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Ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois 

quando isto acontece já não se é mais o mesmo. Assim 

como as águas que já são outras.

Heráclito de Éfeso



Pensar a Ufopa para o próximo quadriênio requer entender a sua 

constituição histórica para que se possa apontar caminhos para o 

futuro. Criada em 2009 a partir da política de expansão da educação 

superior pública no país, a Universidade Federal do Oeste do Pará 

assumiu o desafio de implantação de um projeto acadêmico 

inovador, passou por um processo de abertura democrática e 

enfrentou as limitações orçamentárias para a consolidação da sua 

estrutura multicampi.

Em um mundo assolado por uma pandemia, a Ufopa respondeu de 

modo rápido e efetivo às demandas da comunidade e cumpriu o seu 

compromisso social de contribuir com a diminuição das desigual-

dades sociais geradas pela crise sanitária. 

Nos últimos anos a ampliação dos programas de apoio estudantil, a 

gestão compartilhada dos editais acadêmicos, a estruturação da 

Rede Integrada de Desenvolvimento Humano, a edificação e 

readequação da infraestrutura nos campi e na sede e a recente 

saída dos aluguéis permitiram que a instituição tivesse condições 

de aplicar melhor o seu orçamento.
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ALDENIZE XAVIER 
Reitora

SOLANGE XIMENES
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Para os próximos anos a gestão da Ufopa deverá continuar a res-

ponder aos desafios da consolidação da sua estrutura acadêmica e 

da ampliação da infraestrutura física e de TI, será chamada a 

apontar soluções que superem a retenção e evasão decorrentes da 

alteração do ensino presencial para o remoto e deverá indicar como 

melhor gerenciar os recursos de custeio e capital frente aos cortes 

orçamentários. Ao mesmo tempo em que deverá construir cami-

nhos para superar os obstáculos a Ufopa terá que continuar ampli-

ando as ações de pesquisa e extensão, bem como o número de 

vagas na graduação e na pós-graduação, deverá continuar expan-

dindo a oferta de novos cursos na sede e nos campi e traçando 

caminhos para consolidar as políticas de inclusão e de apoio aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade.

Para um desafio desse porte é requerido um perfil de gestão que 

tenha compromisso ético, sensibilidade e responsabilidade com a 

res pública. É necessário ainda que a gestão tenha conhecimento 

da estrutura administrativa e acadêmica da instituição e que seja 

eficiente, flexível e capaz de dar as respostas que a comunidade 

acadêmica apresenta.

Cientes dessa responsabilidade, nós apresentamos nossos nomes 

para apreciação da comunidade acadêmica da Ufopa para atuar à 

frente da reitoria nos próximos 4 anos. Como servidoras públicas, 

assumimos o compromisso de defender os Princípios de uma 

Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade; o Respeito e 

Valorização às Pessoas e a Justiça Social. Em consonância com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional defendemos como Valores 

inegociáveis a Democracia e Pluralismo; a Inclusão; o 

Compromisso Ambiental; a Ética e a Autonomia Universitária.

Neste documento apresentamos nossas propostas para a gestão 

2022-2026 que foi elaborada por muitas mãos e representa a 

diversidade que constitui a nossa universidade e os sonhos que 

temos para a Ufopa. Ele está aberto às contribuições de toda a 

comunidade acadêmica e convidamos você a construir conosco a 

Ufopa que sonhamos.

ALDENIZE XAVIER 
Reitora

SOLANGE XIMENES
Vice-Reitora



Aldenize Xavier é doutora em Geofísica (UFPA) e docente 

na graduação e na pós-graduação lotada no IEG/Ufopa. 

Integra o Conselho Superior de Administração desde 2014 

e reúne experiência como Coordenadora de Curso de 

Graduação, Coordenadora de Gestão do Pibid e Presidente 

do Comitê Gestor de Obras. A partir de 2018, assume, com 

ética e respeito, o compromisso junto à Vice-Reitoria da 

Ufopa.

Solange Ximenes é doutora em Educação (Ufscar) com 

pós-doutoramento na Unicamp. É docente na graduação e 

na pós-graduação lotada no Iced/Ufopa. Reúne experiên-

cia como Coordenadora de Curso de Graduação, 

Coordenadora de Curso de Pós-graduação Lato Sensu, 

Diretora de Ensino e Diretora do Iced. É coordenadora da 

Regional Norte do Colégio de Pró-Reitores de Graduação 

da Andifes e ocupa atualmente a função de Pró-reitora de 

Ensino de Graduação da Ufopa.
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Nossa plataforma de propostas está pautada em 9 

Pilares e eles se articulam e interconectam de forma 

estratégica dando forma a uma proposta de gestão que 

visa romper com a compartimentalização dos temas. 

Desse modo, entendemos que será possível dar maior 

agilidade à administração, evitar descontinuidades e 

diminuir a burocracia. 

GESTÃO DE PESSOAS01

EXCELÊNCIA ACADÊMICA02

INCLUSÃO, DIVERSIDADE E 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
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As pessoas são o que a Ufopa tem de mais precioso e pensar nelas 

em um mundo assolado por uma pandemia requer cuidado, respei-

to e solidariedade. Valorizar as pessoas e cuidar delas será a maior 

missão da instituição nos próximos anos.

A Ufopa avançou significativamente na gestão de pessoas nos 

últimos anos. Algumas reivindicações históricas dos servidores 

como regulamentação sobre assédio moral, flexibilização da 

jornada, melhoria do clima organizacional e regularização e paga-

mento das progressões foram importantes conquistas.

Para os próximos anos será necessário definir estratégias de 

retomada presencial das relações sociais no ambiente de trabalho 

respeitando os tempos de cada grupo, as normas de biossegurança 

e estabelecendo novos padrões de comportamento. Isso pode ser 

um caminho para a superação de marcas provocadas por meses de 

distanciamento e por perdas tão difíceis.

A humanização dos espaços e das relações de trabalho será busca-

da incansavelmente e a constituição de uma Escola de Gestores 

ajudará a ampliar os locais de participação, envolvimento, capaci-

tação e desenvolvimento de servidores docentes e técnico-

administrativos e colaboradores na Ufopa.

Em um cenário de ameaça aos direitos trabalhistas, a gestão da 

Ufopa buscará articulação com os demais setores da sociedade 

civil para garantir que os direitos sejam preservados, bem como 

lutará para ampliação de códigos de vagas para concurso público 

em todas as unidades acadêmicas e administrativas.

PROPOSTAS PARA GESTÃO DE PESSOAS

1. Estimular a atuação de servidores técnicos em ações de Pesquisa 

e Extensão.

2. Estimular a humanização de processos e serviços; a humaniza-

ção de atendimentos; e a comunicação não violenta. 

3. Regulamentar o Teletrabalho para servidoras lactantes ou 

guardiãs de bebês até 1 ano de idade e de crianças PcD ou autistas 

até 2 anos de idade.

