interna: 
Adotar essa prática para avaliar se as estratégias da 
comunicação institucional têm obtido bons resultados.  

b) Comitê gestor acadêmico: assim como o comitê gestor 
administrativo, terá a responsabilidade de articular ações 
necessárias à tomada de decisão da Gestão Superior. 



  

 

c) Capacitação contínua do ordenador de despesa (OD), 
gestores e fiscais de contratos, membros de comissões de 
licitação, pregoeiros e as respectivas equipes de apoio. 

d) Estudar administrativamente a viabilidade de Criação da 
Diretoria de Contratos E Convênios com intuito de 
aperfeiçoar a governança dos processos de contratações. 

e) Elaboração e publicidade de relatórios periódicos com 
suporte e feedback para as unidades administrativas e 
detentoras de recursos. 

f) Cronograma de execução de despesas de forma 
integrado.  

Aprimorar a gestão 
estratégica 
externa. 

a) Fortalecimento da AIT e ampliar o relacionamento com o 
segmento empresarial. 

b) Fortalecimento da AIT e ampliar o relacionamento 
nacionais e internacionais. 

Sustentabilidade e 

meio ambiente.  

 

a) Implantar uma usina de produção de combustíveis a partir 
de reuso de recursos naturais. 

b) Abastecer a médio prazo os automóveis da instituição a 
partir de produção própria. 

c) Sistema inteligente de destinação de recursos sólidos, 
Implementação de um Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), firmando um Termo de 
Cooperação Técnica com instituição que tenha práticas 
referenciais reconhecidas para capacitar nossa equipe de 
gestão do meio ambiente. 

d) Criar o Núcleo de Meio Ambiente articulando as 
competências técnicas na área de nossos docentes e 
técnicos.  

e) Ampliar-se-á as estratégias para a efetivação de uma 
UFOPA mais sustentável, com investimento em outras 
formas de energia, incluindo   o uso de células 
fotovoltaicas, biodiesel etc. 

f) Instalar lâmpadas acopladas a sensores de movimento 
em locais específicos de modo a maximizar o uso de 
energia elétrica, minimizando os gastos dos recursos da 
UFOPA. 

g) Estabelecer um núcleo de vigilância sanitária a partir da 
composição do comitê de biossegurança. 

h) Estabelecer um Plano de retorno unificado de todas as 
unidades. 

 

 

3 - HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO E VALORIZAÇÃO DA 
PESSOA - Gestão de pessoas, gestão estudantil, relações humanas, saúde e 
qualidade de vida 

Entendemos que a construção de uma universidade que se firme como vetor 

transformador da região do Oeste do Pará, passa por ações internas que assegurem 



  

 

a qualidade de vida a saúde física e mental dos servidores da instituição e de seus 

discentes. Assim, propomos um eixo que busca por de ações articuladas e 

multidisciplinar propiciar ações e reflexões para garantir com que a Ufopa se torne 

um ambiente acolhedor, produtivo e com capacidade de atuar de forma propositiva 

e desenvolvedora em nossa região 

Precisamos pensar a Ufopa a partir de toda sua complexidade, sobre os 

diversos contextos e visões que ela representa bem como assegurar que essa 

complexidade seja acolhedora. Daí que, precisamos valorizar os debates que 

envolvam questões de gênero, valorizar a diversidade que representa a riqueza de 

nossa instituição. 

Um outro aspecto importante foi o impacto causado pela pandemia da COVID 

19, que ocasionou estresse mental, seja pelo isolamento social e do clima de medo 

criado pela pandemia, seja pela perda de pessoas próximas ou familiares, isso exige 

um posicionamento institucional para assegurar ações que ajudem a comunidade 

acadêmica a superar esse período tão complicado da nossa história.  

No campo da diversidade, entendemos que, a diversidade que compõe a 

sociedade, ao ser internalizada para a Universidade, otimiza e enriquece o ensino, 

criando um espaço social de troca e aprendizagem mais rico e desafiador.  

O ambiente universitário deve propiciar um convívio mais sensível, respeitoso, 

que valorize as diferenças e combata toda forma de discriminação seja racial, de 

gênero, por deficiência física e de origem, garantindo assim, a promoção da 

equidade. 

No Brasil, recentemente, vem se buscando formas de realizar a reparação das 

desigualdades históricas promovidas contra nossas maiorias minorizadas, a 

exemplo dos povos indígenas, populações negra e quilombola e mulheres, bem 

como no segmento das pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIA+. 

Considerando as particularidades que compõem cada um desses grupos é 

preciso, verdadeiramente, reconhecer que a Igualdade não pode ser interpretada 

como "somos todos iguais", a fim de se garantir políticas, ações e conscientização 

da própria sociedade quanto à sua pluralidade e acerca da necessidade de se 

eliminar ou reduzir as desigualdades sociais. 



  

 

A Ufopa, sendo uma universidade ainda muito jovem, em sua construção, está 

permeada de muitos desafios e questionamentos, para que, de fato, possa 

consolidar-se como uma universidade com uma consciência de sociedade mais 

plural e inclusiva. Temos um longo caminho a percorrer, mas sabemos que a partir 

do debate, da consulta, da troca de saberes e experiências podemos construir uma 

Universidade mais acolhedora e de qualidade na formação de nossos discentes. 

