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1. APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos o Relatório de Atividades da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

Tecnológica do exercício 2020 para a Comunidade 

Acadêmica e a Sociedade em Geral com o objetivo 

de informar sobre as ações realizadas ao longo do 

exercício. As ações e os resultados contidos neste 

relato são frutos do esforço coletivo dos servidores 

que compõem a estrutura organizacional da Pró-

Reitoria e que operacionalizam as atividades 

atribuídas ao setor.   

O exercício mostrou-se desafiador diante do 

cenário em que se encontra a UFOPA. Fatores 

externos que externos que impactaram a execução 

das atividades acadêmicas da pós-graduação e 

principalmente as atividades e produção científica 

dos pesquisadores, mas que foi possível contornar 

aos poucos com o ensino remoto e o foco em artigos 

científicos de alto impacto. Além disso, foi possível 

a migração dos projetos de pesquisa para o formato 

digital pela implantação do Módulo Pesquisa do SIGAA, um esforço entre PROPPIT, 

CTIC e CIPROD. 

Nesse exercício avançamos na implantação da cultura do registro das atividades de 

pesquisa, análise da produção científica institucional, planejamento e execução de editais 

voltados para a pesquisa e pós-graduação, planejamento da execução dos recursos da pós-

graduação e migração dos cursos de pós-graduação para as unidades acadêmicas na 

Ufopa.  Desejo uma excelente leitura!  

 

Lenise Vargas Flores da Silva 

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA   

 

 

  

Figura 1. Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação Tecnológica, Profa. 
Lenise Vargas Flores da Silva. 



2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

A PROPPIT é uma unidade administrativa que atua na promoção da pesquisa, pós-

graduação e da inovação tecnológica na UFOPA. A unidade divide-se em: Diretoria de 

Pós-graduação com a Coordenação de Programas Institucionais e Diretoria de Pesquisa 

com a Coordenação de Projetos Institucionais conforme mostra a Figura 1. 

 

 
Figura 2. Estrutura organizacional da PROPPIT em 2020. 

 

As competências da PROPPIT estão estabelecidas pela Portaria nº 731/GR-

UFOPA, de 10 de dezembro de 2018 que delega ao Pró-reitor as seguintes competências: 

I - Assinar cartas de anuências institucionais quando se tratar da participação e/ou 

coordenação de projetos de pesquisas vinculados a agências de fomento nacional e 

internacional; 

II - Emitir portaria de comissão do processo seletivo dos cursos de pós-graduação lato e 

stricto sensu; 

III - Emitir portaria de cadastro de projetos de pesquisa; 

IV - Emitir portaria dos comitês de avaliação e/ou acompanhamento de projetos; 

V - Emitir portaria da comissão de avaliação e acompanhamento do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic); 

VI - Responsabilizar-se pela coordenação da execução do Programa DS-Capes; 

VII - Emitir portaria dos comitês de ética em estudos animais e de pesquisas com 

humanos; 

VIII - Emitir portaria do comitê gestor e dos coordenadores da Central Analítica; 

IX - Assinar carta de aceite institucional relacionado à proposição de cursos novos de 

pós-graduação; 

X - Representar e coordenar ações da Ufopa relacionadas aos programas internacionais 

de acesso à pós-graduação; 

XI - Organizar e monitorar o banco de dados de bolsistas do Programa de Iniciação 

Científica e da pós-graduação, bem como projetos individuais e institucionais.

Pró-Reitoria 

Diretoria de 
Pesquisa 

Coordenação de 
Projetos 

Institucionais 

Diretoria de Pós-
graduação 

Coordenação de 
Programas 

Institucionais 

Gabinete da Pró-
Reitoria 



3. RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 

A Proppit possui 18 servidores (docentes e técnicos-administrativos) distribuídos entre a 

Diretoria de Pesquisa (DPE), Diretoria de Pós-graduação (DPG) e o Gabinete da Pró-Reitoria, 

conforme demonstrado nas Tabelas 1 e 2. Observa-se o perfil multidisciplinar dos servidores da 

Unidade para o atendimento das demandas de pesquisa e pós-graduação da Ufopa. Embora, alguns 

setores possuem um grande número de servidores em relação a outros, espera-se a divisão equitativa 

de servidores dentro das diretorias e assim equilibrando as demandas internas, com o retorno dos 

servidores afastados. 

