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A 
História da Educação, nos parâmetros modernos, nesta con-
fluência dos rios Amazonas e Tapajós, é marcada por progressos 
lentos, com temporalidades seculares. Desde o Diretório dos Índios, 

de 1755, escrito por Mendonça Furtado, sob as ordens de seu irmão Mar-
quês de Pombal, Ministro do Rei Dom José I, que na Capitania do Grão-Pará 
(atuais estados do Maranhão e Pará) foram estabelecidas  diretrizes para a 
educação. Na época, o Diretório concebeu regras para que os índios fizes-
sem parte do sistema educacional da Colônia portuguesa, o que foi tornado 
público em 1757.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) foi criada em 1957, duzentos 
anos depois do Diretório dos Índios, congregando sete faculdades pré-
-existentes. Em 1951, foi criada a Escola de Agronomia da Amazônia que, em 
1972, torna-se Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, que se transforma 
em Universidade Federal Rural da Amazônia, em 2002. Essas duas univer-
sidades precedem a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) com a 
interiorização de seus cursos, iniciada na década de 1980 pela UFPA e, na 
década de 2000, pela Ufra. 

A Ufopa nasce de um sonho de uma população de mais de 1 milhão de 
habitantes de uma vasta região do  interior da Amazônia, no norte do Brasil. 

Após cerca de 400 anos interligada ao mundo mercantilista e capitalista 
por via fluvial, somente no século XX esta região se integrou aos mercados 
nacional e internacional, também por rodovias federais, no sentido norte-sul 
(BR-163) e leste-oeste (BR-230). 

A sociedade regional contemporânea reflete dinâmicas socioculturais e 
econômicas em escalas locais, regionais e internacionais com grande diver-
sidade, onde convivem mais de vinte povos e etnias indígenas, territórios 
quilombolas, povos e populações tradicionais, colonos descendentes de eu-
ropeus do sul do Brasil, migrantes nordestinos e descendentes de imigran-
tes árabes, judeus, italianos, entre outros, num vasto mundo rural e urbano e 
em diversos ecossistemas. 

Cidades com origem em aldeamentos indígenas, fortes e entrepostos de 
comércio coloniais, oriundas dos ciclos da borracha e de períodos recentes 
em que predominam a exploração mineral, agropecuária e madeireira, mar-
geiam os rios e estradas, onde habitam atualmente cerca de 50% da popula-
ção da região. 

1

Palavra da 
Reitoria
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Entre os marcos da história de Santarém e dos municípios do Baixo 
Amazonas e Tapajós, pode-se registrar a divisão  entre o antes e o depois 
dos cursos superiores – antes da Ufopa, por outras universidades – e as 
consequências naturais do incremento de uma força de trabalho técnica e 
intelectualmente melhor preparada e de uma classe média com capacidade 
de agregar valor econômico, cultural e político aos municípios.

É isso que ocorre historicamente com as cidades que se integram ao 
mundo pela presença de instituições de ensino superior. As universidades 
atraem pessoas, grupos sociais de variadas procedências territoriais, étni-
cas, religiosas, políticas, compondo novos amálgamas culturais que propor-
cionam a esses lugares transformações materiais e imateriais verificáveis 
nas relações econômicas, no incremento dos serviços, em novas ocupações e 
meios de renda, encadeando efeitos e setores da sociedade. 

É importante destacar também as possibilidades dos ganhos no plano 
das mentalidades.  Os conhecimentos novos aportados, refletidos e trans-
formados, promovem maior abertura para a convivência com novas e outras 
visões. Receber estudantes, técnicos e professores de outros municípios, 
estados e países enriquece a experiência dos que aqui estão. Assim como o 
intercâmbio nacional e internacional que a academia proporciona enriquece 
a visão dos que saem. A Ufopa também é lugar de afirmações identitárias. 
Cidades universitárias são cidades-mundo. E esta é uma via de desenvolvi-
mento que, historicamente, custou a chegar ao interior da Amazônia. Apesar 
de esta região, desde os primórdios, ser uma região-mundo. 

A criação da Ufopa, embora tenha sido um sonho antigo da população da 
região, foi uma decisão de política pública do governo federal, impulsionada 
com a criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni), criado em 2007. Com o Reuni, foi estrutu-
rado um mecanismo de financiamento para elevar as matrículas na graduação 
nas Instituições de Ensino Superior (Ifes), a reforma e a ampliação da infraes-
trutura existente e a construção de novas unidades, com prioridade para a 
implantação de novos campi em regiões como Amazônia e Nordeste. 

Pensada para ser uma das universidades de integração entre as Ifes 
criadas com o virtuoso programa de expansão do ensino superior realizado 
no país entre 2003 e 2012, seu projeto inicial a denominava Universidade de 
Integração Amazônica (Uniam). Pela Lei 12.085, de 5 de novembro de 2009, 
o governo federal criou a nova universidade com a denominação de Univer-
sidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). 

Em 2018, a Ufopa chega ao seu primeiro passo de maturação, com 48 
cursos, cerca de 7 mil alunos, mais de 1000 servidores (docentes e técni-
cos), mais de 1 mil egressos, 2 doutorados, 10 mestrados, uma Fundação de 
Apoio à Pesquisa e um aparato de seis  Unidades Acadêmicas voltadas para 
o ensino, a pesquisa e  a extensão. 

A Ufopa é fruto de uma visão de governo e da política mais arrojada 
de expansão do ensino superior na história brasileira. A interiorização foi 

amparada por outros instrumentos de política como o Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes); a inclusão indígena e dos povos quilombolas, 
por meio da Lei de Cotas (12.711/2012); a internacionalização, com o Ciên-
cias sem Fronteiras, que abrangia também os alunos localizados nas Ifes do 
interior do País; o Prouni, que incluía as universidades privadas no esforço 
nacional de ampliação de vagas no ensino superior. 

A concepção que orientou essas políticas era de uma expansão com 
ampla e democrática inclusão social, étnica e territorial que minimizaria 
assimetrias sociais, culturais e econômicas historicamente consolidadas na 
universidade pública brasileira. A Ufopa é produto dessa política e chega aos 
seus oito anos com mais de 200 doutores entre seus cerca de 500 docentes, 
empenhados num ensino de qualidade, em sete municípios.

A interdisciplinaridade, a mobilidade e a flexibilidade estão na base da 
concepção acadêmica da Ufopa. Bacharelados Interdisciplinares (BIs)  estão 
integrados  às formações acadêmicas de 38  cursos na sede e oito nas cida-
des de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Itaituba. O Proje-
to Pedagógico Institucional a ser desenvolvido no âmbito do PDI 2018-2023, 
em processo de finalização, deverá aprimorar o seu modelo acadêmico. 

Este relatório de gestão se refere ao período de 2014-2018, especifica-
mente ao que o programa Gestão Participativa com Excelência se propôs e 
realizou, como uma coalisão de pensamentos, na defesa de uma Universi-
dade democrática, orientada para a excelência do ensino, da pesquisa e da 
extensão.  O programa, construído por docentes, discentes e técnicos, foi 
colocado em prática por quatro anos e foi bem-sucedido em grande medida 
naquilo que esteve sob a governança da Universidade, na pior conjuntura 
desde os anos 1990. Foram seis ministros da Educação em quatro anos, nos 
quais o País vivenciou três mandatos presidenciais.   

Este relatório mostra o desempenho da Gestão 2014-2018 em números, 
algumas avaliações qualitativas, sem esgotar os assuntos nem entrar em as-
pectos que o debate e as avaliações internas são mais eficazes para o cresci-
mento institucional. Antes de ser um relatório acabado, tem-se um roteiro de 
informações, organizadas de forma breve, que remetem a um rico acervo de 
documentação disponível no site e nos arquivos da Instituição. Elaborado por 
meio digital, este relatório poderá ser enriquecido com novas páginas a serem 
escritas de forma interativa pela comunidade, como história dinâmica. 

Raimunda Monteiro
Reitora 

Anselmo Colares
Vice-reitor 
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Ufopa:
uma Universidade 

Multicampi em 
expansão

2

A 
Ufopa nasceu com uma importante mis-
são: ser uma Universidade multicampi e, 
com isso, levar educação aos lugares onde 

pudesse beneficiar pessoas com dificuldade de 
acesso ao ensino, à pesquisa e à extensão. Foi criada 
como uma das universidades de integração no 
processo de expansão das universidades públicas 
pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni). A 
previsão inicial, conforme compromissos assumidos 
com o Ministério da Educação (MEC) em 2010 e 
2012, era a implantação de até cinco cursos em cada 
um dos seguintes municípios: Monte Alegre, Alen-
quer, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Itaituba. 

Os primeiros concursos foram realizados, mas 
os técnicos aprovados ficaram a serviço do Plano 
Nacional de Formação de Professores da Educa-
ção Básica (Parfor).  

A partir de 2014, o processo de expansão foi re-
tomado. Foram feitos levantamentos e consultas aos 
municípios; licitadas obras dos prédios em Monte 
Alegre, Alenquer e Itaituba, visando à oferta de cur-
sos em 2017, com as instalações próprias concluídas. 

As construções não ocorreram em razão da 
desistência das empresas, que alegaram problemas 
com os projetos. Mas a decisão da gestão foi de que o 
atraso das obras não poderia retardar a implantação 
dos cursos. Por isso, buscaram-se parcerias com os 
municípios e aluguéis para atender à infraestrutura 
nos campi.

Com a mudança no governo federal em 2016, o 
MEC criou medidas para conter a criação de novos 
campi e de novos cursos fora da sede, o que levou a  
Administração Superior a empreender uma força-tare-
fa envolvendo todas as pró-reitorias e o corpo técnico 
dos campi para efetivar o processo de expansão.

Estado do Pará
Municípios de abrangência

Amazônia

Municípios Campus
Sede da Ufopa

Legenda
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A consolidação começou com a preparação do con-
curso para docentes e técnicos, realizada em tem-
po recorde. Com este esforço, a Ufopa conseguiu, 
em um ano, prover o corpo docente dos campi. 

Em março de 2017, a Procuradoria Educacio-
nal Institucional da Ufopa protocolou pedido de 
autorização para funcionamento de cursos regu-
lares nos seis campi.