GESTÃO 
DE PESSOAS
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4. Viabilizar junto ao MEC e Ministério da Economia a ampliação do 

número de vagas para docentes nos campi e nos cursos da sede 

com maior demanda.

5. Regulamentar o teletrabalho de acordo com a Legislação vigente 

e as necessidades institucionais.

6. Revisar e atualizar o Regimento Geral e o Regimento das 

Unidades, promovendo o alinhamento dos regramentos e a defini-

ção clara e objetiva das atribuições.

7. Revisar mecanismos de regulamentação de políticas institucio-

nais, em favor da simplificação dos processos.

8. Implantar o banco de permuta de servidores técnicos, com o 

objetivo de promover o bem estar dos servidores, oportunizando a 

atuação nos setores onde o servidor tem maior qualificação e 

identificação.

9. Implantar a Escola de Gestores. A Escola de Gestores será gerida 

pela Progep e Proplan em colaboração com outras Unidades; 

objetiva promover a oferta contínua de capacitações direcionadas 

para os servidores em cargos de gestão nas Unidades administrati-

vas e acadêmicas; serão criados mecanismos de incentivo para a 

participação nas capacitações, além da participação compulsória 

nas capacitações em áreas mais críticas. 

10. Aprimorar as condições de funcionamento da Comissão Própria 

de Avaliação por meio da revisão do seu Regimento, da atribuição 

de função gratificada ao Presidente e do fortalecimento dos 

vínculos operacionais com os setores mais relevantes para coleta 

de informações e direcionamento das avaliações aos tomadores de 

decisão, na Administração superior ou Unidades acadêmicas.

11. Elaborar e implantar a Política de saúde mental da Ufopa.

12. Promover o sentimento de pertença nos servidores, com o 

incentivo de diálogos setoriais e práticas de motivação. A Escola de 

Gestores vai colaborar capacitando os servidores para a atuação 

motivadora junto à sua equipe.

13. Promover a inclusão do servidor Pessoa com Deficiência (PcD), 

na perspectiva da gestão de pessoas. A Escola de Gestores vai 

colaborar capacitando os servidores gestores para práticas de 

sensibilização e inclusão de PcDs, além de oferecer capacitações 

específicas para os PcDs em cargos de gestão.

14. Criar o Programa de retorno humanizado  às atividades presen-

ciais. Serão lançados Editais para oferta de auxílios com o objetivo 

de promover ações de esporte, lazer e cultura, que promovam o 

acolhimento dos servidores e discentes.

15. Realizar rotineiramente pesquisas de avaliação de clima organi-

zacional, com objetivo de subsidiar ações que promovam a melho-

ria do bem estar do servidor.

16. Promover a segurança do trabalho, com foco nos laboratórios da 

instituição. As ações incluem: aproximação do DSQV com a SINFRA 
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na etapa de projetos; realização de cursos de primeiros socorros; 

direcionamento de recursos para adequação das situações críticas 

identificadas.

17. Garantir celeridade e previsibilidade à contratação de professo-

res substitutos, por meio do tratamento prévio para demandas 

sinalizadas nos Planos de Qualificação das Unidades acadêmicas, 

do aprimoramento da comunicação entre Progep e Unidades ao 

longo do processo de contratação e da observância do calendário 

acadêmico pelo setor de Admissão. Tal ação se destina ao atendi-

mento de componentes curriculares em momento oportuno. 

18. Criar e implantar a Política Institucional de Acompanhamento da 

Saúde do Servidor. Estabelecer um Programa de incentivo para os 

servidores; Estabelecer um Programa para viabilizar o acompanha-

mento dos servidores dos Campi, custeando os deslocamentos, 

com metas de atendimentos anuais.

19. Definir política de incentivo para o professor extensionista na 

Ufopa.

20. Mapear os docentes que atuam em programas de pós-

graduação externos à Ufopa e propor políticas de valorização e 

reconhecimento dessas atividades.

21. Atualizar e alinhar as resoluções que tratam do plano acadêmico 

e progressão funcional visando corrigir distorções, considerar 

todos os campos de atuação e simplificar os processos. 

Reconhecer atividades para fins de alocação de carga horária e 

progressão funcional.

22. Promover a elaboração da regulamentação necessária e a 

migração do acompanhamento de atividades docentes do Sistema 

de Acompanhamento de Atividades Docentes (SAAD) para os 

Sistemas Integrados, utilizando as funcionalidades do Plano 

Individual do Docente (PID/SIGAA).

23. Avançar no mapeamento de competências e atribuições para os 

diferentes setores visando evitar sobreposição de responsabilida-

des e descontinuidade das ações em andamento.

24. Promover a participação da comunidade acadêmica e externa 

na Corrida da Ufopa e em outras atividades esportivas.

25. Diversificar os Jogos da Ufopa, incluindo atletismo, natação, 

ciclismo, etc. incluindo E-Games.

26. Programa de apoio à prática esportiva da comunidade acadêmi-

ca e externa, via oferta de bolsa-estágio para graduandos em 

educação física.

27. Criar os “Jogos de verão” da Ufopa, com esportes na orla e na 

praia da Unidade Tapajós.

28. Inclusão de cursos das áreas da Engenharia, Computação e 

relacionados no calendário da CDD, com foco nas demandas da 

Sinfra e CTIC, ofertados por servidores ou pessoal externo.
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Muitas universidades têm empreendido esforços para alcançar a 

excelência acadêmica. Não há consenso sobre o termo, mas é certo 

que é desejo de toda a comunidade integrar uma instituição reco-

nhecida pela qualidade acadêmica. Entendemos que há diversos 

fatores que colaboram para destacar a qualidade acadêmica de 

uma instituição e todos eles passam pelo fortalecimento do ensino-

pesquisa-extensão. A integração dessa tríade tem sido buscada no 

PPI da Ufopa e desponta como um dos maiores desafios das 

instituições universitárias brasileiras.

Assim, qualificar o corpo docente e técnico-administrativo, 

investir em infraestrutura física e de TI, apoiar grupos de pesquisa, 

financiar projetos integrados, ampliar ações de extensão, estimu-

lar a internacionalização e criar um ambiente propício para o pro-

cesso de ensino e aprendizagem são mecanismos que favorecem o 

alcance dos objetivos institucionais.

Os indicadores de avaliação (internos e externos) são ainda impor-

tantes balizadores para aferir o alcance desses objetivos e metas 

EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA

institucionais apontando caminhos e revelando assimetrias que 

precisam ser corrigidas.

PROPOSTAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

1. Criação do Programa de Nivelamento Estudantil (PRONES), onde 

monitores remunerados irão auxiliar os discentes em suas maiores 

dificuldades quanto às disciplinas com maiores índices de reprova-

ção dos cursos, em ações remotas ou semi-presenciais.