 
Tabela 1. Servidores vinculados à PROPPIT em 2020. 

CARGO 
ENSINO 
MÉDIO 

GRADUADO ESPECIALISTA MESTRE DOUTOR TOTAL 

DOCENTE   

Docente do 
Magistério Superior 

0 0 0 0 5 5 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS  

Assistentes  1 3 3 2 0 9 

Administrator 0 0 1 0 0 1 

Contador  0 0 1 0 0 1 

Secretário Executivo  0 0 0 0 1 1 

Nutricionista 0 0 1 0 0 1 

 
Tabela 2. A distribuição da força de trabalho ativa da PROPPIT e Diretorias em 2020. 

CARGO Gabinete/Secretaria DPE DPG TOTAL 

Docentes do Magistério Superior 1 2 2 5 

Assistentes  2 2 3 7 

Administrator 1 0 0 1 

Contador  1 0 0 1 

Secretário Executivo  1 0 0 1 

Nutricionista 0 1 0 1 

 

O processo de afastamento ou horário flexível para servidor-estudante são aprovados pelo 

Plano de Qualificação da Unidade que é avaliado e atualizado anualmente. Atualmente, a Proppit 

possui dois servidores afastados integralmente para programas de pós-graduação, correspondendo a 

15% dos técnicos-administrativos da unidade conforme demonstrado na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Situação de vínculo em 2020. 

CARGO 
EFETIVO 
EXERCÍCIO 

CEDIDO 
AFASTADO P/ 
QUALIFICAÇÃO 

AFASTADO OUTROS 
MOTIVOS 

Docentes  5 0 0 0 

Técnicos-
administrativos 

13 0 2 0 

TOTAL 18 0 2 0 

 

Dentre a principal dificuldade para a gestão de pessoas dentro da Proppit, podemos encontrar 

a demanda de trabalho excessiva exigida ao setor, o trabalho remoto encontrou limitações com o 

acesso de alguns servidores a computadores e acesso a internet. Para solucionar este tipo de problema 

e favorecer um ambiente mais salutar serão realizados remanejamentos internos para adequação da 

demanda. Além disso, espera-se a reposição de vagas de servidores que foram removidos para outras 

Unidades da Ufopa e uma nova organização da sala para facilitar o fluxo de atendimento externo. No 

trabalho remoto foram cedidos materiais para os servidores que precisavam de notebook para 

executar as atividades.



4. PLANEJAMENTO, RISCOS E RESULTADOS 

4.1. PLANEJAMENTO ANUAL 

A Proppit ainda não possui seu Plano de Desenvolvimento (PDU), mas seu planejamento é 

feito por meio de reunião no início do ano, onde são definidas as ações estratégicas para a elaboração 

e execução de seus produtos e serviços. A previsão de finalização de seu PDU está para o próximo 

exercício, onde serão abordados áreas ou temas que tenham impacto ou que contribuam para o 

atingimento de metas estratégicas presente no PDI da Ufopa.   

O planejamento inicial para o ano de 2020 aprovado para o orçamento do administrativo foi 

realizado em reunião e dividido conforme a necessidade de cada ação planejada, assim o recurso 

recebido pela matriz orçamentária da Ufopa foi de R$ 28.007,00 (Vinte e oito mil e sete reais) e foi 

rateado conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 4. Objetivos estratégicos e uso do recurso pelo administrativo da PROPPIT. 

Plano interno Projeto/Ação 
Objetivo estratégico do 

PDI 

Estimativa 

de Entrega 
Natureza de despesa 

Orçament

o  

M0101G0100N - 

Apoio 
administrativo 

Apoio 
administrativo 

Expandir e aperfeiçoar a 
gestão institucional na 
perspectiva multicampi. 

2 

33901414 - Diárias no 
país 

R$ 
1.500,00 

33909314 - 
Ressarcimento de 
passagens e desp. com 

locomoção 

R$ 500,00 

Ampliar e consolidar as 
relações acadêmicas 
nacionais e internacionais 

5 
33901414 - Diárias no 
país 

R$ 
7.007,00 

4 
33903301 - Passagens 
para o país 

R$ 
9.000,00 

Funcionamento 
da unidade 

Ampliar e adequar a 
infraestrutura física e 
tecnológica. 