A resposta veio em setembro do mesmo ano, 
com a autorização de oito cursos. No mesmo mês, 
foi lançado o primeiro Processo Seletivo Regular 
para os campi fora da sede.

Consolidação do 
projeto multicampi

A Ufopa consolidou a expansão com o início das 
atividades dos cursos a partir do mês de novembro 
de 2017.

A reitora Raimunda Monteiro presidiu cerimô-
nias nos seis municípios, com a presença de novos 
alunos, servidores, movimentos populares, orga-
nizações empresariais e autoridades municipais. 
Termos de cooperação técnica, científica, acadêmi-
ca e cultural foram assinados com as prefeituras 
para estabelecer intercâmbio entre a Universidade 
e o poder executivo de cada município.

Nº Grau Curso Local de 
funcionamento Ato autorizativo

1 Bacharelado Administração Alenquer
Portaria MEC nº 974, de 
8/9/2017

2 Bacharelado Engenharia Civil Itaituba
Portaria MEC nº 974, de 
8/9/2017

3 Bacharelado
Engenharia de 
Minas

Juruti
Portaria MEC nº 974, de 
8/9/2017

4 Bacharelado Agronomia Juruti
Portaria MEC nº 974, de 
8/9/2017

5 Bacharelado
Engenharia de 
Aquicultura

Monte Alegre
Portaria MEC nº 1.003, de 
22/9/2017

6 Licenciatura Pedagogia Óbidos
Portaria MEC nº 1.003, de 
22/9/2017

7 Bacharelado
Ciências Biológicas 
e Conservação

Oriximiná
Portaria MEC nº 974, de 
8/9/2017

8
Bacharelado 

Interdisciplinar
Ciências Biológicas 
e Conservação*

Oriximiná –

9 Bacharelado
Sistemas de 
Informação

Oriximiná
Portaria MEC nº 974, de 
8/9/2017

*Ofertado somente no ano de 2015
Fonte: Proen (Atualizado em 3/4/2018)

Cursos ofertados nos campi

Reunião com servidores dos campi

Audiência pública realizada 
nos municípios
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A modalidade de Educação a Distância (EaD) 
passou a ser privilegiada na política de expansão 
da Ufopa. A Portaria nº 984, de 13 de setembro 
de 2017, da Secretaria de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior do Ministério da Educação, 
credenciou a Ufopa a ofertar cursos superiores na 
modalidade a distância.

A Universidade começou os estudos das 
possibilidades e, principalmente, da viabilidade 
técnica para a implantação de polos de EaD, tanto 
nos campi quanto em outros municípios do oeste 
do Pará, possibilitando que a educação superior 
pública possa se expandir na região.

Educação a Distância

Registros das Cerimônias de Oficialização 
dos campi da Ufopa

Itaituba

Alenquer Óbidos

Juruti OriximináMonte Alegre
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Qualidade 
no ensino 

superior

3

U 

m dos primeiros desafios encontrados na Ufopa pela gestão (2014-
2018) foi o modelo acadêmico. Até o ano de 2013, o aluno, ao ingres-
sar na Instituição, deveria obrigatoriamente cursar as disciplinas 

ofertadas pelo Centro de Formação Interdisciplinar (CFI) e somente após a 
passagem nessa formação poderia ingressar nos institutos e cursos desejados, 
utilizando para isso o Índice de Desempenho Acadêmico (IDA). 

Esse modelo era uma das grandes insatisfações da comunidade acadêmi-
ca, ocasionando índices significativos de desligamentos da Universidade. A 
média de permanência dos alunos nos cursos era de até seis anos, pois não 
havia certificação dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs). 

Quando assumiu a Universidade, ainda no mandato pro tempore, em de-
zembro de 2013, a Administração Superior deu prosseguimento ao Processo 
Seletivo Regular de 2014, encaminhando ao Conselho Universitário (Con-
sun) a proposta para a entrada direta dos alunos nos cursos desejados. Tal 
proposta fora aprovada e implementada ainda em 2014.  

Hoje os cursos têm duração máxima de cinco anos; os BIs possuem certi-
ficação, trazendo mais rapidez e qualidade ao ensino.



20 21Universidade Federal do Oeste do Pará Relatório de Gestão 2014 - 2018

A Ufopa obteve os dois primeiros reconhecimen-
tos de cursos no ano de 2014. Dos cursos oferta-
dos pela Universidade, 36 cursos estão avaliados 
e 35 com portarias de reconhecimento. 

Com a consolidação das coordenações de 
cursos e dos Núcleos Docentes Estruturantes 
(NDEs), bem como a elaboração apropriada de 
Projetos Político-Pedagógicos (PPCs) melhorou 
significativamente o processo interno de organi-

zação acadêmica para atendimento e requisitos 
de avaliação dos cursos exigidos pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

A CPPD foi instalada, e o sistema de regulação 
e avaliação foi aprimorado internamente, re-
sultando na efetividade do assessoramento dos 
cursos para que se adequassem às exigências do 
sistema de avaliação. 

Em 2016, a Ufopa recebeu uma comissão do INEP/MEC para o processo 
de Recredenciamento Institucional. A partir da avaliação a Universidade 
recebeu o conceito 4, em uma escala que vai até 5. Hoje o processo está 
no Conselho Nacional de Educação aguardando ser homologado. Ainda em 
2018, deve sair a publicação da portaria de recredenciamento institucional.
Dos 36 cursos avaliados, 26 receberam do MEC conceito 4 e 10 estão com 
o conceito 3. Isso significa que, além de concluir um curso com um diplo-
ma reconhecido, o aluno da Ufopa se qualifica hoje com uma formação 
bem conceituada.

Reconhecimento dos 
cursos e conceitos

Tabela 1. Quadro de reconhecimentos

Situação
Número de cursos

Total
2014 2015 2016 2017

Reconhecidos 2 8 12 9 31

Renovação de 
reconhecimento

 - 1 - 3 4

TOTAL 2 9 12 12 35

Fonte: Proen

Unidade 
Acadêmica/ 

Instituto
Nº Grau Curso Conceito

Último Ato Autorizativo  
(Reconhecimento 
ou Renovação de 
Reconhecimento)

Iced

1 Licenciatura Pedagogia 4
Portaria MEC nº 763, de 
21/7/2017 (Renovação de 
reconhecimento)

2 Licenciatura Letras – Língua Portuguesa* 4
Portaria MEC nº 819, de 
29/10/2015

3 Licenciatura Ciências Biológicas 4
Portaria MEC nº 916, de 
14/8/2017 (Renovação de 
reconhecimento)

4 Licenciatura Matemática* 4
Portaria MEC nº 917, de 
14/8/2017 (Renovação de 
reconhecimento)

5 Licenciatura Geografia 3
Portaria MEC nº 1.098, de 
24/12/2015 (Renovação de 
reconhecimento)

6 Bacharelado Geografia* 3
Portaria MEC nº 249, de 
30/6/2016

7 Licenciatura História  – Processo em tramitação

8 Licenciatura Letras – Português e Inglês 4
Portaria MEC nº 136, de 
9/5/2016

9
Licenciatura 
Integrada

Biologia e Química* 4
Portaria MEC nº 937, de 
24/8/2017

10
Licenciatura 
Integrada

Matemática e Física 4
Portaria MEC nº 181, de 
12/5/2016

11
Licenciatura 
Integrada

História e Geografia* 3
Portaria MEC nº 412, de 
26/8/2016

12 Licenciatura Informática Educacional 4
Portaria MEC nº 915, de 
14/8/2017

13 Licenciatura Química –
Informada no e-MEC a oferta do 
curso

ICS
14 Bacharelado Direito 4

Portaria MEC nº 206, de 
22/6/2016

15 Bacharelado Ciências Econômicas 4
Portaria MEC nº 675, de 
31/10/2016

Tabela 2. Portarias de reconhecimentos e renovação de reconhecimento dos cursos da Ufopa

Recredenciamento
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Unidade 
Acadêmica/ 

Instituto
Nº Grau Curso Conceito

Último Ato Autorizativo  
(Reconhecimento 
ou Renovação de 
Reconhecimento)

ICS

16 Bacharelado
Gestão Pública e 
Desenvolvimento Regional

4
Portaria MEC nº 136, de 
9/5/2016

17 Bacharelado Antropologia 4
Portaria MEC nº 65, de 
28/1/2015 (Em processo de 
renovação de reconhecimento)

18 Bacharelado Arqueologia 4
Portaria MEC nº 306, de 
23/4/2015

ICTA

19
Bacharelado 
Interdisciplinar

Ciências e Tecnologia das 
Águas

3
Portaria MEC nº 298 de 
18/9/2015 

20 Bacharelado Engenharia de Pesca 4
Portaria MEC nº 128, de 
28/4/2016

21 Bacharelado Ciências Biológicas 4
Portaria MEC nº 1.039, de 
24/12/2015

22 Bacharelado
Engenharia Sanitária e 
Ambiental

4
Portaria MEC nº 1.109, de 
25/10/2017

23 Bacharelado Gestão Ambiental 4
Portaria MEC nº 1.016, de 
27/9/2017

IEG

24
Bacharelado 
nterdisciplinar

Ciências da Terra 4
Portaria MEC nº 1.111, de 
25/10/2017

25
Bacharelado 
Interdisciplinar

Ciência e Tecnologia 3
Portaria MEC nº 492, de 
29/6/2015 

26 Bacharelado Geologia 3
Portaria MEC nº 1.113, de 
25/10/2017

27 Bacharelado Geofísica 3
Portaria MEC nº 1.039, de 
24/12/2015

28 Bacharelado Engenharia Física 4
Portaria MEC nº 128, de 
28/4/2016

29 Bacharelado Ciências Atmosféricas 4
Portaria MEC nº 1341, de 
15/12/2017

30 Bacharelado Ciência da Computação 3
Portaria MEC nº 1.113, de 
25/10/2017

31 Bacharelado Sistemas de Informação 3
Portaria MEC nº 765, de 
21/7/2017 (Renovação de 
reconhecimento)

32 Bacharelado
Engenharia de Controle e 
Automação

– 
Portaria MEC nº 754, de 
18/7/2017

*Cursos que são reconhecidos pelo MEC, mas que não foram mais ofertados pela Ufopa, nos últimos processos seletivos
Fonte: Proen (Atualizado em: 3/4/2018)