2. Ampliar o apoio para a Formação Básica Indígena. Discutir a 

Criação do Centro de Formação Interdisciplinar e Intercultural. 

Promover a articulação da FBI com o Ce Anama. Promover a refor-

mulação da FBI, buscando maior alinhamento com os PPCs dos 

cursos.

3. Ofertar preparação pedagógica para docência no contexto 

intercultural, incluindo cursos livres sobre as etnias indígenas e 

quilombolas da região, além de metodologias adequadas ao ensino 

para esse público.

12
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4. Ampliar o Programa de Ajuste de Percurso Acadêmico.

5. Criar o Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação 

(PQCG). O PQCG vai realizar diagnósticos por meio de simulações de 

avaliações externas, resultando no planejamento das ações neces-

sárias para que seja atingido o nível de excelência nas dimensões 

avaliadas no instrumento do MEC/INEP.

6. Criar o Programa PósQuali Ufopa com definição de metas de 

médio e longo prazo com vistas a qualificar ainda mais os cursos de 

Pós-Graduação da Ufopa.

7. Ampliar as oportunidades de bolsas de mobilidade acadêmica 

nacional e internacional.

8. Ampliar e consolidar os processos seletivos de ações afirmativas 

da Universidade.

9. Ampliar e reestruturar as atividades e ações da jornada acadêmi-

ca da Ufopa, de modo a integrar as escolas de educação básica.

10. Buscar apoio para viabilizar a implantação do Curso de Medicina 

na Ufopa.

11. Implantar o programa UNIVERSIDADE DO IDOSO.

12. Fortalecer o programa Pró-Disciplinas, com o objetivo de 

reduzir a ociosidade de vagas nos componentes curriculares, por 

meio do planejamento colaborativo entre Unidades acadêmicas 

para oferta de disciplinas, da promoção da equalização de ementas 

e do acompanhamento continuado das matrizes curriculares e dos 

PPCs, considerando a natureza dinâmica de tais documentos e a 

necessidade de garantir equivalências. Tal proposta resultará na 

otimização da força de trabalho docente e na ampliação de opções 

de turmas para os estudantes.

13. Viabilizar a captação de recursos externos para remuneração 

por bolsas para docentes ministrarem disciplinas fora do seu 

município de lotação, no contexto do programa Pró-Disciplinas.

14. Instrumentalizar a Comissão Permanente de Processos 

Seletivos e Comissão Assessora para os Processos Seletivos 

Especiais.

15. Implantar o Diploma Digital para cursos de Graduação, permitin-

do a desburocratização do processo de emissão, resultando na 

economia de tempo e custo do serviço.

16. Realizar capacitações continuadas para as coordenações 

acadêmicas, incluindo as temáticas: Regimento de Graduação, 

SIGAA, Habilitação em processos seletivos e outros temas relevan-

tes para a gestão de informações acadêmicas.

17. Estimular a regulamentação do EaD nos cursos presenciais da 

Ufopa, priorizando as situações estratégicas, como os cursos 

itinerantes dos Campi e municípios da área de abrangência, e com 
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especial atenção para a oferta de disciplinas em nível de excelên-

cia. O planejamento para tal deve considerar a capacidade de 

atendimento aos indicadores do INEP específicos para EaD: 

Metodologia EaD; Atividades de tutoria; Ambiente virtual de apren-

dizagem; Tecnologias de informação e comunicação.

18. Reivindicar junto ao MEC códigos de função gratificada para 

coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação.

19. Criar estúdio para gravação de videoaulas em todos os Campi da 

Universidade, aproveitando sempre que possível a infraestrutura 

das “Salas Inteligentes”, acrescidas de melhorias nos equipamen-

tos audiovisuais, iluminação e tratamento acústico.

20. Estimular e fortalecer as ações de integração de atividades 

entre a graduação e a pós-graduação.

21. Estimular a absorção dos egressos dos programas de pós-

graduação da Ufopa nas ações institucionais, nos processos 

seletivos simplificados e concursos.

22. Orientar a criação de programas de pós-graduação articulados 

às vocações das unidades acadêmicas.

23. Criar ambiente favorável para a captação de recursos pelos 

programas de pós-graduação da Ufopa.

24. Sensibilizar os cursos de Pós-Graduação e as Chefias para a 

necessidade de flexibilidade de horários dos servidores técnicos 

pós-graduandos que não puderem se afastar durante o curso.

25. Aportar recursos financeiros para aquisição de Plataformas de 

Ensino.

26. Fomentar ações de ensino, pesquisa em extensão que proporci-

onem atividades de campo para os alunos na Fazenda Experimental 

e na base da Curuá-Una, com especial destaque para aquelas 

previstas nos PPCs dos cursos.

27. Fortalecer o PIBID como projeto de Ensino Institucional.

PROPOSTAS PARA A PESQUISA

1. Criação de Programa de Apoio vinculado ao CONSECOM,  para 

captação de recursos e aplicação em editais direcionados a pes-

quisas que visam resolver problemas da indústria, comércio, 

logística, transporte, habitação, agricultura, pesca, turismo, entre 

outras demandas regionais.

2. Criação de modalidade internacional no PEEX (Programa 

Researcher XXI Ufopa) com disponibilização de apoio financeiro 

para grupos de pesquisa com propostas conjuntas com centros de 

pesquisa ou Universidades internacionais de referência.

3. Criação do Programa “Pesquisador Colaborador Externo”, para 

incentivar a participação de pesquisadores externos em pesquisas 

aplicadas em colaboração com os pesquisadores e infraestrutura 

da Ufopa.
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4. Criação do “Parque Tecnológico do Tapajós”, em parceria com 

instituições públicas e privadas e agências de fomento estaduais. 

Para tal, as ações principais serão: (a) Promover estudos subsidiá-

rios ao planejamento para implantação, via PROFNIT. (b) Formar 

parceria estratégica com o Ensino Tecnológico, via Polos Eetepa. 

(c) Articulação de parceiros em um Comitê de Implantação, para 

planejamento, captação e execução das ações necessárias à 

criação do Parque.  

5. Ampliar o apoio às ações de pesquisa na Ufopa com a concessão 

de infraestrutura mínima para os docentes desenvolverem suas 

pesquisas como aquisição de Computadores, Periféricos, 

Softwares pagos, entre outros.

6. Fortalecimento do programa PEEX, com ampliação das bolsas 

concedidas e dos recursos de fomento inseridos nos projetos.

7. Melhorar e fortalecer o Programa PIBIC a partir de ações como a 

ampliação do número de bolsas de Iniciação Científica, o fortaleci-

mento no aporte às cotas destinadas aos Campi e aos grupos de 

ações afirmativas, a desburocratização e melhoria da articulação 

para implantação das bolsas no Sigaa, bem como a retomada do 

sistema de monitoramento das bolsas de IC.