Não se aplica 
33903016 - Material de 
consumo - Material de 
expediente 

R$ 
10.000,00 

Total 
R$ 

28.007,00 

 

O Planejamento do recurso PROAP é realizado entre a Pró-Reitoria e os cursos de pós-

graduação que recebem o curso da CAPES e no ano de 2020 a agência de fomento planejou o 

orçamento de R$ 162.613,82 para a UFOPA, conforme Tabela 5. 

 
Tabela 5. Planejamento do recurso PROAP/CAPES a ser executado pela UFOPA em 2020. 

Projeto/Ação Objetivo estratégico do PDI Estimativa de Entrega Natureza de despesa 
Orçamento 

Alocado 

PROAP/CAPE
S 

Levar os cursos de graduação e 

pós-graduação a alcançarem 
níveis de qualidade de 
excelência preconizados em 
avaliações institucionais internas 
e externas. 

Não se aplica 
339030 – Material de 

consumo 
R$ 4.532,34 

1 

339039 – Serviço de 

terceiros – Pessoa 
Jurídica 

R$ 12.577,00 

1 
339036 – Serviço de 

terceiros – Pessoa Física 
R$ 1.681,50 

30 
339014 – Diárias para 

servidor 
R$ 6.264,08 

15 
339033 – Passagens e 

despesas com locomoção 
R$ 21.969,31 



280 
339018 – Auxílio 

financeiro a estudante 
R$ 91.745,44 

10 
339020 – Auxílio 

financeiro a pesquisador 
R$ 23.844,15 

Total 162.613,82 

 

Com relação ao planejamento dos contratos administrativosda Unidade, temos o Serviço de 

análise de currículo dos pesquisadores da UFOPA, por meio da Plataforma Stela Experta, apresentada 

na tabela a seguir (Tabela 6). A estimativa de entrega refere-se as análises e/ou estudos realizadas 

pela PROPPIT para editais, planejamentos o que contempla pelo menos 2 análises por semestre. 

 
Tabela 6. Contrato gerido pela PROPPIT. 

Projeto/Ação Objetivo estratégico do PDI Estimativa de entrega Orçamento 

Serviços da Plataforma Stela 
Experta 

Ampliar e consolidar as relações 
acadêmicas nacionais e internacionais 

4 R$ 42.208,37 

 

Com relação ao planejamento de editais de fomento a pesquisa e pós-graduação na Ufopa 

podemos citar, os editais de acordo com a tabela a seguir. Ressalta-se que a maioria dos editais 

executados pelas Diretorias de pesquisa e pós-graduação são planejados no Comitê Gestor de 

Programas Institucionais (CGPRITS) conforme apresentado na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Editais planejados e executados em 2020 pela PROPPIT. 

Projeto/Ação Objetivo estratégico do PDI 
Estimativa 

de Entrega 
Orçamento 

Edital 04/2018 – 
PAPCIP/PROPPIT 

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

23 
R$ 

31.788,27 
Ampliar e consolidar as relações acadêmicas nacionais e 
internacionais 

Edital 01/2019 – 
PIBIC/PROPPIT 

Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos 
formativos 

32 
R$ 

89.600,00 

Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, 
inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações 

amazônicas 

Promover a integração de ações interdisciplinares ao ensino, pesquisa 

e extensão 

Edital 01/2019 – 

Conjunto 
PIBIC/CGPRITS 

Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos 

formativos 

88 

R$ 

316.800,00 
 

Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, 

inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações 
amazônicas 

Promover a integração de ações interdisciplinares ao ensino, pesquisa 
e extensão 

Edital 01/2020 - PAPCIP 
- PROPPIT 

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

40 
R$ 

70.000,00 



Ampliar e consolidar as relações acadêmicas nacionais e 
internacionais 

Edital 02/2020 – 
PIBIC/PROPPIT 

Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos 
formativos 

32 
R$ 

38.400,00 

Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, 
inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações 
amazônicas 

Promover a integração de ações interdisciplinares ao ensino, pesquisa 
e extensão 

Edital 04/2020 – Cadastro 
de Projetos de pesquisa 

Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional na perspectiva 
multicampi. 

200 R$ 0,00 

Edital 03/2019 – 

CGPRITS - PEEX Pós-
graduação 

Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos 
formativos 

12 
R$ 

216.000,00 

Fortalecer a interação com a Educação Básica. 

Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, 
inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações 
amazônicas 

Promover a integração de ações interdisciplinares ao ensino, pesquisa 
e extensão 

Bolsas Mestrado Fapespa 

Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, 
inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações 
amazônicas 

12 
R$ 

216.000,00 
Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos 
formativos 

Bolsas Doutorado 
Fapespa 

Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, 
inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações 
amazônicas 

15 
R$ 

396.000,00 
Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos 
formativos 

Edital n° 
001/Proppit/Proges/Ufopa 
– Auxílio para acesso à 

internet aos alunos de 
Pós-graduação 

Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica 20 R$ 6.000 



4.2.RISCOS IDENTIFICADOS 

A PROPPIT começa o ano estabelecendo os programas e ações que serão 

operacionalizadas no ano e a gestão dos riscos para alcançar cada objetivo é determinada 

de acordo com o grau de complexidade de operacionalização da ação planejada conforme 

Tabela 4. 

 
Tabela 8. Exemplo de Riscos identificados. 

# Ação/objetivo Risco Solução encontrada 

1 Registro de projetos de 

pesquisa 

Erro com emissão de 

portarias manuais 

Implantação do Módulo Pesquisa do 

SIGAA para a gestão das atividades 

de pesquisa 
Uso de planilhas que 

impossibilitam o acesso a 

dados pretéritos 

2 Controle na implementação de 

bolsas de graduação 

Discentes receberem bolsas 

sem pertencerem ao 

Programa de Ações 

Afirmativas da Ufopa 

Participação e compartilhamento de 

informações previamente à 

implementação das bolsas com a 

PROGES. 

3 Aumento de publicações de 

alto impacto 

Quantidade de recurso 

insuficientes 

Publicação de edital permitindo 

aporte das unidades acadêmicas 

4 Acompanhamento das 

atividades de pesquisa 

Diminuição das atividades 

pela pandemia do COVID-

19 

Elaboração de formulário para 

pesquisadores e criação do Comitê 

Científico de Pesquisa 

5 Reformulação das resoluções 

da Pesquisa 

Abordar diversos assuntos 

que envolvem e impactam 
diversos setores da Ufopa 

Criação do Comitê Científico de 

Pesquisa e elaborando a consulta 
pública da resolução. 

6 Atualização do regimento 

geral da pós-graduação 

Não aprovação da 

resolução da pós-graduação 

Discussão com os coordenadores de 

programas para elaboração da 

reformulação e política de revisão no 

documento. 

7 Acompanhamento da 

execução dos recursos 

PROAP/CAPES dos 
programas de pós-graduação 

Não execução do recurso Monitoramento e intervenção 

referente ao planejamento e 

execução das ações por programa. 

8 Captação de recursos para 

aumento das bolsas de 

graduação e pós-graduação 

Disponibilidade de Teto 

orçamentário 

Comunicação com a PROPLAN para 

liberação junto ao MEC do teto 

orçamentário e solicitação junto às 

agências de fomento externas. 

9 Fortalecimento do programa 

de pesquisa, ensino e extensão 
na graduação e pós-graduação 

Disponibilidade 

orçamentária 

Remanejamento e captação de 

recursos 

10 Acompanhamento das 

atividades dos cursos de pós-

graduação 

Não retorno das 

coordenações de curso 

Devolução dos relatórios corrigidos 

para adequação dos programas de 

pós-graduação no Coleta CAPES 

pela Plataforma Sucupira 

Não retorno das ações pelos Comunicações pelo SIGAA, e-mail e 



estudantes de pós-

graduação 

telefone. 

11 Planejamento de eventos de 

divulgação científica 

Atrasar ou não executar os 

eventos devido a fatores 

externos (pandemia do 

COVID-19) 

Remanejados os eventos para 2021 

com garantia dos recursos 

empenhados para execução. 

12 Recadastramento da Ufopa no 

CNPq 

Não ser contemplado com 

bolsas PIBIC, PIBIC AF, 

PIBIC EM e PIBITI 

Relatório apresentado e aprovado 

pelo CNPq. 



4.3.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AVALIAÇÃO DO RESULTADO 

A PROPPIT juntamente com a PROPLAN alterou o planejamento orçamentário da 

Unidade visto a situação pandêmica e de replanejamento das ações para atividades a serem 

executadas no segundo semestre, e assim modificamos o quadro orçamentário e de execução, 

como mostra o quadro abaixo, que é diferente do planejamento inicial LOA para o ano de 2020 

conforme apresentado na Tabela 9. 