Ibef

33
Bacharelado 
Interdisciplinar

Ciências Agrárias 3
Portaria MEC nº 876, de 
12/11/2015

34 Bacharelado Engenharia Florestal 4
Portaria MEC nº 206, de 
22/6/2016

35 Bacharelado Agronomia 4
Portaria MEC nº 294, de 
7/7/2016

36 Bacharelado Zootecnia 4
Portaria MEC nº 294, de 
7/7/2016

37 Bacharelado Biotecnologia 4
Portaria MEC nº 820, de 
29/10/2015

Isco

38 Bacharelado Farmácia 4
Portaria MEC nº 441, de 
31/7/2014 (Em processo de 
renovação de reconhecimento) 

39
Bacharelado 
Interdisciplinar

Saúde – Processo em tramitação

40 Bacharelado Saúde Coletiva –
Informada no e-MEC a oferta do 
curso

Recepção dos calouros 2017

Curso de Direito da Ufopa recebe 
Selo de Qualidade OAB Recomenda
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Ensino 
superior 

inclusivo e 
democrático

4
C 

onhecida por ser uma universidade intercultural e socialmente plural, 
a Ufopa expressa a realidade de sua população, ofertando oportunidades 
aos povos mais carentes dos municípios da região, incluindo os territó-

rios étnico-raciais. 
Atualmente, possui mais de 90% dos alunos e alunas oriundos de escolas 

públicas. O compromisso social da Ufopa se concretiza com a aplicação ple-
na da Lei de Cotas, destinando 50% de cotas sociais, raciais e para pessoas 
com deficiência (PCDs). 

Recepção dos calouros 
indígenas
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A Ufopa oferta o Processo Seletivo Especial (PSE) que amplia o acesso de 
indígenas e quilombolas à Universidade, com adoção de uma metodologia 
específica. No PSE Indígena, a seleção é composta por prova de redação em 
língua portuguesa e entrevista, enquanto no PSE Quilombola consiste de 
prova de leitura e interpretação de textos.

Aperfeiçoado ao longo do tempo para melhor atender às demandas 
reivindicadas por representações indígenas e quilombolas, até 2017, o PSE 
permitiu a entrada de 378 alunos indígenas e 175 quilombolas oriundos de 
várias comunidades do oeste do Pará. Discentes de 18 etnias indígenas e 15 
quilombos estão presentes na Universidade. 

Processo Seletivo 
Especial

Ingresso de indígenas e quilombolas pelo PSE

Indígenas 

Quilombolas

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quantitativo de alunos ingressantes por rede de ensino e por tipo de Processo Seletivo

Ano

Processo Seletivo Regular - 
PSR

Processo Seletivo Especial 
Indígena- PSEI

Processo Seletivo Especial 
Quilombola-PSEQ

Rede Pública Rede Privada Rede Pública Rede Privada Rede Pública Rede Privada

2014 671 
(72,02%)

189 
(21,98%)

63 
(96,92%)

2 
(3,08%)

- -

2015 973 
(87,97%)

194 
(12,03%)

65 
(100%)

0 47 
(97,91%)

1 
(2,09%)

2016 947 
(82,85%)

196 
(17,15%)

76 
(97,43%)

2 
(2,57%)

38 
(80,85%)

9 
(19,15%)

2017 1.118 
(86%)

182 
(14%)

53 
(98,14%)

2 
(1,86%)

47 
(88,67%)

6 
(11,33%)

*O Processo Seletivo Especial Quilombola teve vigência a partir do ano de 2015.

Ciclo Básico Indígena
Ao longo dos últimos quatro anos, observou-se 
a dificuldade, sobretudo de indígenas, em seguir 
no ensino superior. O idioma, a linguagem aca-
dêmica e a exigência de conhecimentos básicos 
de informática muitas vezes eram obstáculos ao 
aprendizado. Não era suficiente garantir um acesso 
diferenciado, mas necessário implementar estraté-
gias para melhoria do aproveitamento acadêmico e 
redução dos índices de evasão desses alunos.

Após intensas discussões envolvendo gestores, 
docentes e discentes indígenas, a Ufopa criou o 

Ciclo Básico Indígena. São dois períodos formati-
vos para que os recém-chegados à Universidade 
adquiram conhecimentos básicos em língua por-
tuguesa, informática, fundamentos matemáticos, 
metodologia científica e ciências humanas, por 
meio de ações de ensino e extensão. 

As atividades do Ciclo Básico Indígena são 
pautadas pelo diálogo, buscando valorizar a cos-
mologia e o modo de vida das populações indíge-
nas, e pelo fortalecimento de processos identitá-
rios e organizativos na Universidade.
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Além de adequar o ensino de acordo com as par-
ticularidades dos alunos, a Ufopa busca formas de 
incentivar a participação em atividades de pes-
quisa e extensão. 

Nos últimos anos, programas e projetos têm 
ofertado bolsas específicas a indígenas e a qui-

lombolas, como o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) – Ações 
Afirmativas, o Programa Institucional de Bolsas 
de Extensão, o Plano de Cultura da Ufopa e os 
programas de mobilidade acadêmica. 

Estímulo à pesquisa e à extensão

Para reduzir as barreiras arquitetônicas, pedagó-
gicas, comunicacionais, informacionais, atitudi-
nais e curriculares das pessoas com deficiência, 
foi instituído, em 2014, o Núcleo de Acessibili-
dade da Ufopa. Com a realização de concursos 
públicos, foi possível aumentar o número de ser-
vidores especializados para atendimento a PCDs e 
fortalecer as ações do Núcleo.

Discentes com necessidades especiais recebem 
apoio nas atividades acadêmicas e são acompanha-
dos por monitores que os auxiliam na leitura, des-
crição, gravação e discussão de textos, seminários, 
experiências de laboratórios, provas e trabalhos. 

O Núcleo também oferece serviços de em-
préstimo de tecnologias assistivas, impressão de 

materiais didáticos em Braille e tradução e inter-
pretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Regularmente, são ofertados cursos de formação 
continuada abertos à comunidade acadêmica, 
além de eventos voltados à discussão de políticas 
de acessibilidade. 

Em relação à infraestrutura, a Ufopa tem 
avançado, adaptando ambientes e mobiliários e 
projetando novas construções, de acordo com as 
regras de acessibilidade previstas na legislação 
nacional e no Plano de Acessibilidade. Os sites e 
sistemas institucionais digitais são desenvolvidos 
em consonância com as normas do Decreto nº 
5.296/2004.

Acessibilidade

Em relação à infraestrutura, a Ufopa 
tem avançado, adaptando ambientes e 

mobiliários e projetando novas construções, 
de acordo com as regras de acessibilidade.
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A Ufopa vem trabalhando nos últimos quatro anos 
(2014-2017) para promover igualdade a toda a 
comunidade acadêmica, combatendo o precon-
ceito e o racismo.  As ações envolvem, de forma 
especial, grupos historicamente excluídos dos 
espaços legitimados de poder, como: população 
negra, mulheres, comunidade LGBT, pessoas com 
deficiência, povos indígenas, comunidades qui-
lombolas e outros povos e  comunidades  tradicio-
nais.  Com ênfase nos(as) estudantes ingressantes 

pelas políticas de equidade de direitos, tais como 
o Sistema de  Cotas  Sociais,  o  Processo  Seleti-
vo  Especial  (PSE), Indígena e Quilombola, e  as  
vagas  destinadas  às pessoas com deficiência.

Para fortalecer as atividades da área, a Adminis-
tração Superior da Ufopa criou a Diretoria de Ações 
Afirmativas na Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 
(Proges), que encaminhou instrumentos, promoveu 
eventos e estabeleceu diálogos.

Ações Afirmativas 
na Ufopa 

Pela Resolução nº 200, de 8 de junho de 2017, 
o Consepe aprovou o texto da Política de Ações 
Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial 
da Ufopa. O documento foi construído com base em 
discussões com movimentos sociais indígenas e qui-
lombolas e com um grupo de trabalho formado por 
técnicos, professores e acadêmicos, considerando 
as representações do Diretório Acadêmico Indígena 
(Dain), do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e 
do Coletivo de Estudantes Quilombolas (CEQ).

A Política de Ações Afirmativas e Promoção 
da Igualdade Étnico-Racial da Ufopa promove a 
defesa dos direitos humanos e o direito à diver-
sidade cultural, a defesa dos direitos à igualdade 
étnico-racial, a busca da igualdade de gênero, 
a garantia dos direitos das pessoas com neces-
sidades específicas, bem como a diminuição da 
desigualdade social e o combate a todo tipo de 
discriminação e preconceito.

Política de Ações Afirmativas

“Ação afirmativa” é um conjunto de 
medidas e ações, específicas e especiais, 

necessárias para contribuir com a 
afirmação da dignidade, da identidade 
e da cultura de grupos discriminados e 

vitimados pela exclusão social, fatos que 
ocorreram no passado ou que ocorrem no 
presente, bem como com a diminuição da 

desigualdade social.

Administração Superior Conclusão do curso 
de Nheengatu
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No âmbito das ações afirmativas, foi lançado em 2017 o 
guia Racismo na Universidade? – orientações para promo-
ção da igualdade étnico-racial e superação do racismo. 
O guia apresenta-se como mais uma estratégia para a 
promoção da igualdade étnico-racial e o enfrentamento 
do racismo no cotidiano da Universidade.
Entre os conteúdos do documento, estão explicações sobre 
o que é o racismo, formas de combatê-lo e meios de denun-
ciar ações racistas e discriminatórias na Universidade. 