8. Maior aproximação e parcerias com institutos de pesquisa 

regionais como INPA, EMBRAPA, Goeldi de modo a utilizarem 

infraestrutura de ambos em pesquisas conjuntas e fortalecerem a 

produção científica local.

9. Criação do ambiente “NimbusUfopa” envolvendo um conjunto 

integrado de dispositivos de armazenamento, servidores e rede de 

dados que serão disponibilizados para atividades de pesquisa tanto 

da comunidade acadêmica como externa, através de interface 

web. O ambiente propiciará segurança, tarifação por recursos 

alocados/consumidos, possibilidade de contratação de serviços 

com licenças de softwares, entre outros.

10. Criação do PFAPD – Programa de Fomento de Ações de Pós-

Doutoramento com publicação de Editais anuais destinando 

recursos para financiar projetos de Pós-Doutoramento em centros 

de pesquisa ou Universidades de referência.

11. Criação do BIP-Ufopa – Criação da Bolsa de Produtividade da 

Ufopa, voltada a docentes altamente produtivos que atinjam scores 

de excelência em suas produções técnicas e nos resultados de suas 

orientações acadêmicas; prever planos de trabalho para atuação 

conjunta com docentes menos produtivos, focando na perspectiva 

interdisciplinar.

12. Definir política institucional de investimento em infraestrutura 

de pesquisa.

13. Criar Programa de Divulgação Científica na Ufopa.

14. Definir projetos de investimentos em infraestrutura com vistas 
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a estabelecer rede articulada de pesquisa para a Fazenda, Curuá-

Una e Barreirinhas apoiando com recursos de custeio e capital as 

unidades que desenvolverem ações nas áreas.

15. Criar um Programa de Pós-Doutoramento Voluntário, com 

vigência de projetos de 1 a 2 anos.

16. Criar e manter atualizado um “Banco de Projetos”, a partir de 

propostas elaboradas pelos docentes da instituição em diversos 

momentos; monitorar oportunidades de financiamento e mobilizar 

os possíveis candidatos.

17. Estabelecer um programa de colaboração entre RIDH e 

Unidades acadêmicas, para implementação de atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, incentivo ao empreende-

dorismo, prestação de serviços técnicos e qualificação de recur-

sos humanos.

18. Consolidar as centrais analíticas da Ufopa sob gestão da RIDH e 

promover a articulação com as Unidades Acadêmicas e grupos de 

pesquisa. 

19. Criação de um Mestrado Profissional para formação dos 

servidores da Sinfra, no formato Minter. 

20. Fortalecer as atividades de cunho acadêmico em associação 

com as centrais analíticas e Abaré, sob gestão da RIDH, a partir do 

incentivo à projetos PEEx integrados à RIDH.

21. Buscar a certificação de laboratórios que promovam a presta-

ção de serviços e produção científica de excelência.

22. Institucionalizar as coleções da Ufopa, ordenando as práticas e 

adequando os espaços necessários para o correto funcionamento.

PROPOSTAS PARA A EXTENSÃO

1. Criação de calendário e catálogo de cursos gratuitos e de ampla 

participação interna e externa, para cursos presenciais ou síncro-

nos e online assíncronos respectivamente.

2. Criação de ambulatório para atendimento da comunidade.

3.  Abertura de Pólos de integração Universidade-Ensino 

Tecnológico e Universidade-Escola de educação básica.

4. Apoiar iniciativas de “cursinhos populares para vestibular” nos 

Campi da Ufopa, por meio de um programa institucional de exten-

são.

5. Criação do Programa de Inovação e Atuação Profissional 

Empreendedora (Piape). O Piape lançará editais para desenvolvi-

mento de soluções para demandas institucionais com auxílio de 

docentes e empresas Jr; e posterior difusão de tais inovações ao 

público externo pelas empresas Jr.

6. Fortalecer a atuação da Comissão Institucional de Empresas Jr.  

para o apoio e acompanhamento das mesmas.
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7. Revisar as Resoluções referentes às Empresas Jr, visando dar 

maior agilidade, transparência e continuidade às mesmas. 

8. Criação da Escola de Gestores Jr, voltada para a capacitação 

continuada dos discentes e servidores membros das Empresas Jr. 

Prevê a realização de cursos para discentes e servidores, promovi-

dos por orientadores, discentes com experiência ou convidados 

externos.

9. Criar o Programa Diversifica-Jr. com o objetivo de promover a 

atuação de Empresas Jr nas diversas áreas de formação da UFOPA, 

com foco no desenvolvimento de negócios sociais e em diálogo 

com a Enactus. Esse programa é voltado para diversificar os 

participantes, as áreas de atuação e o público alvo, com foco em 

negócios sociais em diálogo com o Consecom, por meio de Edital 

para auxiliar na criação e regularização de Empresas Jr.

10. Criar espaços de Coworking para Empresas Jr e promover a 

colaboração entre RIDH e demandas técnicas das Empresas Jr.

11. Apoiar a retomada das atividades do Coral da Ufopa.

12. Criação do Museu da Ufopa integrado ao Centro Cultural do 

Baixo Amazonas, voltado para a formulação de diretrizes e políticas 

de preservação do patrimônio universitário.

13. Realizar a cada três anos a Conferência de Extensão do Oeste do 

Pará. Objetiva promover o amplo debate em relação à temática no 

contexto regional, no formato de GTs e plenária, contando com a 

participação de IES da região, Consecom, entidades de extensão 

rural e outras entidades públicas e privadas. O evento culminará em 

uma Declaração, ou documento similar, prevendo apontamentos 

para a sinergia na atuação extensionista.

14. Regulamentar a prestação de serviços e a comercialização de 

produtos excedentes em conformidade com a legislação pertinen-

te, resguardando o interesse público e observando a missão insti-

tucional.

15. Instituir programas de extensão, em articulação com as 

Unidades Acadêmicas, focados em equipamentos institucionais 

relacionados à temática de cada Instituto. Exemplos: Fazenda 

Experimental (p/IBEF); Abaré (p/ISCO); Fábrica de Ração (p/ICTA).

16. Fortalecer o CINEUfopa, em parceria entre a Procce e o Sistema 

de Bibliotecas, para promoção de sessões de cinema gratuita e 

aberta ao público contando com mostras temáticas produzidas por 

professores e alunos da universidade, seminários, debates, cursos, 

pré-estreias e parcerias com festivais de cinema.

17. Criação da “Cooperando Ufopa”, uma incubadora de cooperati-

vas populares, como programa institucional de extensão, atuando 

no fomento à economia solidária. A “Cooperando Ufopa” incentivará 

e apoiará a constituição de empreendimentos na região oeste do 

Pará, formando grupos para a prática da autogestão e sua inserção 
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no mercado em diversas atividades econômicas, como alimenta-

ção saudável, produção de vestuário, agricultura urbana, produção 

de produtos de limpeza e higiene, prestação de serviços e assistên-

cia técnica em informática, entre outras atividades.