 
Tabela 9. Execução do planejamento orçamentário administrativo – LOA/UFOPA. 

Plano interno 
Projeto/ 

Ação 

Objetivo 

estratégico 

do PDI 

Natureza 

de 

despesa 

Orçamento 

Alocado 
Empenhado Executado 

Resultad

o 

Entregue 

Justificativa 

M0169G0100N 
- Eventos 
Administrativos 

Apoio 
administrativo 

Ampliar e 
consolidar as 
relações 
acadêmicas 
nacionais e 
internacionai
s 

33901414 
- Diárias 

no país 

R$ 998,72 R$ 998,72 R$ 998,72 2 

Diária para 
somente uma 

viagem antes da 
pandemia 

33903301 
- 
Passagens 
para o 
país 

R$ 
2.470,63 

R$ 2.470,63 
R$ 
2.470,63 

2 

Passagem para 
um evento antes 

da pandemia 

M0101G0100N 
- Apoio 
administrativo 

Apoio 
administrativo 

Ampliar e 
consolidar as 
relações 
acadêmicas 
nacionais e 

internacionai
s 

339018 – 
Apoio 
financeiro 
a 
estudante 

R$ 
68.400,00 

R$ 
68.400,00 

R$ 0,00 0 

Não executado 
devido a 

pandemia e 
adiamento da 

Jornada 
Acadêmica 2020 

339018 – 
Apoio 

financeiro 
a 
estudante 

R$ 
3.000,00 

R$ 3.000,00 
R$ 
3.000,00 

1 

Apoio estudantil 
para repatriação 
de aluno de pós-
graduação em 

estágio 
internacional 

Funcionamento 
da unidade 

Ampliar e 
adequar a 

infraestrutura 
física e 
tecnológica. 

33903016 
- Material 
de 
consumo  

R$ 
5.000,00 

R$ 5.000,00 
R$ 
5.000,00 

Não se 
aplica 

Centralização 
via 

DAP/PROAD 

M0182G0100N 
– Ações de 
enfrentamento 
ao COVID 

Apoio 
administrativo 

Levar os 
cursos de 
Graduação e 
Pós-

Graduação a 
alcançarem 
níveis 
de qualidade 
de excelência 
preconizados 
em avaliações 
institucionais 

internas e 
externas. 

33903016 
- Material 
de 

consumo  

R$ 
6.056,10 

R$ 6.056,10 
R$ 
6.056,10 

1.000 

Material de 
enfrentamento a 
COVID-19 com 
retirada 
parcelada 

339018 – 
Apoio 
financeiro 
a 
estudante 

R$ 

6.000,00 
R$ 6.000,00 

R$ 

2.700,00 
9 

Edital para 
auxílio a internet 

dos alunos de 
pós-graduação 
com recurso 

PROPPIT e 
PROGES com 

as demais 
parcelas sendo 
pagas em 2021 



M0206G1900N 
- Eventos 
Acadêmicos 

II Worshop de 
pesquisa e pós-
graduação / 
Seminário de 
Pós-graduação/ 
Fórum de pós-
graduação/ Dia 

da Ciência- 
formato virtual 

Levar os 
cursos de 

Graduação e 
Pós-
Graduação a 
alcançarem 
níveis 
de qualidade 
de excelência 
preconizados 

em 
avaliações 
institucionais 
internas e 
externas. 

339039 - 
Outros 
Serviços 
de 
Terceiros 
- Pessoa 

Jurídica 

R$ 
8.000,00 

R$ 8.000,00 R$0,00 1 

Empresa 
contratada, 

porém, evento 
foi adiado para o 

ano de 2021. 

Total 
R$ 
95.456,10 

R$ 
95.456,10 

R$ 
16.756,10 

  

 

4.3.1. Resultado de gestão orçamentária da pós-graduação 

A gestão orçamentária da Proppit é realizada pela secretaria administrativa do gabinete 

da Pró-Reitoria. A Proppit possui várias fontes de orçamento: Lei Orçamentária Anual (LOA) 

com recurso de custeio da Ufopa, Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP/CAPES), 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Estado do Pará (FAPESPA). 