Guia de combate ao 
racismo na Universidade

raCiSmo
UniVerSidade

na

?
Orientações para promoção 

da igualdade étnico-racial e 

superação do racismo

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ

Lançamento do Guia de 
Combate ao Racismo

Acima, à esquerda 
Ufopa sediou Encontro Nacional 
de Estudantes indígenas, em 2016

Acima, à direita 
Reunião com lideranças 
Munduruku

Ao lado 
Reunião com alunos Wai Wai
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Ufopa e a
relação com 

os estudantes

5

V 
alorizar o relacionamento com a classe estudantil foi uma prio-
ridade da gestão 2014-2018. Para reafirmar a importância de cada 
discente para a Ufopa, foi criada a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 

(Proges), sendo esta uma das primeiras ações da Administração Superior. A 
Proges foi criada com a missão de incentivar, apoiar, orientar e acompanhar 
os estudantes, trabalhando de forma articulada com as demais unidades 
acadêmicas para a promoção de políticas de inclusão e permanência, a par-
tir da assistência estudantil e das ações afirmativas.
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Auxílio financeiro
Para assegurar a permanência, nos cursos, de 
estudantes em situação de vulnerabilidade 
econômica, a Ufopa mantém três modalidades 
de auxílios financeiros, com recursos providos 
pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes): o Auxílio Permanência, para acadêmi-
cos ingressantes pelas regras do processo sele-
tivo regular, que se divide em áreas específicas 
de apoio; o Auxílio Permanência Especial; e o 
Auxílio Emergencial, estes dois últimos para 
acadêmicos ingressantes pelos Processos Seleti-
vos Especiais -Indígena e Quilombola.
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Figura 1. Evolução da concessão de benefícios

Fonte: Proges
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Auxílio Permanência Especial

Auxílios Emergenciais

Fonte: Proges

Auxiílio Permanência Regular Total de bolsas 
concedidas Valor unitário Valor total no exercício

Auxílio Permanência Regular 20.816 Diverso R$ 2.437.633,00

Auxílio Permanência Especial 1.761 R$ 510,00 R$ 898.620,00

Auxílio Emergencial PSE 2015 1.162 R$ 400,00 R$ 464.800,00

Auxílio Emergencial PSE 2016 1.372 R$ 400,00 R$ 548.800,00

Auxílio Emergencial PSE 2017 623 R$ 400,00 R$ 249.200,00

Bolsa Monitoria PAA 28 R$ 400,00 R$ 11.200,00

Tabela 1. Relatório das concessões de auxílios

Facilitação da aprendizagem

A Proges também desenvolve o Programa de Facilitação à Aprendizagem, com ativi-
dades de apoio pedagógico aos discentes, participantes ou não dos programas de 
assistência estudantil, que apresentam mais necessidades no processo.

I Seminário de Assistência Estudantil
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A Coordenação Psicossociopedagógica atua na 
assistência psicológica, social e pedagógica, diagnos-
ticando deficiências que interferem na integração 
dos alunos à vida estudantil. Os acompanhamentos 
psicossociais têm como objetivo melhorar a qualida-
de de vida dos discentes, por meio de intervenções 
terapêuticas e de apoio que visam à recuperação 
do relacionamento social dos estudantes, quando 

necessário. São realizados encontros sociais, visitas 
domiciliares, participação em reuniões, atendimen-
tos individuais e acompanhamento.

A partir de 2014, a Ufopa nomeou dois psicó-
logos e três assistentes sociais para o atendimen-
to dos acadêmicos. Com a presença desses profis-
sionais, foi possível realizar visitas domiciliares, 
entrevistas e atendimentos individuais.

Apoio psicossociopedagógico

Visitas 
domiciliares

Atendimentos 
individuais

Entrevistas

222

233

307 127 48630

124 73

120 85 54

2014 2015 2016 2017

Figura 2. Atuação da Coordenação Psicossociopedagógica no período de 2014 a 2017

Atendimentos

A Coordenação de Esporte e Lazer (CEL) da Proges 
incentiva a comunidade universitária à prática de 
esportes e de atividades de lazer para promoção 
da saúde e do bem-estar, por meio de ações educa-
tivas, cursos e competições.

Anualmente, a CEL realiza os Jogos Internos da 
Ufopa para selecionar as equipes que represen-

tarão a Universidade em competições estaduais, 
regionais e nacionais. Com a preparação física e 
o acompanhamento nutricional fornecido pela 
coordenação, os atletas já garantiram resultados 
positivos nos Jogos Universitários de Santarém, 
Paraenses e Brasileiros. 

Esporte e lazer

Vôlei de Praia Feminino (campeão)
Vôlei de Praia Masculino (campeão)
Vôlei de Quadra Feminino (campeão)
Vôlei de Quadra Masculino (campeão)
Basquete Feminino (campeão)
Basquete Masculino (vice-campeão)
Futsal Feminino (campeão)
Futsal Masculino (vice-campeão)
Handebol Feminino (campeão)
Handebol Masculino (campeão)
Futebol de Campo Feminino (campeão)
Futebol de Campo Masculino (campeão)
Xadrez Feminino (campeão)
Xadrez Masculino (campeão)
Badminton Feminino (campeão)
Badminton Masculino (vice-campeão)
Tênis de Mesa Feminino (campeão)
Tênis de Mesa Masculino (vice-campeão)

Vôlei de Praia Feminino (campeão)
Vôlei de Quadra Feminino (campeão)
Vôlei de Quadra Masculino (campeão)
Basquete Feminino (vice-campeão)
Basquete Masculino (campeão)
Futsal Feminino (campeão)
Handebol Feminino (campeão)
Handebol Masculino (campeão)
Futebol de Campo Feminino (campeão)
Xadrez Feminino (campeão)
Xadrez Masculino (campeão)
Tênis de Mesa Feminino (vice-campeão)
Tênis de Mesa Masculino (campeão)

Jogos Universitários de Santarém (JUS)
Conquistas da Ufopa

2016 2017
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Basquete 3x3 Feminino (campeão)*
Vôlei de Praia Feminino (campeão)*
Vôlei de Praia Masculino (campeão)*
Badminton Feminino (campeão)*
Badminton Masculino (campeão)*
Xadrez Masculino (3º lugar)*
Handebol Feminino (3º lugar)
Handebol Masculino (3º lugar)
* Classificados para os JUBS 2016

Basquete 3x3 Masculino (campeão)*
Vôlei de Praia Feminino (vice-campeão)
Badminton Masculino (campeão)*
Xadrez Feminino (3º lugar)*
Tênis de Mesa Feminino (campeão)*
Handebol Feminino (3º lugar)
Handebol Masculino (vice-campeão)
Vôlei Masculino (vice-campeão)
* Classificados para os JUBS 2017

Jogos Universitários Paraenses (JUPs)

Conquistas da Ufopa

2016 2017

Encontros com 
representantes de turmas
Estabelecer um canal de comunicação direta entre a Administração Superior 
e os discentes da Ufopa. Com esse objetivo, a Reitoria promoveu reuniões 
com os acadêmicos representantes de turmas e das organizações estudantis 
(Diretório Central dos Estudantes, Diretório Acadêmico Indígena e Coletivo 
de Estudantes Quilombolas).

A Administração Superior discutiu diretamente com os estudantes sobre 
infraestrutura, orçamento da Universidade, assistência estudantil, entre 
outros assuntos que se destacavam nos questionamentos dos acadêmicos. 

Foram cinco reuniões realizadas entre 2016 e 2017, destacando assuntos 
ligados ao orçamento da Universidade, regimento acadêmico, infraestrutura, 
entre outros.

Reuniões realizadas com alunos
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Pós-graduação 
e produção do 
conhecimento

6

Entrega de diplomas dos 
cursos de Pós-Graduação

A 
pesquisa na ufopa teve um grande avanço nos últimos quatro anos, 
quer seja pela quantidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu, 
quer seja pela qualidade dos projetos desenvolvidos por alunos e 

professores e suas publicações.
Esses são aspectos responsáveis pelo destaque da Ufopa no Ranking Universi-

tário da Folha (RUF) que, anualmente, divulga um ranking com as universidades 
brasileiras. Desde a criação do RUF, em 2012, a Ufopa subiu 44 posições. Passou 
do 180º lugar para o 136º.

Entre os principais indicadores que ajudaram a elevar a Ufopa no ranking, 
estão a pesquisa, a inovação e a internacionalização.  Em 2013, quando esses in-
dicadores passaram a ser classificados pelas posições, a pesquisa estava no 180º 
lugar, e a internacionalização no 129º. A inovação nem aparecia no quadro de 
classificação. No RUF de 2017, pesquisa, internacionalização e inovação ocupam, 
respectivamente, as seguintes posições: 76ª, 46ª e 113ª.

A avaliação é feita com base em dados nacionais e internacionais e em duas 
pesquisas de opinião do Datafolha, nos aspectos indicados. O indicador da pes-
quisa, por exemplo, é avaliado pelo total de publicações, total de citações, citações 
por publicação, publicações por docente, citações por docente, publicações em 
revistas nacionais, recursos recebidos por Instituição, bolsistas CNPq e teses.

O resultado do RUF 2017 mostra que a Ufopa vem crescendo, apresentando 
grandes avanços, mesmo sendo uma universidade nova.
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Pós-graduação lato sensu
De 2010 a 2013, a Ufopa ofereceu 17 cursos de especialização, titulando 739 
alunos. No período de 2014 a 2017, foram 784 alunos. O Iced é o instituto 
que mais oferece cursos de especialização na Ufopa (Tabela 1).

Tabela 1. Dados da pós-graduação lato sensu, 2010 a 2017

Nº Nome da especialização - lato sensu Unidade 
Acadêmica Início Término Matriculados Concluintes

1 Direitos Humanos e Políticas Públicas ICS 2010 2011 29 7

2 Manejo de Florestas Tropicais Ibef 2011 2012 25 5

3 Agroecologia na Amazônia Ibef 2011 2012 24 9

4
Sociedade, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável na 
Amazônia

CFI 2011 2012 32 15

5 Jornalismo Científico Proppit 2011 2012 25 21

6 Língua, Cultura e Sociedade Iced 2011 2012 30 10

7 Gestão Escolar/2011 Iced 2011 2012 410 337

8 Ensino Interdisciplinar das Ciências e 
Meio Ambiente (Interciências) CFI 2012 2013 28 8

9 Coordenação Pedagógica/2012 Iced 2012 2013 468 327

10 Gestão Escolar/2013 Iced 2013 2014 409 260

11 Coordenação Pedagógica/2014 Iced 2014 2015 481 321

12 Docência na Educação Infantil Iced 2014 2015 120 74

13 Aperfeiçoamento – A Escola e a Cidade: 
políticas públicas educacionais Iced 2014 2015 50 25

14
Aperfeiçoamento – Curso de Formação 
Continuada de Conselheiros Municipais 
de Educação

Iced 2014 2015 150 94

15 Ensino em Física Ambiental Iced 2015 2016 21 10

16 Pedagogia da Alternância e do 
Desenvolvimento Iced 2016 2018 40

17 Literatura Comparada: teoria, crítica e 
ensino Iced 2017 2018 25

TOTAL 2.081 1.523

Os cursos de especialização não possuem oferta contínua. São ofertadas 
turmas únicas que podem ou não se repetir. De um modo geral, as especiali-
zações têm tido uma grande demanda e, dos matriculados, a maioria conclui 
os cursos. (Figura 1).