18. Criação do “Melhor idade Tapajoara”, programa institucional de 

extensão voltado para o público acima dos 60 anos de idade, crian-

do-se um conceito de “Universidade aberta à terceira idade”. O 

principal objetivo do programa é possibilitar para pessoas da 

melhor idade o aprimoramento de conhecimentos em áreas de seu 

interesse, por meio de cursos de extensão e cursos livres.

19. Criação do “U-Diversidade”, programa institucional de extensão, 

que tem o objetivo de desenvolver ações junto a comunidade 

externa que estimulem a inclusão, a igualdade, a solidariedade, a 

promoção e o fortalecimento do respeito aos Direitos Humanos. O 

U-Diversidade ofertará bolsas para viabilizar ações cujo público 

alvo é a comunidade externa, integradas com projetos ou progra-

mas de extensão da Universidade, promovendo políticas de diversi-

dade.

20. Criar o Fundo Institucional de Extensão (FIEx), objetivando 

angariar recursos públicos e privados para o fomento de ações, 

projetos e programas de extensão que estimulem a indissociação 

entre ensino-pesquisa-extensão. Serão criados os regramentos 

necessários para captação destinada ao FIEx, gestão do fundo e 

modelo de Edital que permita a execução simplificada dos recursos 

pelos grupos extensionistas. O FIEx buscará captar recursos 

privados, sobretudo dos fundos e institutos de grandes atores 

econômicos, e recursos públicos das três esferas, incluindo recur-

sos provenientes do judiciário. Serão desenvolvidos indicadores 

para mensurar o impacto das ações financiadas pelo FIEx.

21. Criar o Programa de Suporte à Creditação de Extensão, objeti-

vando viabilizar a execução das ações desenvolvidas no contexto 

dos PPCs. Nesse sentido, é previsto estruturar um Edital que 

permita a execução simplificada de recursos pelo coordenador do 

curso ou professor extensionista; com planejamento anual e 

desembolso semestral, com recursos oriundos das subunidades.

22. Promover e dar suporte às ações de produção cultural, com o 

protagonismo de discentes e docentes, fortalecendo o Espaço de 

Formação Cultural "Hélcio Amaral" e demais equipamentos institu-

cionais da Procce, em articulação com as Unidades Acadêmicas e 

Campi.

23. Criação de escritórios modelo de Engenharias e temas relacio-

nados, vinculados à Unidades Acadêmicas.

24. Implantar o setor hortifruti da Fazenda Experimental, sob 

gestão do Ibef, em parceria com cooperativas de pequenos produ-

tores familiares. 
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Nos últimos anos houve um avanço significativo na consolidação 

das políticas de assistência estudantil e de inclusão na Ufopa, 

particularmente quanto à conclusão do Restaurante Universitário e 

a tramitação da proposta de regulamentação dos processos 

seletivos especiais. Ainda que as conquistas sejam evidentes, há 

ainda problemas a serem enfrentados em âmbito local e nacional.

No cenário nacional devem ser envidados esforços na luta junto 

com as organizações estudantis e a Andifes para que o MEC amplie 

os recursos para o PNAES e para o Programa Bolsa Permanência. 

Junto ao Mec e Ministério da Economia serão reivindicados códigos 

de vagas para contratação de TILS, brailista e outros profissionais 

para atendimento ao público PcD. 

Na Ufopa deve ser fortalecida a Formação Básica Indígena, deve ser 

ampliado o Programa de Ajuste de Percurso Acadêmico e as bolsas 

de monitoria do Núcleo de Acessibilidade. Devem ainda ser implan-

tadas ações de qualificação para os servidores técnicos-

administrativos e docentes que atuam com o público PcD visando 

INCLUSÃO, DIVERSIDADE E 
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

assegurar um ambiente institucional mais inclusivo.

Dentre os aspectos ainda silenciados nas políticas institucionais e 

que deverão ser objeto de atenção nos próximos anos está a inclu-

são de refugiados e do público LGBTQIA+ nos processos seletivos 

de ingresso.

Nós reconhecemos a importância de uma educação inclusiva 

conforme pontua Santos (2006) e que esteja apoiada na valorização 

da diversidade e na riqueza humana e social que está presente nas 

diversas identidades e culturas. Para assegurar a equidade educa-

cional e a diversidade cultural, a seguir são demonstradas a nossas 

propostas para a Inclusão, Diversidade e Assistência Estudantil.

PROPOSTAS PARA INCLUSÃO, DIVERSIDADE E ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL

1. Propor a reserva de vagas nos processos seletivos para ingresso 

nos cursos de graduação e de pós-graduação para a população 

LGBTQIA+; atualização da Resolução nº 314/2019/Consepe que já 
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reserva vagas para acesso de pardos, quilombolas, indígenas e 

pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação.

2. Propor a reserva de vagas para imigrantes ou refugiados em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica nos processos 

seletivos para ingresso nos cursos de graduação.

3. Criar a comissão de heteroidentificação para os processos 

seletivos de ingresso de estudantes e concursos públicos da Ufopa.

4. Fortalecer o Fórum Integrado de Ações Afirmativas e de 

Assistência Estudantil como espaço democrático permanente de 

discussão e atuação nas garantias de direitos e na definição de 

propostas e estratégias para o aperfeiçoamento e desenvolvi-

mento das Políticas de Ações Afirmativas e de Assistência 

Estudantil da Ufopa.

5. Criação e implementação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

(Neab) como espaço dialógico das questões étnico-raciais e de 

elaboração de políticas institucionais nessa área.

6. Fortalecer o sistema de apoio à Lei de cotas;

7. Instituir o exercício domiciliar remoto para estudantes mães 

guardiãs, puérperas e lactantes de bebês até 6 meses;

8. Garantir e ampliar os auxílios estudantis como alimentação, 

apoio internet e auxílio creche.

9. Ampliar a política de assistência estudantil para pessoas com 

deficiência.

10. Buscar parcerias com as prefeituras para viabilização de 

residências estudantis para jovens não residentes no município de 

oferta do curso de graduação.

11. Sinalização das áreas comuns da Ufopa em idiomas indígenas.

12. Lançar a modalidade “PEEx - Igualdade de Gênero” para fomento 

de projetos que integrem ensino-pesquisa-extensão para 

promoção da Igualdade de Gênero com foco na representatividade 

da mulher nas ciências e no mercado de trabalho, valorizando a 

diversidade e qualidade de vida de meninas e mulheres desde o 

ensino básico ao superior.

13. Acolher casos extremos nos quais os discentes se encontram 

em altíssima vulnerabilidade socioeconômica no âmbito 

habitacional e familiar por meio de ações e serviços de assistência 

estudantil.

14. Criação de um serviço de atendimento psicológico para 

promoção da saúde mental específico para o público LGBTQIA+, por 

meio de ações individuais e coletivas.