Na UFOPA, tem-se atualmente 18 cursos de pós-graduação. Dentre eles 8 são 

institucionais (1 doutorado e 7 mestrados) e 6 cursos profissionais em rede, totalizando 14 

cursos no sistema sigaa (sendo 11 cursos de mestrado e 3 cursos de doutorado). Os demais 

cursos são contabilizados devido a fazerem parte de acordos de cooperação (como rede 

REAMEC e Rede RAPI) e associações (como o Programa Profissional em Educação Escolar 

Indígena) em que a Ufopa participa, mas não certifica os alunos. Além dos cursos institucionais 

informados acima destaca-se a aprovação pela Capes do Mestrado Acadêmico em Letras no 

ano de 2020. O referido programa está aguardando a autorização para início das atividades via 

MEC. No II Semestre Letivo de 2020 (2020.2) havia 353 alunos matriculados em disciplinas 

e/ou atividades. No II Semestre Letivo de 2020 (2020.2) haviam 353 alunos matriculados em 

disciplinas e/ou atividades. Temos atualmente 476 alunos ativos. Na tabela 10 está indicado os 

cursos de pós-graduação gerenciados através do SIGAA-Strictu Senso, e o número de alunos 

por curso. 

 
Tabela 10. Quantitativos cursões e alunos da pós-graduação na Ufopa. Dados extraídos do SIGAA para o semestre de 2020.2. 

Curso 
Mestrado 

Profissiona

l 

Mestrado 

Acadêmic

o 

Doutorad

o 

Tota

l 

Doutorado Em Biodiversidade E Biotecnologia - Rede Bionorte 0 0 11 11 

Doutorado Em Educação Na Amazônia 0 0 13 13 

Doutorado Em Sociedade, Natureza E Desenvolvimento 0 0 63 63 

Mestrado Acadêmico Em Educação 0 49 0 49 

Mestrado Em Biociências 0 38 0 38 

Mestrado Em Biodiversidade 0 24 0 24 

Mestrado Em Ciências Da Saúde  0 18 0 18 

Mestrado Em Ciências Da Sociedade 0 41 0 41 

Mestrado Em Propriedade Intelectual E Transferência De 
Tecnologia Para Inovação 

40 0 0 40 

Mestrado Em Recursos Naturais Da Amazônia 0 41 0 41 



Mestrado Em Sociedade, Ambiente E Qualidade De Vida 0 69 0 69 

Mestrado Nacional Profissional Em Ensino De Física 18 0 0 18 

Mestrado Profissional Em Letras - Profletras 34 0 0 34 

Mestrado Profissional Em Matemática Em Rede Nacional 17 0 0 17 

TOTAL: 109 280 87 476 

 

Em relação ao recurso obtido pelo PROAP/CAPES, a Proppit possui a gestão de todo o 

recurso recebido pela UFOPA para apoio da formação de recursos humanos em pesquisa na 

pós-graduação. O perfil de execução dos recursos recebidos pelo PROAP/CAPES pelos cursos 

de pós-graduação e Pró-Reitoria estão demonstrados na Tabela 11. No entanto, embora no 

cenário da pandemia com as restrições de deslocamento pode-se observar a execução de 61,40% 

do recurso PROAP/CAPES. Contudo, o recurso PROAD devido a questões da pandemia do 

COVID-19 foi prorrogado para execução até abril/2021 autorizados pela CAPES. 

 

Tabela 11. Execução do PROAP/CAPES em 2020. 