Figura 1. Quadro comparativo da pós-graduação lato sensu na Ufopa no período de 2010 a 2017 
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Pós-graduação stricto sensu
A pós-graduação stricto sensu na Ufopa teve início 
em 2010 com o curso de Mestrado em Recursos 
Naturais da Amazônia (PPGRNA), oriundo de uma 
proposta de criação de curso de pós-graduação 
para o Campus de Santarém da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), seguido pelo primeiro 
curso de Mestrado Profissional – o de Matemática 
em Rede Nacional (Profmat). 

O primeiro doutorado próprio da Ufopa foi 
o Doutorado em Sociedade, Natureza e Desen-

volvimento, iniciado em 2013. Destaque-se, no 
entanto, que, desde 2012, a Ufopa integra a rede 
Bionorte, sendo uma das instituições promotoras 
do doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia 
(Doutorado da Bionorte). O surgimento de novos 
cursos foi constante ao longo dos oito anos de 
criação da Universidade. Atualmente, a Ufopa 
conta com sete cursos de mestrados acadêmicos, 
três cursos de mestrados profissionais e dois de 
doutorado (Figura 2).

Mestrado

Mestrado Profissional

Doutorado

Figura 2. Evolução do número de cursos de pós-graduação 
stricto sensu na Ufopa nos diferentes níveis
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Esses cursos se distribuem por seis grandes 
áreas do conhecimento e por oito áreas de avaliação 
da Capes, destacando-se as grandes áreas de Ciên-
cias Biológicas e Multidisciplinar, com três cursos 
cada área. Acerca das áreas de avaliação, os cursos 

estão bem distribuídos, com um leve destaque para 
as áreas de Biodiversidade, Ciências Ambientais e 
Interdisciplinar, com dois cursos cada área. A Tabela 
2 mostra a distribuição dos cursos por áreas de 
avaliação da Capes e os respectivos conceitos.

Tabela 2. Programas de pós-graduação stricto sensu 

Sigla Nome da pós-graduação – stricto sensu Ano de 
início Área de avaliação da Capes Conceito 

Capes

PGRNA Mestrado em Recursos Naturais da 
Amazônia 2010 Ciências Ambientais 3

PGRACAM Mestrado em Recursos Aquáticos 
Continentais Amazônicos 2012 Biodiversidade 3

PGBio Mestrado em Biociências 2013 Ciências Biológicas II 3

PGSAQ Mestrado em Sociedade, Ambiente e 
Qualidade de Vida 2016 Interdisciplinar 3

PGCS Mestrado em Ciências da Sociedade 2016 Interdisciplinar 3

PGE Mestrado em Educação 2014 Educação 4

Profmat Mestrado Profissional em Matemática – 
Rede Nacional 2011 Matemática/Probabilidade e 

Estatística 5

Profletras Mestrado Profissional em Letras – Rede 
Nacional 2014 Linguística e Literatura 4

MNPEF Mestrado Profissional em Ensino de Física 
– Rede Nacional 2016 Astronomia/Física 4

PPG-

BEES 
Mestrado em Biodiversidade 2017 Biodiversidade 3

PPGSND Doutorado em Sociedade, Natureza e 
Desenvolvimento 2013 Ciências Ambientais 4

Rede 
Bionorte

Doutorado em Biodiversidade e 
Biotecnologia 2012 Biotecnologia 4
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Discentes na pós-graduação 

Figura 3. Número de discentes matriculados e titulados no mestrado
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Houve uma expansão do número de discentes matriculados e de discentes 
titulados na pós-graduação, em razão do aumento do número de cursos 
implantados. Nos últimos quatro anos, o número de discentes matriculados 
quadruplicou e de discentes titulados aumentou de 32 para 253. Entretan-
to, destaque-se que os resultados refletem o aumento de cursos e o tempo 
necessário para consolidação dos programas (Figuras 3 e 4).

Figura 4. Número de discentes matriculados e titulados no doutorado
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O Programa de Formação Doutoral Docente (Prodou-
toral), desenvolvido pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ob-
jetiva estimular a elaboração e a implementação de 
estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da 
extensão das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior. A Ufopa foi convidada a apresentar solicitação 
de apoio nos termos do novo regulamento, por meio 
do Plano de Formação Doutoral Docente (Planfor). 
Em setembro de 2014, a Universidade recebeu a 
concessão de 13 cotas de bolsas de doutorado e 

13 auxílios-moradia, implementados a partir de 
processos de seleção. 
Em setembro de 2016, a Ufopa publicou novo 
edital de seleção de professores para conces-
são de uma cota de bolsa e auxílio para vigência 
imediata, com outras cinco cotas adicionais até 
outubro de 2017. Em novembro de 2017, a Uni-
versidade selecionou oito docentes para serem 
contemplados com bolsas e auxílios, com imple-
mentação a partir de 2018. 

Programa Prodoutoral
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Incentivo com bolsas 
O número de bolsas cresceu à medida que novos cursos passaram a ser ofer-
tados. As bolsas são oriundas de três agências de fomento: Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Fundação Amazônia 
de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A Figura 5 mostra a evolução do 
número de bolsas concedidas por meio dos programas stricto sensu.

 De acordo com dados do ano de 2017, a Ufopa dispõe de 45% de 
discentes nos mestrados com bolsa e 41% no doutorado. 

Figura 5. Número de bolsas concedidas na pós-graduação stricto sensu
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A Tabela 2 mostra os conceitos atribuídos pela 
Capes aos diferentes programas de pós-graduação 
da Ufopa e a consolidação deste conceito nos cur-
sos. Destaca-se o Profmat, desenvolvido em rede 
nacional, com conceito 5. O mestrado em Educação 
(PGE) e o doutorado em Sociedade, Natureza e De-
senvolvimento (PGSND) figuram como os melho-
res cursos oferecidos exclusivamente pela Ufopa, 
avaliados com o conceito 4. Os programas com 

conceito 3 representam 54% dos cursos desenvol-
vidos na Ufopa, o que demonstra uma necessidade 
de mais investimento na qualidade dos programas.

Destaca-se que a grande maioria dos alunos 
matriculados nos cursos de pós-graduação stricto 
sensu são oriundos do estado do Pará (Tabela 3), 
em especial da região oeste do estado (Tabela 4), 
embora tenha atendido demandas de 14 outros 
estados da Federação.

Tabela 3. Origem dos discentes matriculados 
no 2º semestre de 2017

UF Qtd. Percentual

PA 406 91,65%

AP 2 0,45%

AM 7 1,59%

CE 3 0,68%

MA 4 0,91%

MT 2 0,45%

MG 4 0,91%

PR 1 0,23%

RN 1 0,23%

RS 1 0,23%

RJ 1 0,23%

RO 3 0,68%

RR 1 0,23%

SP 5 1,13%

TO 2 0,45%

Total 443 100%

Tabela 4. Discentes oriundos do Estado do Pará 
matriculados no 2º semestre de 2017

Cidade Qtd.

Santarém 315

Abaetetuba 1

Alenquer 14

Almeirim 2

Altamira 8

Belterra 1

Belém 18

Cametá 2

Capanema 1

Faro 1

Itaituba 10

Jacareacanga 1

Juruti 3

Marabá 1

Monte Alegre 9

Óbidos 6

Oriximiná 11

Prainha 1

Rurópolis 1

Total 406
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Incentivo à pesquisa 
na Ufopa
Com a Resolução nº 84, de 28 de janeiro de 2015, 
foram estabelecidas normas gerais referentes à 
atribuição de carga horária aos docentes para 
dedicação à pesquisa, podendo o docente dedicar 
até 20 horas da sua carga horária semanal ao de-
senvolvimento de pesquisas. Esse passo resultou 
no avanço significativo do número de projetos de 
pesquisa na Universidade (Figura 6).

Figura 6. Número de 
projetos de pesquisa 
cadastrados na Proppit 
no período de 2014 a 2017 
para alocação de carga 
horária de pesquisa
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Figura 7a. Evolução do 
número de bolsas Pibic  
no período de 2011 a 2017

Figura 7b. Evolução do 
número de bolsas Pibiti  
no período de 2012 a 2017

A iniciação científica é uma das mais importantes 
atividades dos discentes ao longo de sua passa-
gem pela graduação. É a base para a formação de 
um cientista. Com esta visão, ampliou-se a oferta 
de bolsas de iniciação científica e de iniciação à 

inovação tecnológica aos alunos da Ufopa. Esse 
avanço do número de bolsas ofertadas pode ser 
visualizado na Figura 7a (Bolsas de iniciação cien-
tífica) e Figura 7b (Bolsas a iniciação tecnológica 
e industrial).

Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica e de Iniciação à 
Inovação Tecnológica
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Visando ampliar o apoio às atividades de 
iniciação científica, a Ufopa lançou em 2016 
o Programa de Fomento à Iniciação Científica 
(Profic/Ufopa). O edital teve por objetivo con-
tribuir na execução do plano de trabalho de 

iniciação científica ou tecnológica com o aporte 
financeiro. Um total de 73 alunos vinculados às 
diferentes unidades acadêmicas da Ufopa foi 
contemplado. Um montante de R$76.500,00 foi 
investido neste edital. 

Em outubro de 2016, o Grupo coimbra de 
Universidades Brasileiras (GCUB) aprovou a 
adesão da Ufopa à associação, cujo objetivo 
é promover a integração interinstitucional e 
internacional. Desenvolve programas de mo-
bilidade docente e discente para o processo 
de internacionalização de universidades 
brasileiras.