15. Viabilizar junto ao MEC e Ministério da Economia a ampliação do 

número psicólogos na UFOPA, objetivando fortalecer o 

atendimento em psicologia educacional realizado pelo Núcleo de 
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Psicologia da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil.

16.  Instituir política de valorização da diversidade linguística e das 

línguas indígenas na Ufopa.

INTERNACIONALIZAÇÃO

17. Criar programa de empréstimo de notebook, calculadoras, 

material didático diverso, entre outros, para apoio acadêmico aos 

estudantes vinculados aos cursos de graduação da Ufopa.

Pensamos a universidade como um centro de produção e dissemi-

nação de conhecimento e por esse motivo as ações de internacio-

nalização devem promover o diálogo bilateral no qual a Ufopa se 

situe como protagonista. Entendemos que o conhecimento de 

realidades emergentes também é importante para a formação da 

comunidade acadêmica e para o fortalecimento da identidade 

local, por isso, serão estimuladas parcerias regionais e ações com a 

América Latina e Caribe, África e países que compõem o BRICS.

Na Ufopa precisamos de uma política clara de internacionalização 

sobretudo porque este é um processo de longo prazo. Os investi-

mentos devem alcançar as ações de pesquisa, extensão e ensino de 

graduação e de pós-graduação por meio de incentivo à mobilidade 

de servidores e discentes, apoio a pesquisas em áreas estratégi-

cas, ampliação da infraestrutura e qualificação de recursos 

humanos.

Outro importante aspecto a ser considerado diz respeito à defini-

ção de parcerias estratégicas para a Ufopa a partir dos objetivos 

elencados no PDI e nos Planos de Desenvolvimento das Unidades. 

As parcerias devem estar alinhadas à vocação e à competência 

institucional. Por esse motivo são imperativos: estímulo à mobili-

dade mútua; incentivo a programas de professor visitante interna-

cional; mapeamento dos projetos de pesquisa em desenvolvimen-

to; diálogo permanente com os grupos de pesquisadores da institu-

ição; investimento em infraestrutura, apoio à Licenciatura em 

Letras Português-Inglês, incentivo à realização de cursos livres e 

clubes de idiomas e capacitação de recursos humanos. 

PROPOSTAS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

1. Aumentar as oportunidades e fortalecer a mobilidade internacio-
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nal para discentes, docentes e servidores técnico-administrativos;

2. Fortalecer e renovar as parcerias existentes e definir novas 

parcerias estratégicas com universidades altamente qualificadas 

no cenário global e universidades destacadas em países emergen-

tes;

3. Ampliar os acordos com parceiros estratégicos e dentro das 

redes internacionais para possibilitar a dupla titulação;

4. Ampliar a visibilidade internacional das atividades de ensino, 

pesquisa, cultura e extensão da Ufopa;

5. Ampliar as possibilidades de experiência internacional at home 

(fomentar um ambiente internacional interno para dar uma expe-

riência internacional para toda comunidade universitária).

6. Sinalização das áreas comuns da Ufopa em português, inglês e 

espanhol.

7. Oferta de cursos de idiomas, gratuitos e de ampla participação da 

comunidade acadêmica e externa, facilitado pelas ferramentas de 

ensino remoto.

8. Criar um site Internacional da Ufopa, focado nas informações 

mais relevantes para o contexto das relações e cooperações 

internacionais. Ex: Mobilidade internacional, parcerias, pesquisas 

estratégicas no contexto Amazônico.

MULTICAMPI
Criada com uma estrutura Multicampi, a Ufopa assumiu o compro-

misso de expansão da educação superior para sete municípios da 

região (Santarém, Alenquer, Juruti, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos e 

Oriximiná). Os campi universitários da Ufopa cumprem um impor-

tante papel na promoção do desenvolvimento econômico e social 

nos municípios onde estão implantados, favorecendo a constitui-

ção de uma cultura acadêmica rica para toda a região.

A estrutura multicampi da Ufopa foi implantada buscando romper o 

modelo de interiorização. Mas, ao mesmo tempo em que luta para 

consolidar as atividades acadêmicas e administrativas nos respec-

tivos municípios, a Ufopa ainda reproduz uma lógica de universida-

de centrada na sede, o que tem provocado, em alguns aspectos, 

dependência administrativa e de gestão acadêmica. Repensar o 

modelo de gestão dos campi universitários, particularmente os 

campi fora de sede, implica em garantir condições efetivas de 
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ampliação do quadro de servidores docentes e técnicos-

administrativos, consolidação de infraestrutura, garantia de 

investimento em atividades de pesquisa, abertura de novos cursos 

de graduação e criação de programas de pós-graduação. 

PROPOSTAS MULTICAMPI

1. Incentivo a mobilidade entre a sede e os campi. Viabilizando 

transporte em articulação com a ARCON.

2. Promover a oferta cursos itinerantes nos Campi e municípios da 

área de abrangência da Ufopa, viabilizados com a captação de 

recursos externos.

3. Fortalecer a Assessoria Multicampi, objetivando dar suporte à 

oferta de cursos itinerantes nos Campi e municípios da área de 

abrangência da Ufopa e EaD. 

4. Promover a participação dos Docentes lotados nos Campi nos 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

5. Estimular a organização de programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, mestrado e doutorado, no formato “EAD ou semipresencial” 

para estudantes residentes nos municípios onde a Ufopa possui 

Campi. Estrutura básica de funcionamento: disciplinas ofertadas 

remotamente; coorientador do Campi local; “práticas em pesquisa” 

ofertadas presencialmente, no Campi do docente orientador, 

viabilizado por auxílio ao discente para o período das práticas.

6. Articular ações para promover práticas esportivas nos Campi, 

usando espaços internos ou externos.

7. Criar mecanismos para a fixação de professores nos Campi. A 

exemplo de um Edital de Remoção, com previsão de retorno do 

código de vaga para o Campus e tempo mínimo de fixação.

8. Bolsa no modelo, “Apoio ao custeio de Pesquisa para formação 

em nível de Doutoramento”, para docentes que não se afastarem 

durante o Doutoramento.

9. Implantar Parques de Ciência e Tecnologia – PCTs temáticos, 

distribuídos nos campi conforme suas afinidades.

10. Realizar bianualmente a Jornada Acadêmica da Ufopa em um 

campus fora de sede.

11. Realizar bianualmente os Jogos da Ufopa em um campus fora de 

sede.

12. Realizar bianualmente o Fórum de Graduação em um campus 

fora de sede.

13. Fortalecer o atendimento psicossocial aos Campi por meio da 

DSQV itinerante.

14. Viabilizar junto ao MEC as funções gratificadas necessárias para 

garantir a isonomia de funções entre Unidades da sede e dos 

Campi.