Projeto/Ação 
Natureza de 

despesa 
Orçamento 

Alocado 
Empenhado 

Executad

o 

Resultad

o 

Entregue 

Justificativa  

PROAP/CAPES 

339030 – Material 

de consumo 
R$ 4.532,34 R$ 4.532,34 R$ 0,00 1 

Aguardando a 
execução do 

empenho para 

manutenção dos 
cursos de pós-

graduação 

339039 – Serviço 
de terceiros – 
Pessoa Jurídica 

R$ 12.577,00 R$ 12.577,00 
R$ 

1.900,00 
2 

Aguardando 
execução do 

empenho para e-
book para a 

divulgação dos 
trabalhos de 

cursos de pós-

graduação  

339036 – Serviço 
de terceiros – 
Pessoa Física 

R$ 1.681,50 R$ 1.681,50 
R$ 

1.681,50 
1 

Colaborador 

eventual para 
ministrar 

disciplina no 
curso 

339014 – Diárias 
para servidor 

R$ 6.264,08 R$ 6.264,08 
R$ 

6.264,08 
4 

Pagamento de 
viagens para 

apoio a 
disciplina dos 
cursos de pós-

graduação 

339033 – 
Passagens e 
despesas com 

locomoção 

R$ 21.969,31 R$ 21.969,31 R$ 929,53 1 

Colaborador 

eventual para 
ministrar 

disciplina no 
curso. Saldo de 

empenho 
aguardando 

prazo de 
execução 



339018 – Auxílio 

financeiro a 
estudante 

R$ 91.745,44 R$ 91.745,44 
R$ 

65.218,69 
149 

Apoio ao 
estudante para 

desenvolviment
o de atividades 

de pesquisa 

339020 – Auxílio 
financeiro a 
pesquisador 

R$ 23.844,15 R$ 23.844,15 
R$ 

23.844,15 
8 

Apoio ao 
desenvolviment
o de pesquisa 

Total R$ 162.613,82 
R$ 

162.613,82 
R$ 

99.837,95 
  

 

Com relação a execução das bolsas de pós-graduação captadas com recursos externos 

oriundos da FAPESPA estão apresentados na Tabela 13. 

 
Tabela 12. Bolsas de Mestrado e Doutorado com recurso Fapespa. 

Projeto/Ação 
Natureza de 

despesa 

Orçamento 

Alocado 
Empenhado Executado 

Resultado 

Entregue  

Justificativa  

Bolsas de 

Mestrado – 

FAPESPA 

08/2019 

339018 – 

Auxílio 

financeiro a 

estudante 

R$ 216.000,00 R$ 216.000,00 
R$ 

138.000,00 
12 

Diminuição 

da evasão dos 

discentes com 

o 

recebimento 

de bolsa com 

o foco na 

formação em 

pesquisa. 

Existe 

diferença de 

pagamento de 

bolsas devido 

ao RAP. 

Bolsas de 

Doutorado – 

FAPESPA 

09/2019 

339018 – 

Auxílio 

financeiro a 

estudante 

R$ 436.045,00 R$ 436.045,00 
R$ 

99.485,00 
15 

 

Somados a estes valores, houve pagamento de bolsas de mestrado com RAP, no valor 

de R$ 72.000,00; somando um total de R$ 210.000,00 em bolsas de Mestrado pagas no ano de 

2020. Assim como para bolsas de Doutorado, soma-se o valor de R$ 252.555,00 de RAP, sendo 

um total de R$ 352,040 pagos em bolsas Doutorado. 

 

4.3.2. Resultado da gestão orçamentária da pesquisa 

Tabela 13. Resultados da execução orçamentária das ações de Pequisa, em 2020. 

Projeto/Ação 
Objetivo 

estratégico do PDI 
Resultado 

Entregue 
Orçamento  

Orçamento 

executado 

Justificativa do 

projeto/ação 

Edital 04/2018 – 
PAPCIP/PROPPIT 

Levar os cursos de 
graduação e pós-
graduação a 
alcançarem níveis 
de qualidade de 

11 R$ 31.788,27 R$ 31.788,27 

Importante para a 
publicação dos 

trabalhos acadêmicos 
na avaliação dos 

cursos de graduação e 



excelência 
preconizados em 

avaliações 
institucionais 
internas e externas. 

pós-graduação. Além 
de favorecer na 

internacionalização 
dos cursos de pós-

graduação mediante a 
avaliação da CAPES. 

 Ampliar e 
consolidar as 
relações acadêmicas 
nacionais e 
internacionais 

Edital 01/2019 – 
PIBIC/PROPPIT 

Promover a 
valorização da 
diversidade 
sociocultural nos 
processos 

formativos 

29 R$ 89.600,00 
 

R$ 75.600,00 

Aplicação das 
políticas das ações 

afirmativas na Ufopa 
para a pesquisa. 

Aplicação de 
pesquisas para o 
desenvolvimento 

científico e 
tecnológico para a 
vida na Amazônia. 

Promoção de 
aplicações 

interdisciplinares em 
projetos de pesquisa. 

Desenvolver 

soluções científicas, 
tecnológicas, 
socioambientais, 
inovadoras para 
melhoria da 
qualidade de vida 
das populações 
amazônicas 

Promover a 
integração de ações 

interdisciplinares ao 
ensino, pesquisa e 
extensão 

Edital 01/2019 – 
Conjunto 

PIBIC/CGPRITS 

Promover a 
valorização da 
diversidade 
sociocultural nos 
processos 
formativos 

114 
R$ 

316.800,00 
R$ 

469.467,00 

Aplicação das 
políticas das ações 

afirmativas na Ufopa 
para a pesquisa. 