Internacionalização
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Outros editais de apoio à divulgação e 
à execução das pesquisas na Ufopa

Com o objetivo de apoiar a divulgação dos re-
sultados das pesquisas desenvolvidas na Ufopa, 
desde 2016 vem sendo uma das ações da Proppit 
o lançamento do edital de auxílio financeiro a es-
tudantes para participação em eventos.  Em 2016, 
um total de 96 alunos foi contemplado, e em 2017 
um total de 87. Tanto alunos da graduação quanto 
alunos da pós-graduação com trabalhos aceitos 
para apresentação em eventos científicos pude-
ram concorrer ao recurso do edital, que aportou 
um montante R$150.000,00 em cada ano. Alunos 
de graduação das diferentes unidades acadêmicas 

e alunos dos diferentes cursos de pós-graduação 
foram contemplados.

Também em 2016, com o objetivo de fortalecer 
as atividades dos grupos de pesquisa da Ufopa, fo-
ram disponibilizados R$300.000,00 por meio do 
Edital nº 8/2016 PROPPIT/UFOPA - “Programa 
de Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa da  
Ufopa”, que contemplou, na época, cerca de 50% 
dos grupos de pesquisas da Instituição cadas-
trados no Diretório de Grupos de Pesquisas do 
CNPq. Destaque-se que os grupos contemplados 
tinham como líderes docentes vinculados a todas 
as unidades acadêmicas da Instituição. 

Portal de Periódicos da Ufopa

No Portal de Periódicos da Universidade temos duas revistas:

Revista Ciências da Sociedade
Vinculada ao Instituto Ciências da Sociedade (ICS)

Revista Exitus
Vinculada ao programa de Pós-graduação em Educação 
(Iced)
Criada em 2011 - Periodicidade semestral
Em 2017, a revista Exitus, do Programa de Pós-Graduação 
em Educação do Instituto de Ciências da Educação da 
Universidade Federal do Oeste do Pará, recebeu qualifi-
cação A2 pela classificação de produção intelectual rea-
lizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) na área do Ensino. 

Produção científica e orientações 
concluídas pelos docentes da Ufopa

Em relação a artigos publicados, os números 
variaram de 205, em 2012, a 323, em 2016 
(Figura 8). Já a publicação de capítulos de livros 

variou de 70, em 2017, a 96, em 2016, enquanto a 
publicação de livros variou de 11, em 2012, a 21 
em 2015 (Figura 9).
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Figura 8. Publicação 
de artigos científicos 
da Ufopa entre 2012 
e 2017

Fonte: Base de dados do CNPq
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Figura 9. Publicação 
de livros e capítulos 
de livros entre 2012 
e 2017 pela Ufopa 

Fonte: Base de dados do CNPq
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Cultura e 
Extensão: 

Universidade 
a serviço da 
comunidade

7

C 
onsiderada um dos pilares do ensino superior, a extensão representa 
a participação direta da Ufopa na sociedade, com trabalhos voltados à 
comunidade em geral.

Criada em 2013 e reestruturada em 2014, a Pró-Reitoria da Cultura, 
Comunidade e Extensão (Procce) representou um grande avanço nas expe-
riências de cultura e extensão da Ufopa. 

A Procce é dividida em Diretoria de Extensão (Direx) e Diretoria de Cul-
tura e Comunidade (DCC). A Direx é responsável por coordenar, estimular, 
aperfeiçoar e harmonizar as atividades de extensão universitária em par-
ceria com a sociedade, por meio de programas, projetos, cursos e eventos 
que promovam ações e atuações comunitárias. Envolve a Coordenação de 
Programas e Projetos (CPP) e a Coordenação de Articulação e Difusão da 
Extensão (Cadex).

A DCC coordena e executa o Plano de Cultura da Ufopa, com o propósito 
de difundir a diversidade cultural da Amazônia no ambiente universitário e 
fora dele. A DCC apoia projetos da comunidade acadêmica, além de propor e 
executar iniciativas próprias. 
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Nesses quatro anos, a extensão se fortaleceu na 
Universidade. Foi aprovada a Política de Extensão 
da Ufopa, criado o Comitê de Extensão, que conta 
com a participação de todas as categorias aca-
dêmicas, além de terem sido reestruturados os 
Programas de Extensão Universitária (Proext) e 
Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex).

O resultado foi um número expressivo de pro-
jetos de extensão desenvolvidos. De 2014 a 2017, 
a Direx contabilizou 344 propostas registradas. No 
Pibex, foram 291 bolsas concedidas, sendo 59 na 
modalidade Ações Afirmativas, criada em 2016.

A Direx também atua na promoção e no apoio 
a eventos de extensão, como semanas acadêmicas, 
seminários, palestras e cursos. No gráfico, é possí-
vel ver a evolução de 2014 a 2017.

Extensão universitária

Feira da Agricultura Familiar na Ufopa
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A feira é uma ação do Projeto Incubadora de empreendimentos solidá-
rios, coordenado pelo professor Luiz Gonzaga Feijão da Silva  (ICS), que 
tem como objetivo principal fornecer suporte técnico da constituição à 
autogestão dos empreendimentos.
A Feira da Agricultura Familiar, como parte da extensão da Ufopa, tem 
o objetivo de proporcionar um ambiente de integração entre a comu-
nidade acadêmica e os agricultores familiares, bem como garantir a 
segurança alimentar e nutricional da comunidade acadêmica (docen-
tes, discentes e técnicos) da Universidade.
É mais um canal de comercialização dos produtos dos agricultores 
familiares dos municípios de Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém. 
Além disso, é um espaço para os servidores e discentes da Universida-
de adquirirem produtos a um preço acessível e com qualidade, oriun-
dos da agricultura familiar. Realizada inicialmente uma vez por mês, 
passou a ocorrer semanalmente nas dependências da Unidade Amazô-
nia da Ufopa e, atualmente, funciona também na Unidade Rondon.

Alguns dos projetos de extensão apoiados pela Procce

Núcleo Tecnológico em Hortifruticultura 
Tropical
Coordenado pela professora Patrícia Chaves da Silva, 
do Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef), com 
500 pessoas atendidas.

Projeto CPADC da Ufopa
Atividades de apoio ao ensino das ciências, matemáti-
ca, educação ambiental e astronomia, coordenado pela 
professora Nilzilene Gomes de Figueiredo, do Instituto 
das Ciências da Educação (Iced), envolvendo, aproxima-
damente, três mil pessoas.

Programa de Extensão Patrimônio Cultural na 
Amazônia
Coordenado pela professora Luciana Gonçalves de 
Carvalho (ICS), visa promover o reconhecimento, a difu-
são, a valorização e a preservação de bens culturais do 
patrimônio material e imaterial de comunidades locais 
e sociedades amazônicas.

Programa Saúde, Ambiente e Qualidade de Vida
Coordenado pela professora Iani Dias Lauer Leite- CFI, 
objetiva compreender a realidade da saúde na região, 
averiguando as relações existentes entre saúde e 
ambiente, o impacto dessas interações na qualidade 
de vida da população local, além de promover a saúde 
das comunidades locais através da troca de saberes 
acadêmicos e populares.
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Alguns dos projetos de extensão apoiados pela Procce

Projeto Rede ACQUAPACITA
Oferece capacitação universitária e comunitária para o 
segmento pesqueiro-aquícola do oeste do Pará. Coor-
denado pelo professor Keid Nolan Silva Sousa (ICTA), o 
projeto visa formar um Programa Norteador que sirva 
como fonte de difusão de conhecimento, buscando 
desenvolver a capacidade produtiva dos aquicultores 
do município.

Projeto Estratégias de promoção de alimentação 
saudável para os beneficiários do Programa 
Bolsa Família do município de Alenquer – Pará
Projeto coordenado pela nutricionista Luziene Santos 
da Silva, no Campus de Alenquer. É desenvolvido para 
promover a alimentação saudável para os benefi-
ciários do Programa Bolsa Família do município de 
Alenquer – Pará.

Projeto A manutenção e Preservação da Memória 
Institucional
Coordenador: Sérgio Fredrich Rodrigues (PROAD). Tem 
o objetivo de compartilhar parte do conhecimento da 
área da Arquivologia que se relaciona com os conceitos 
e as técnicas de organização, armazenamento, preser-
vação e conservação dos documentos que compõem o 
acervo das instituições e das pessoas.

Programa Arqueologia nas escolas: Histórias da 
Amazônia
Coordenado pela professora Anne Rapp Py Daniel (ICS). 
Este programa propõe uma plataforma didática para 
a transferência do conhecimento científico produzido 
nas universidades sobre o passado da Amazônia junto 
às escolas dos municípios de Santarém e Monte Alegre, 
áreas estas que exibem um expressivo patrimônio 
arqueológico.

Entre as conquistas importantes, está a Políti-
ca de Cultura da Ufopa, elaborada com base em 
discussões com as comunidades acadêmica e 
externa, assim como o Plano de Cultura da Ufopa, 
aprovado em 2015.

Com isso, foi possível desenvolver 49 projetos 
culturais e apoiar mais de 300 ações em parceria 
com as Unidades Acadêmicas e Administrativas e 
com a comunidade externa à Ufopa. 

A DCC promoveu cursos, exposições, mostras de 
cinema, programações comemorativas e eventos 
com a participação de gestores, artistas e profissio-

nais da cultura em âmbito local, regional e interna-
cional, como o IV Encontro de Cultura das Univer-
sidades Públicas da Região Norte, o Wirapu’ru – I 
Encontro Internacional de Música da Amazônia e o 
Festival de Música da Ufopa. 

Em 2015, realizou a capacitação de 44 gestores 
públicos, conselheiros e agentes culturais da região 
oeste do Pará com o Curso de Extensão e Aperfeiçoa-
mento em Gestão Cultural, em parceria com o Minis-
tério da Cultura, contribuindo para a elaboração de 
políticas de cultura e valorização da cultura regional 
e local em 16 municípios da região oeste paraense.