23
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Em um contexto de pandemia, a Ufopa deu respostas rápidas e 

assertivas para a crise sanitária ocupando espaços carentes de 

uma atuação mais efetiva do poder público. Por outro lado, a neces-

sidade de isolamento impôs paralisação de algumas ações impor-

tantes junto às diferentes comunidades e limitou as atividades 

culturais.

A Ufopa esteve presente em muitos espaços e abriu caminhos para 

novas possibilidades de integração com a comunidade e de forma-

ção para estudantes de graduação e pós-graduação. Na medida em 

que novos campos de atuação foram revelados, percebeu-se 

também o quanto ainda precisamos avançar.  Em cumprimento ao 

seu compromisso social a Ufopa deve atuar em diferentes dimen-

sões: inclusão social, diversidade, meio ambiente, memória e 

patrimônio cultural, produção artística e desenvolvimento econô-

mico e social.

PROPOSTAS DE CONEXÃO COM A SOCIEDADE

1. Fomentar trabalhos acadêmicos com diagnóstico e propostas de 

CONEXÃO COM 
A SOCIEDADE

solução para os problemas locais.

2. Inserir a comunidade discente como um todo em pesquisas, 

estágios, práticas de campo e demais atividades em áreas de 

grande vulnerabilidade social e ambiental, de forma que fomentem 

uma mentalidade a buscar soluções para as necessidades locais.

3. Inserir os discentes das mais variadas áreas em atividades 

voltadas a participação no dia a dia de serviços públicos, na área de 

saúde, educação, pesquisas entre outras, de modo que os discen-

tes acompanhem as demandas existentes nestes ambientes e 

forneçam alternativas de suporte e atendimento das mesmas.

4. Divulgar ações por meio da criação de placas alusivas à participa-

ção da Ufopa no serviço ou produto ofertado no ambiente.

5. Promover ações coordenadas entre cursos para levar discentes e 

docentes em bairros ou localidades para apresentar seus estudos e 

observar demandas locais.

6. Apoiar a realização de eventos esportivos e de promoção da 

UFOPA
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saúde e qualidade de vida, como a Corrida da Ufopa.

7. Construção e implantação do Plano de Comunicação Institu-

cional.

8. Criação do Programa de Práticas Desportivas da Ufopa (CPDU), 

destinado à prática de diferentes modalidades desportivas, aulas, 

circuitos, exercícios, meditação, cuidados com alimentação e 

incentivos para atividades que envolvam a comunidade acadêmica 

e comunidade externa, em todas as faixas etárias.

9. Realização de ciclos de palestras, debates e minicursos relacio-

nados à temática da “Educação e Democracia”, objetivando promo-

ver junto à comunidade acadêmica e externa um amplo debate 

sobre o papel das Instituições de Ensino no fortalecimento da 

democracia.

10. Divulgar os cursos de graduação e pós-graduação da Ufopa, 

suas potencialidades e meios de acesso, para a sociedade do Oeste 

do Pará, incentivando a participação no ENEM, PSR e nos PSEs. Tal 

divulgação deverá ser realizada no âmbito do Plano de 

Comunicação Institucional, em eventos de divulgação científica, 

como a Jornada Acadêmica, e nas ações de extensão da 

Universidade.

11. Estreitar parcerias com SEMEDs e SEDUC para fomentar a 

formação continuada de professores da rede básica de ensino e o 

desenvolvimento de projetos de integração que estimulem a 

aproximação universidade-escola.

12. Ampliar a visibilidade e as oportunidades geradas pelos 

Processos Seletivos Especiais Indígenas e Quilombola, por meio de 

uma comunicação contínua com as comunidades e fomento proje-

tos de extensão direcionados ao apoio acadêmico dos “vestibulan-

dos”.

13. Revitalizar o Bosque Meckdec para torná-lo um ambiente propí-

cio para atividades de esporte, lazer e educação ambiental; incluin-

do trilhas ecológicas e ambientes de convivência; e implantar 

infraestrutura mínima necessária de iluminação e videomonitora-

mento, para prover segurança aos visitantes.
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Os investimentos em infraestrutura predial realizados nos últimos 

anos permitiram a saída do aluguel em várias unidades acadêmicas 

na sede e nos campi e a economia gerada possibilitou a aplicação 

dos recursos de custeio em áreas estratégicas. Houve ainda inves-

timentos em infraestrutura de TI como a instalação do Data Center 

e aumento da capacidade de armazenamento dos servidores da 

instituição.

Para responder às demandas emergentes provocadas pelo ensino 

remoto, a Ufopa precisará nos próximos anos administrar a infraes-

trutura física articulada com a estrutura tecnológica para garantir o 

pleno funcionamento da instituição e o alcance dos objetivos de 

formação previstos nos projetos pedagógicos dos cursos.

PROPOSTAS PARA A INFRAESTRUTURA

1. Implantação do projeto Smart Campus em todos os Campi da 

Ufopa. Os Campi contarão com soluções informatizadas para 

interação espaço-usuário, possibilitando agendamentos de espa-

ço, acesso à informações específicas e demais facilidades.

2. Ampliar o número de salas de aulas.

INFRAESTRUTURA

3. Verticalização da Unidade Rondon, com prédio de 4 pavimentos, 

para possibilitar a expansão do espaço físico, viabilizando a 

utilização dos novos espaços para finalidades acadêmicas e 

administrativas;

4. Construção de galpão para laboratórios de engenharia de 

máquinas pesadas do IEG e laboratórios sujos do ICTA;

5. Construção do Museu da Ufopa;

6. Consolidação do espaço físico do Centro de Documentação 

Histórica;

7. Consolidação do espaço físico do Centro Pedagógico de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico - CPADC;

8. Construção do Biotério de organismos aquáticos;

9. Implementação do Complexo Esportivo da Ufopa;

10. Conclusão da urbanização da Unidade Tapajós, promovendo 

melhorias nos acessos e criação de pequenas áreas de convivência 

e lazer distribuídas pela Unidade.

11. Conclusão do Campus de Monte Alegre;
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12. Ampliação do Campus de Juruti; Ampliação do Campus de 

Óbidos.

13. Construir passarelas cobertas no Campus Tapajós e no Campus 

de Juruti, Itaituba e Alenquer.

14. Ampliar as “Salas Inteligentes” para todas as salas de aula da 

Ufopa.

15. Ampliar a infraestrutura de rede sem fio com aquisição de novos 

rádios para a Unidade Rondon e Unidade Tapajós, melhorando o 

acesso inclusive nas áreas externas.

16. Adequar e ampliar a infraestrutura do CTIC sediada na Unidade 

Rondon.

17. Auxiliar na captação de recursos para implementação do Projeto 

Viveiros integrados na unidade Santana.

18. Elaborar junto à comunidade acadêmica o Plano Diretor para a 

Fazenda Experimental.