Aplicação de 
pesquisas para o 

desenvolvimento 
científico e 

tecnológico para a 
vida na Amazônia. 

Promoção de 
aplicações 

interdisciplinares em 
projetos de pesquisa. 

Desenvolver 
soluções científicas, 
tecnológicas, 

socioambientais, 
inovadoras para 
melhoria da 
qualidade de vida 
das populações 
amazônicas 

Promover a 
integração de ações 
interdisciplinares ao 
ensino, pesquisa e 
extensão 

Edital 01/2020 - 
PAPCIP - PROPPIT 

Levar os cursos de 
graduação e pós-

graduação a 
alcançarem níveis 
de qualidade de 

34 R$ 70.000,00 R$ 48.842,44 

Importante para a 
publicação dos 

trabalhos acadêmicos 
na avaliação dos 

cursos de graduação e 



excelência 
preconizados em 

avaliações 
institucionais 
internas e externas. 

pós-graduação. Além 
de favorecer na 

internacionalização 
dos cursos de pós-

graduação mediante a 
avaliação da CAPES.  

Ampliar e 
consolidar as 
relações acadêmicas 
nacionais e 
internacionais 

Edital 02/2020 – 
PIBIC/PROPPIT 

Promover a 
valorização da 
diversidade 
sociocultural nos 
processos 

formativos 

32 R$ 38.400,00 R$ 38.400,00 

Aplicação das 
políticas das ações 

afirmativas na Ufopa 
para a pesquisa. 

Aplicação de 
pesquisas para o 
desenvolvimento 

científico e 
tecnológico para a 
vida na Amazônia. 

Promoção de 
aplicações 

interdisciplinares em 
projetos de pesquisa. 

Desenvolver 

soluções científicas, 
tecnológicas, 
socioambientais, 
inovadoras para 
melhoria da 
qualidade de vida 
das populações 
amazônicas 

Promover a 
integração de ações 

interdisciplinares ao 
ensino, pesquisa e 
extensão 

Edital 04/2020 – 
Cadastro de Projetos 

de pesquisa 

Expandir e 
aperfeiçoar a gestão 
institucional na 
perspectiva 
multicampi. 

320 0,00 0,00 

Importante para a 
organização e 

institucionalização da 
pesquisa na Ufopa 

 
 
Tabela 14. Resumo dos resultados alcançados a partir do planejamento, nas ações de pesquisa, em 2020. 

# AÇÃO/OBJETIVO ESTIMATIVA RESULTADO 
ORÇAMENTO 
ALOCADO 

ORÇAMENTO  
EXECUTADO 

1 
Bolsas Pibic  
(Editais 2019 e 2020) 

152 175 R$ 444.800,00 R$ 583.467,00 

2 
Auxílio à Pesquisa – Papcip 

(Editais 2018 e 2020) 
75 45 R$ 101.788,27 R$ 80.630,71 

3  
Cadastro de projetos de 
pesquisa 

200 320 R$ 0,00 R$ 0,00 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gestão da PROPPIT apresentou diversos avanços para o ano de 2020 dentre eles: o 

mapeamento dos processos digitais que favoreceu um avanço na organização e 

publicidade dos fluxos internos para a comunidade acadêmica, além disso foram 

apresentados manuais, webinários e reuniões para a apresentar e esclarecer dúvidas sobre 

esses processos. Na execução orçamentária da PROPPIT foi priorizada a atenção a 

produtividade intelectual e auxílios estudantil para a formação de recursos humanos 

capacitados para a pesquisa. No tocante, as resoluções envolvendo os cursos de pós-

graduação e a pesquisa foram feitas atualizações. Além da melhoria e transparência de 

informações no site da PROPPIT e SIGAA com as informações públicas dos projetos de 

pesquisa. Entretanto, a pandemia do COVID-19 dificultou a execução orçamentária 

devido ao cancelamento e atrasos dos eventos de divulgação científica e tecnológica. 

Espera-se a partir da experiência com a elaborações desse relatório uma melhoria das 

ações no planejamento da PROPPIT para execução orçamentária em 2021, haja vista a 

complexidade e quantidade de ações realizadas pela Unidade. 

 

 