Cultura

1 2

3 4

1. Show de Sebastião Tapajós no Wirapu'ru em 2015
2. Esquete "A Diferente", encenada pelo Grupo de Teatro Iurupari
3. I Festa Junina da Ufopa, em 2017
3. Apresentação de finalistas no III FestUfopa
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Produção audiovisual na Ufopa

Coral da Ufopa

Em 2016, foi criado o Estúdio de Áudio e Vídeo da 
Ufopa, com o objetivo de estimular a produção de 
áudio e vídeo e valorizar a diversidade cultural. 
Foram produzidos vídeos institucionais, álbuns 
musicais e diversos registros de eventos. Com a 
aquisição de equipamentos, como computadores, 
câmeras e softwares de edição e a reforma da sala 
anexa ao auditório Wilson Fonseca para abrigar 
as instalações do estúdio, pode-se ampliar esses 
resultados nos próximos anos.

O Coral da Ufopa é um projeto coordenado pela 
Diretoria de Comunidade e Cultura (DCC) da Procce/
Ufopa, em parceria com o Instituto Wilson Fonseca 
e a Escola de Música da Universidade Federal do 
Pará (UFPA), com o objetivo de divulgar a música e 
a cultura local. As atividades do Coral iniciaram em 
2017 com servidores e discentes da Ufopa. A partir 
de 2018, o projeto abriu oportunidades também 
para participantes de fora da Universidade.
Os coralistas recebem noções de música e canto 
em aulas semanais, ministradas pelo professor 
João Carlos Miranda, do Instituto Wilson Fonseca. 
Ao longo do ano, realizam várias apresentações em 
eventos culturais ligados ou não à Universidade, 
tendo a participação do professor Miguel Campos 
Neto, da UFPA, como regente do Coral.

Outro reforço à produção audiovisual é a implanta-
ção do Núcleo de Produção Digital, que já está em 
andamento. O projeto está sendo desenvolvido em 
parceria com o Ministério da Cultura (MinC). Foram 
cedidos equipamentos de produção digital de alta 
performance para fomentar a cultura audiovisual na 
região oeste do Pará.

1. Seminário de Cultura realizado na Ufopa
2. Feira da Agricultura Familiar
3. Atividade de extensão

11

1

2

3
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Ciências 
da Saúde

8
A 

s ciências da saúde tiveram um grande avanço na Ufopa nos úl-
timos quatro anos. Desde a criação do Instituto de Saúde coletiva 
(Isco), passos consistentes vêm sendo dados no fortalecimento dessa 

área tão demandada em toda a região oeste do Pará.
Tanto do ponto de vista interno na Universidade quanto dos organismos 

externos, como órgãos públicos e sociedade civil, a saúde se apresenta como 
assunto prioritário nas diversas discussões promovidas pela Ufopa.
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Instituto de Saúde Coletiva (Isco)

Graduação

Pesquisa e Extensão

O Isco foi criado pela Resolução nº 46, de 20 de 
novembro de 2013, do Conselho Universitário, 
e efetivado a partir do ano seguinte, com enca-
minhamentos estruturais e com a nomeação pro 
tempore do primeiro diretor, professor doutor 
Waldiney Pires; e do vice-diretor, professor dou-
tor Wilson Sabino, por meio da Portaria nº 1.933, 
de 20 de outubro de 2014. Ambos foram confir-
mados nos cargos, posteriormente, com a eleição 

para a escolha dos diretores e vice-diretores das 
unidades acadêmicas da Ufopa.

Com a criação do Isco, também foi criado o 
curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saú-
de (BIS). Houve ainda a migração do curso de 
Farmácia, já ofertado pela Ufopa sob a responsa-
bilidade do Ibef.

As ciências da saúde na Ufopa se destacam com 
os cursos de graduação oferecidos.

Bacharelado em Farmácia tem com o objetivo  de 
formar profissionais farmacêuticos, com forma-
ção generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, 
com base no rigor científico. 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde dá 
ênfase à formação de um profissional generalista, 
crítico, que, com base na compreensão do proces-
so saúde-doença e no cuidado como resultante 
da conjugação de fatores biológicos, ambientais, 
psicológicos, éticos, sociais, econômicos, políticos 

e culturais, desenvolve atividades sanitárias de 
prevenção e de promoção da saúde, além de ativi-
dades específicas de epidemiologia e no desenvol-
vimento científico e tecnológico em saúde.

Bacharelado em Saúde Coletiva é curso mais 
recente do Isco, criado pela Resolução nº 233, de 
23 de janeiro de 2018, do Consepe. A formação 
possibilita ao egresso ser dotado de uma com-
preensão holística da problemática da saúde nas 
sociedades contemporâneas, com capacidade de 
compreender e contribuir no campo científico, 
das humanidades e das ciências sociais na aná-
lise das múltiplas dimensões dos determinantes 
sociais do da saúde e adoecimento. 

O PMA é gerenciado pela Coordenação de Projetos Educacionais da Proen da Ufopa e se-
leciona bolsistas com o objetivo de contribuir para o processo de formação graduada. O 
Programa de Monitoria pretende desenvolver, com os estudantes de graduação, ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão, sempre contando com a orientação de um docente. 
Além disso, estimula o senso de responsabilidade, autonomia, cooperação, satisfação em 
ampliar conhecimentos e empenho nas atividades acadêmicas. As comissões de monito-
ria do Isco são definidas anualmente pela direção do Instituto, conforme edital Proen, e 
com vagas distribuídas para monitores bolsistas de disciplina e monitores bolsistas de 
laboratório.
O PMA foi criado com o objetivo de possibilitar uma maior participação do aluno na 
realização de trabalhos práticos e experimentais, a partir de experiências, auxiliando 
o professor na preparação de material didático e em participações em atividades de 
classe, colaborando ainda na orientação de alunos, esclarecendo, tirando dúvidas nas 
atividades de classe e participando de atividades que propiciem o seu aprofundamento 
na disciplina e formação acadêmica.

Programa de Monitoria Acadêmica (PMA)

O Isco, mesmo tendo poucos anos de atividades, 
já apresenta um excelente desempenho acadê-
mico na pesquisa e na extensão. São mais de 30 
projetos, sendo 27 com ações de pesquisa e 9 com 
atividades ligadas à extensão.

Na Ufopa, a produção e a difusão de conhe-
cimentos científicos são motivadas para que 
possam contribuir para a melhoria das condições 
de vida da sociedade, principalmente na região 
amazônica, por meio da pesquisa.

As atividades de extensão consideram a 
multiplicidade de aspectos e saberes envolvidos 
e propiciam aos alunos a participação em ações 
conjuntas com instituições públicas, entidades 
não governamentais, empresas e movimentos 
sociais. A extensão envolve, principalmente, ações 
de articulação com a sociedade, com forte concen-
tração nas áreas de arte e cultura, processos de 
organização social, oferta de cursos de pequena 
duração e ações empreendedoras na sociedade.
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Laboratórios Pós-graduação lato sensu
Quanto aos laboratórios destinados às atividades 
do Isco, estes encontram-se vinculados ao curso 
de Farmácia, porém são de uso compartilhado 
com os demais cursos. 

Os laboratórios ficam localizados no Complexo 
de Laboratórios, e estão situados na Unidade Ta-

pajós, Bairro Salé, sendo: Laboratório de Farma-
cologia, Laboratório de Farmacognosia e Fitoquí-
mica, Laboratório de Farmacotécnica, Laboratório 
de Microbiologia, Laboratório de Bioprospecção e 
Biologia Experimental. 

No âmbito da pós-graduação, o Isco desenvolve 
ações com dois cursos: 

Programa de Residência Multiprofissional em 
Estratégia Saúde da Família para as Populações 
do Baixo Amazonas
A formação lato sensu na modalidade Residência 
Multiprofissional em Saúde segue as políticas do 
Ministério da Saúde e caracteriza-se pelo ensino e 
trabalho mediante participação em diferentes ce-
nários de aprendizagem, em regime de dedicação 
exclusiva. O objetivo do programa é aproximar o 
recém-graduado ao ambiente de trabalho para 
que vivencie a dinâmica da Instituição. 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade
Resultado de um termo de execução entre a Ufopa 
e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), o curso de pós-graduação lato sen-

su em Saúde da Família e Comunidade, com ênfase 
nas populações do campo, da floresta e das águas, 
foi construído com base na proposta da pedagogia 
da alternância. Busca entender o campo como ter-
ritório, e não como setor da economia, permitindo 
que se leve em consideração os processos sociais 
que formam e dão sustentabilidade ao campo. 

O curso tem como finalidade oferecer Espe-
cialização em Saúde da Família e Comunidade, 
preferencialmente para os profissionais de nível 
superior, integrantes das equipes de saúde da fa-
mília e dos núcleos de apoio a essa estratégia; em 
um segundo momento, a todos os profissionais 
relacionados ao campo da saúde.

São entidades participantes do processo de 
construção do curso: o Isco/Ufopa; a Superinten-
dência Regional do Incra (SR-030); e o Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Santarém (STTR/STM.).

No ano de 2014, a Ufopa apresentou pedido à Secretaria de Educação Supe-
rior (SESu) do MEC para implantação do curso de Medicina na Universidade, 
vinculado ao Isco. A Universidade se disponibilizou a concentrar esforços 
para a implantação do curso em conformidade com a Política Nacional de 
Expansão de Escolas Médicas do governo federal. 
Desde então, diversos contatos foram feitos buscando a sensibilização das 
autoridades federais quanto à abertura do curso de Medicina na Ufopa.

Medicina
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Sobre a Unidade Fluvial Abaré, um dia marcante 
foi o 10 de agosto de 2017. A data marca a entre-
ga do barco Abaré I pela Organização Não Gover-
namental (ONG) Terre des Hommes (TDH). Além 
de unidade de saúde fluvial, o Abaré tem a missão 
de ampliar sua utilidade, passando a funcionar 
como uma universidade fluvial, destinando-se às 
ações de ensino, pesquisa e extensão.

A Ufopa firmou compromisso de manter o 
barco à disposição das prefeituras de Santarém, 

Belterra e Aveiro durante o período do calen-
dário anual para viagens de assistência à saúde, 
especialmente de moradores das comunidades 
ribeirinhas. 

O repasse do Abaré à Ufopa vem-se desdo-
brando desde que a ONG anunciou que encerraria 
suas atividades no Brasil, em 2014. Com intensa 
dedicação, a diretoria do Instituto de Saúde Cole-
tiva (Isco) superou os obstáculos e com a gestão 
da Ufopa conquistou a doação.