Apontam-se como alguns dos objetivos para a Chapa "EVOLUÇÃO: Ação 

Ufopa": a valorização dos indivíduos, culturas e saberes presentes em nossa 

Universidade; a humanização e a empatia no tratamento à diversidade de nossa 

comunidade; o aperfeiçoamento da garantia do acesso, permanência e sucesso 

acadêmico dos discentes egressos pelos Processos Seletivos Especiais; a 

promoção do acesso à população Trans, rompendo os muros hegemônicos 

estruturados afim de mantê-la à margem da sociedade e cerceando-lhe o direito à 

educação; a adequação de estruturas físicas acessíveis, inclusivas e que promovam 

a saúde física e mental da nossa comunidade acadêmica. Nossas ações visam 

assegurar a humanização do ambiente universitário e valorização das pessoas. 

Nossas ações nesse eixo são: 

3 – HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO E VALORIZAÇÃO DA 
PESSOA – Gestão de pessoas, gestão estudantil, relações humanas, saúde 
e qualidade de vida 

Ações norteadoras Ações específicas 

Reafirmar o 
reconhecimento de 
que a diversidade e 
as diferenças são 
elementos 
constitutivos da 
sociedade e que, 
portanto, devem se 
expressar no interior 
da universidade, em 
todos os âmbitos.  
 

a) Implementar a política linguística da Ufopa. 
b) Estabelece normatizações que assegurem a produção 

de trabalho acadêmico por meio de sistemas de 
linguagens de sinais ou etnias.  

c) Fomentar bolsas monitorias para tradutores. 
d) Garantir a partir de processos seletivos especiais o 

acesso e permanência na graduação e pós-graduação a 
população trans e intersexo. 

e) Realizar estudos de viabilidade para implantar o 
Processo Seletivo Especial PCD. 

f) Placas de identificação de salas, laboratórios e setores 
diversos em braile, libras e em línguas indígenas. 

 

Desenvolver 
medidas de cuidado 
e atenção à saúde 
física e mental e 
qualidade de vida da 

a) Garantir o pagamento auxilio insalubridade aos técnicos 
e docentes que trabalham sob condições insalubres. 

b) Construir um espaço ao ar livre adequado a pratica de 
convivência e integração da comunidade acadêmica. 



  

 

comunidade 
acadêmica. 
 

c) Estabelecer um programa permanente de acolhimento e 
atenção a comunidade acadêmica.  

d) Implantar o projeto de atividades físicas no meio rural 
(caminhadas ecológicas, ciclismo). 

e) Institucionalizar o dia D da saúde física e mental na 
UFOPA. 

f) Constituir Comissões para discutir o engajamento 
institucional em debates de temas sobre gênero e 
comunidade LGBTQI+, promovendo o debate 
institucional do tema. 

g) Capacitação para comunicação não violenta, gestão 
participativa e trabalho em equipe. 

h) Adequar as temáticas de diversidade, valorização do 
outro e inclusão no programa de capacitação da 
PROGEP, bem como envolver as empresas prestadoras 
de serviços no combate ao desrespeito ao próximo. 

i) Estabelecer parcerias com a rede pública de atenção 
básica de saúde, possibilitando o encaminhamento de 
discentes ao atendimento, com vistas à prevenção de 
problemas de saúde e/ou tratamento dos já 
diagnosticados. 

j) Ampliar as ações de promoção da saúde física e mental 
da comunidade acadêmica criando espaços de escuta 
individual e coletiva. 

k) Capacitação para comunicação não violenta, gestão 
participativa e trabalho em equipe. 

Medidas 
institucionais para o 
fortalecimento e 
defesa das políticas 
de ações afirmativas 
e de permanência 
estudantil. 
 

a) Constituir com lideranças que compõe as ações 
afirmativas, um programa de acompanhamento 
pedagógico dos alunos envolvidos nas ações afirmativas 
da UFOPA, afim de garantir a permanência com sucesso 
na instituição, incentivando as inserções dos mesmos 
em grupos de pesquisa, projetos e publicações. 

b) Realizar um evento da Inclusão, Diversidade e 
Acessibilidade  

c) Criar no site da UFOPA um canal especifico para os 
discentes com materiais de pesquisa, rede de interação 
e centro de informações. 

d) Bolsas permanência com quantitativo específico para 
alunos PCDs com calendário próprio, considerando as 
especificidades de cada um e a quantidade de 
documentos exigidos, necessitam de mais tempo para 
realizar todas as etapas. 

e) Cursos de acesso às plataformas digitais oficiais da 
instituição, com vistas a promover a autonomia dos 
alunos com deficiência ao acesso desses meios 
Disponibilização de acervo bibliográfico digital. 

f) Computadores com software de leitor de tela nas 
bibliotecas e laboratórios para o acesso de alunos com 
deficiência visual 



  

 

g) Capacitação para motoristas quanto às formas de 
atendimento de pessoas com deficiência nos transportes 
da universidade. 

h) Criação de um banco de dados permanente da 
documentação dos acadêmicos, desde a habilitação e 
que sirva de instrumental na seleção de bolsas e/ou 
outros processos seletivos internos. 
 