19. Concluir os setores Zooténicos.

20. Ampliar o conjunto de instalações e infraestrutura da Fazenda 

Experimental, incluindo: Iniciar o cercamento do terreno; 

Ampliação das instalações do galpão de máquinas; Construção de 

espaço para auditório aberto; Construção da ponte.

21. Implantar a fábrica de óleo essenciais e a fábrica de óleo de 

frutas.

22. Reforma do Larsana e Laboratório de Microbiologia.

23. Implantar dos laboratórios do Núcleo Tecnológico de 

Laboratórios (NTL).

24. Implantar o laboratório de informática do Tapajós.

25. Buscar a captação de recurso para ampliação do Laboratório de 

Tecnologia da Madeira (LTM), viabilizando o atendimento de novas 

demandas de ensino-pesquisa-extensão, inovação e prestação de 

serviços.

26. Concluir a implantação da Fábrica de ração e buscar parcerias 

para compra de insumos, manutenção e comercialização de 

excedente.
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

compra disponíveis, integração entre Unidades e aplicabilidade 

das compras aos cursos de Graduação e Pós-Graduação.

3. Implantação do Almoxarifado Virtual.

4. Promover o fortalecimento da FIAM como a Fundação de Apoio 

da Ufopa.

5. Realizar o mapeamento de atribuições e competências, nos 

moldes do trabalho realizado com o mapeamento de processos, 

para subsidiar as capacitações ofertadas pela Escola de Gestores e 

outras ações relacionadas à eficiência administrativa. 

6. Promover a capacitação dos membros dos Conselhos Superiores 

e dos Colegiados das Unidades, com o objetivo de qualificar os seus 

membros em temas relevantes para a gestão pública em cada 

esfera de competência. 

7. Implantar o Comitê Gestor para Captação de Recursos.

8.  Aproximar o planejamento e as ações de gestão da 

Administração superior e das Unidades acadêmicas por meio de 

reuniões de gestão regulares com os Fórum de Diretores dos Campi 

e Fórum de Diretores dos Institutos.

As propostas de modernização da estrutura administrativa da 

Ufopa visam responder a dispositivos legais que obrigam a institui-

ção a garantir o Acesso à Informação, Transparência e Controle 

Social. Objetivam ainda apontar soluções para problemas ainda 

presentes no cotidiano como indefinição de fluxos em algumas 

áreas, sobreposição de competências em certos setores e neces-

sidade de agilidade nas aquisições de equipamentos e insumos 

para atividades de pesquisa e ensino.

PROPOSTAS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1. Implantar o Comitê Gestor de Compras. Visa acompanhar e apoiar 

os fluxos de compras sobretudo das Unidades Acadêmicas. Prevê 

acompanhamento no ciclo completo, do planejamento orçamentá-

rio à entrega do material ao setor demandante.

2. Integrar o processo de compras e contratações em um Sistema 

unificado com definição de prioridades e listagem de insumos 

necessários a cada unidade. Implementar os módulos de Compras, 

Financeiro e Almoxarifado integrados ao Módulo de Orçamento; 

resultando em maior visibilidade em relação aos processos de 
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9. Criar sistemas informatizados de apoio à diversas áreas 

administrativas, por meio de ações acadêmicas vinculadas aos 

cursos da área de Computação da Ufopa, via Edital do Programa de 

Inovação e Atuação Profissional Empreendedora. 

10. Instituir comitê permanente de tratamento de incidentes de 

informação e instituir política de prevenção e adequação para 

garantir a segurança da informação na Ufopa. 

11. Implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling) 

para os projetos na Ufopa. A metodologia BIM promove a gestão 

eficiente de representações digitais das características físicas e 

funcionais de construções, possibilitando maior integração entre 

os setores envolvidos no projeto.

12. Incluir o CTIC no Comitê Gestor de Obras, promovendo a 

integração do planejamento de construção civil e de implantação 

de tecnologias da informação.

13. Definir política de gestão dos laboratórios que facilite a 

aquisição de insumos e equipamentos, priorizando laboratórios 

multiusuários e aqueles indicados nos Programa de Qualificação 

dos Cursos de Graduação e Pós Quali Ufopa. 

14. Estabelecer política de gestão dos acervos das bibliotecas da 

instituição, organizando as aquisições via Comitê Gestor de 

Compras e em alinhamento com o Programa de Qualificação de 

Cursos de Graduação.

15. Elaborar em conjunto com a Comunidade Acadêmica o PDI 

2024/2030.

16. Aprimorar o fluxo de aprovação dos PDUs, garantindo maior 

governança institucional e alinhamento estratégico, junto às 

Câmaras técnicas dos Conselhos Superiores. Elaborar em conjunto 

com as Unidades acadêmicas o Plano de Desenvolvimento das 

Unidades.

17. Implantar o ForPDI e o ForRisco para o monitoramento da 

Estratégia Institucional e da Política de Riscos da Ufopa, 

respectivamente.
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SUSTENTABILIDADE

Classificada no UI Greenmetric Wold University Rankings 2020 

como uma das universidades mais sustentáveis da América Latina 

a Ufopa tem investido fortemente para garantir autonomia na 

geração de energia, gestão de resíduos e já é um dos principais 

postos de coleta seletiva de Santarém. O desenvolvimento de uma 

cultura para a sustentabilidade passa ainda pela compreensão de 

que a gestão também precisa ser sustentável, ou seja, o conceito 

de sustentabilidade inclui a capacidade organizativa e outras 

esferas e dimensões da vida humana como a social, econômica e 

ética. Abaixo destacamos nossas propostas para a sustentabilida-

de ambiental.

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE

1. Ampliar as ações de sustentabilidade para estimular o uso racio-

nal da água e o tratamento de resíduos sólidos.

2. Ampliar os pontos de coleta de lixo reciclável nos campi da Ufopa.

3. Promover em conjunto com pesquisadores e grupos de pesquisa 

da área, ações de educação ambiental junto a comunidade acadê-

mica e externa.

4. Ampliação da Usina Fotovoltaica da Ufopa.

5. Viabilizar ações relacionadas à eficiência energética na Ufopa, 

por meio de estudos técnicos, planejamento de intervenções 

técnicas, substituições de equipamentos ineficientes e ações de 

educação para os usuários. 

6. Criação da modalidade PEEx-Sustentabilidade, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de 

pesquisa-ensino-extensão centrados na temática da promoção da 

sustentabilidade.

7. Recuperação de área degradada do LAMPOA.

8. Criar soluções para o tratamento e aproveitamento de resíduos 

orgânicos do Restaurante Universitário, por meio de ações acadê-

micas vinculadas aos cursos do Ibef, via Edital do Programa de 

Inovação e Atuação Profissional Empreendedora. 

9. Promover e apoiar projetos que visem a produção de alimentos 

na Fazenda Experimental para consumo no Restaurante 

Universitário da Ufopa.

10. Instituir a política para gestão e coleta de resíduos laboratoriais.
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