Valorizar e fortalecer 
o corpo técnico da 
Ufopa por meio de 
incentivos a 
qualificação, 
capacitação, 
estimulo a inserção 
nos projetos de 
pesquisa e 
extensão, além de 
melhorar as 
condições de 
trabalho do servidor 
 

a) Priorizar a qualificação do servidor técnico por meio de 
programas de pós graduação com horários e períodos 
específicos.  

b) Realizar parcerias com outras instituições de ensino da 
região para implantação de Mestrados profissional. 

c) Fortalecer o papel da comissão de flexibilização e ajuste 
de jornada, para análise e produção de uma nota técnica 
institucional sobre a implantação da flexibilidade de 
horários e trabalhos remoto. 

d) Incentivar a ações de inserção de servidores técnicos e 
discentes em projetos de ensino, de pesquisa e 
extensão. 

e) Recompor a Comissão Interna de Supervisão do Plano 
de Carreira dos Cargos técnicos administrativos em 
educação da UFOPA. 

f) Instrumentalizar com recursos de tecnologias assistivas, 
que garantam ao servidor com deficiência as 
adequações necessárias para sua atuação profissional. 

Valorizar e fortalecer 
o corpo docente por 
meio de ações que 
melhorem a 
qualificação, 
inserção nos 
projetos de pesquisa 
e extensão, além de 
melhorar as 
condições de 
trabalho. 
 

a) Revisar o modelo de plano de capacitação e estabelecer 
metas e meios para ampliação do quadro de docentes 
com titulação de doutorado. 

b) Implantar um programa permanente de formação 
continuada com acompanhamento, para capacitação de 
servidores da Ufopa (alunos com deficiência, saber e 
cultura indígena e quilombola).  

c) Garantir vagas em PSS e concursos públicos para 
docentes indígena, negros e quilombola. 

d) Normatizar e ampliar a participação em ventos 
nacionais, internacionais, possibilitando a socialização 
de conhecimentos adquiridos junto a comunidade 
acadêmica. 

e) Instituir um GT para rediscutir as bases legais que 
orientam o plano individual de trabalho do docente. 

f) Fomentar a participação em curso de pós graduação 
strictu sensu e pós-doutoramento docente em cultura 
indígena e matriz afro. 

Diversidade saúde e 
bem estar de todos 
 

a) Construir um espaço ao ar livre adequado a pratica de 
convivência e integração da comunidade acadêmica 

b) Garantir a relevância institucional ao debate à questão 
de gênero, por meio de ações que assegurem a 
equidade de gênero aos acessos de cursos, cargos, 
progressão ou qualquer outra ação institucional. 



  

 

c) Reativar a CIPA e desenvolver campanhas periódicas de 
prevenção de acidente ou desenvolvimento de estresse 
no ambiente de trabalho. 

d) Disponibilizar nas instituições equipamentos e 
profissionais capacitados para manuseio desses 
equipamentos para atendimentos de primeiros socorros. 

e) Disponibilizar cadeiras de rodas para facilitar a 
locomoção de pessoas com algum problema de 
locomoção. 

f) Construir um espaço cultural e gastronômico (espaço 
adequado para o desenvolvimento da cultura). 

g) Construção das calçadas interna do Campus para 
caminhadas. 

h) Construção de Trapiche para servi de espaço de 
convivência e interação na UFOPA. 

i) Construção de quadra poliesportiva. 
j) Atividades Laborais preventivas. 
k) Ouvir os servidores quanto suas rotinas de trabalho e 

pensar soluções conjuntas para possíveis problemas 
apresentados 

l) Instituir no calendário acadêmico programação oficial 
para o dia do servidor público, com atividades diversas, 
homenagens e reconhecimento 

Promover ações 
voltadas aos 
estudantes visando 
garantir maior saúde 
e qualidade de vida 
e permanência com 
sucesso na 
instituição. 
 

a) Apoiar a prática de esportes e a realização de eventos 
esportivos organizados pelos estudantes. 

b) Apoiar o protagonismo estudantil e organizações 
estudantis nos eventos voltados ao fortalecimento 
institucional. 

c) Estimular o desenvolvimento de ações culturais 
promovidas pelos discentes. 

d) Aprimorar os processos de comunicação interna para 
viabilizar melhor entendimento e conhecimento dos 
discentes de como se desenvolvem os processos 
acadêmicos e administrativos na instituição. 

e) Viabilizar apoio logístico para viabilizar a habitação e 
permanência dos estudantes de baixa renda da Ufopa 
em nossa cidade. 

f)  Implantar a feirinha da Ufopa. 
g) Atividades esportivas com modalidades para pessoas 

com deficiência, com vistas ao incentivo em competições 
para escportivas ou para olímpicas: bocha, futebol de 5, 
corrida. 
 

 