Unidade Fluvial Abaré

“Este ato iniciou um sonho 
de que tenhamos na nossa 

região uma universidade 
fluvial, que chegue de forma 

integral às comunidades, 
com modalidades 

diferenciadas e adaptadas 
às nossas necessidades e 

especificidades geográficas.” 

Raimunda Monteiro
Reitora da Ufopa

“Obviamente, a Universidade não restringirá o uso do 
barco às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Temos um compromisso social de manter o uso do Abaré 
como unidade de saúde fluvial.”

Waldiney Pires
Diretor do Isco

Cerimônia de Entrega do Abaré à Ufopa
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Ampliação  
e qualificação 
do quadro de 

servidores

9
A 

Administração Superior da Ufopa trabalhou para consolidar o 
quadro de servidores técnicos e docentes, visando atender tanto as 
unidades acadêmicas da sede quanto os campi nos seis municípios 

onde a Universidade está presente no oeste do Pará.
Quando foi criada, em novembro de 2009, a Ufopa tinha um quantitativo 

de 73 servidores que vieram da Universidade Federal Rural da Amazônia 
(Ufra) e da Universidade Federal do Pará (UFPA), que se fundiram para 
formar a nova instituição. A partir de sua criação, a Ufopa passou a realizar 
concursos públicos para o ingresso de técnicos e docentes.

O crescimento do número de servidores da Ufopa foi significativo e essen-
cial. De 2009 a 2017, o número de servidores passou de 73 a 1.076 .

Figura 1. Número de vagas ofertadas nos concursos realizados pela Ufopa
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Além do crescimento em número, a qualifica-
ção se apresentou como diferencial na Ufopa.  
A partir de 2015, a Universidade ofereceu cur-
sos que destacaram temáticas como: iniciação 
ao serviço público, formação geral, gerencial, 

inter-relação entre ambientes e formação 
específica, de acordo com a área de atuação do 
servidor.

Também se destacou o afastamento de servi-
dores para qualificação stricto sensu.

Qualificação
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Figura 2. Servidores capacitados por ano
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De 2015 a 2017, a Ufopa investiu mais de R$ 800 mil no processo de qualifi-
cação dos servidores tanto na área técnica quanto na acadêmica.

Tabela 1. Demonstrativo da formação dos servidores da Ufopa

Níveis Técnicos Professores
Efetivos

Professores
Substitutos

Fundamental 
incompleto

8 - 8

Fundamental 
completo

1 - 6

Ensino Médio 68 - 68

Graduação 167 1 168

Especialização 260 9 268

Técnico 13 - 13

Mestrado 55 195 250

Doutorado 3 264 267

TOTAL 581 469 26 1.076

Fonte: Progep

Seminário Saúde 
do Trabalhador  
na Ufopa
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Com base no Decreto nº 1.590/1995 e no Decreto 
nº 4.836/2003 da Presidência da República, a 
Administração Superior da Ufopa, pela Portaria 
nº 1.358, de 10 de junho de 2014, regulamentou 
a adoção da flexibilização da jornada de trabalho 
dos servidores Técnicos Administrativos em Edu-
cação (TAEs) do quadro permanente de pessoal 
da Universidade.

Essa ação atendeu a uma reivindicação dos 
TAEs da Ufopa, que solicitavam a flexibilização 
como forma de aprimorar o atendimento à comu-
nidade acadêmica com as atividades contínuas da 
Universidade.

O artigo 3º do Decreto nº 1.590, de 10 de 
agosto de 1995, reeditado pelo Decreto nº 
4.836/2003, de 9 de setembro de 2003, observa 
que “Quando os serviços exigirem atividades con-
tínuas de regime de turnos ou escalas, em perío-
do igual ou superior a doze horas ininterruptas, 
em função de atendimento ao público ou trabalho 
no período noturno, é facultado ao dirigente má-
ximo do órgão ou da entidade autorizar os servi-
dores a cumprir jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais, 
devendo-se, neste caso, dispensar o intervalo 
para refeições”.

Em abril de 2015, pela Resolução nº 1 do 
Conselho Superior de Administração (Consad), 
aprovou-se o Regimento da Comissão de Fle-
xibilização e Ajuste de Jornada de Trabalho 

(CFAJ/Ufopa). A comissão foi criada com o 
objetivo de implementar, acompanhar e ava-
liar a flexibilização da jornada de trabalho dos 
servidores técnicos administrativos em educa-
ção da Universidade, com base na Portaria nº 
1.358/2014-Reitoria.

A primeira unidade a ter horários flexibili-
zados foi o Sistema Integrado de Bibliotecas da 
Ufopa. A Portaria nº 907, de 10 de abril de 2015, 
flexibilizou a jornada de trabalho, de 40 para 30 
horas semanais, dos servidores lotados no Siste-
ma Integrado de Bibliotecas, em escala de horário 
de 6 horas diárias.

Outras três unidades acadêmicas também 
iniciaram o processo de flexibilização da jornada 
de trabalho dos servidores com a regulamentação 
feita pela Administração Superior: Instituto de 
Ciências da Educação (Iced), com a Portaria nº 
1.006, de 10 de abril de 2016; Instituto de Ciên-
cias da Sociedade (ICS), com base na Portaria nº 
2.084, de 17 de agosto de 2016; e o Instituto de 
Biodiversidade e Florestas (Ibef), com o processo 
regulamentado pela Portaria nº 2.085, também 
do dia 17 de agosto de 2016.

Ressalta-se que os processos de flexibilização 
da jornada de trabalho devem iniciar em cada 
unidade, posteriormente devem ser encaminha-
dos à CFAJ, que tem a incumbência de avaliar e 
dar os encaminhamentos de acordo com as neces-
sidades das unidades.

Flexibilização da 
jornada de trabalho

Registros de posses de servidores

O Banco de Talentos constitui-se como 
um ação da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas,  desde 2015, para o cadastra-
mento dos conhecimentos, habilidades, 
experiências e interesses pessoais que o 
servidor possua, com vistas a conhecer e 
realizar cruzamentos desses perfis com 
o perfil demandado pela UFOPA, quando 
necessário e possível. São beneficiários 
os servidores ativos e aposentados, ap-
tos e interessados em compartilhar seus 
conhecimentos.
Resultou em diversos cursos de capacita-
ção para servidores na Universidade.

Banco de Talentos
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Colegiados 
Superiores: 

espaços de 
participação

10

U 
m modelo que permite pluralidade e visa atender ao princípio de 
uma administração democrática, descentralizada e transparente foi 
implantado na Ufopa em 2014, assegurado pelo seu Regimento Geral. 

As decisões internas passaram a ser de responsabilidade dos colegiados, 
instâncias superiores que correspondem ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Consepe) e ao Conselho de Administração (Consad). Os dois for-
mam a instância máxima da Instituição: o Conselho Universitário (Consun).

Até o ano de 2014, apenas o Consun estava em funcionamento. A partir 
da Resolução nº 66, de 2 de outubro de 2014, foi instituído o regimento das 
eleições dos representantes das categorias universitárias nos Conselhos 
Superiores (Consepe e Consad).

Os representantes das categorias acadêmicas – docentes, técnicos admi-
nistrativos e discentes – são escolhidos por meio de eleições organizadas 
pelo Consun. As primeiras eleições diretas para a escolha de representantes 
das categorias acadêmicas para o Consepe e para o Consad foram realizadas 
em novembro de 2014, após a aprovação do Regimento Geral da Ufopa, em 
julho daquele ano. Desde então, a composição dos órgãos vem sendo reno-
vada periodicamente por meio de processos eleitorais, atualmente regula-
mentados pela Resolução nº 144, de 1º de março de 2016. 

Os representantes das categorias são eleitos para mandatos de dois anos, 
no caso dos professores e técnicos; e de um ano, em se tratando de alunos. A 
composição, segundo a Lei nº 9.192/1995, deve ter o mínimo de 70% de re-
presentação docente. Para as categorias de técnicos administrativos e discen-
tes, não são previstos percentuais mínimos, preenchendo o restante das vagas.
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As resoluções são um dos atos emanados das deliberações dos Conselhos Su-
periores. É um conjunto de normativos orientadores de procedimentos inter-
nos, como instrumento que regulamenta os diversos assuntos da Universidade, 
criando segurança jurídica e maior estabilidade para a administração.

A primeira resolução do Consun foi publicada em agosto de 2011. Até o ano 
de 2013, haviam sido aprovadas 47 resoluções. Entre 2014 e 2018, com o funcio-
namento de todos os colegiados, 188 resoluções foram aprovadas e publicadas 
pelos Conselhos Superiores, assegurando os normativos da Universidade.

Resoluções

Resolução Conselho Data Ementa

50/2014 Consun 27/3/2014 Aprova, ad referendum, em caráter emergencial e  excepcional, 
normas  flexibilizadas  de  progresso  e  percurso  acadêmico  para 
discentes ingressantes até o ano de 2013 vinculados à Universida-
de Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

54/2014 Consun 18/7/2014 Aprova, ad referendum,  a  criação  da  Agência  de  Inovação Tecno-
lógica  (AIT)  da  Universidade  Federal  do  Oeste  do  Pará (Ufopa) 
e aprova o seu Regimento Interno.

55/2014 Consun 22/7/2014 Aprova o Regimento  Geral  da  Universidade  Federal  do  Oeste  do 
Pará (Ufopa).

67/2014 Consun 2/10/2014 Institui o Regimento das Eleições para Diretor e Vice-Diretor das 
Unidades Acadêmicas  da  Universidade  Federal  do Oeste  do  
Pará para o quadriênio 2014-2018.

79/2015 Consun   6/1/2015 Regulamenta a concessão da Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso (GRECC).

81/2015 Consun 12/1/2015  Institui a Política de Cultura da Ufopa.

100/2015 Consun   4/3/2015 Aprova as alterações no Regimento Geral da Universidade Federal 
do Oeste do Pará.

102/2015 Consepe   4/3/2015 Aprova  o  Curso  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  intitulado “Mes-
trado  em  Recursos  Naturais  da  Amazônia”,  da  Universidade 
Federal do Oeste do Pará ( Ufopa).

103/2015 Consun 9/3/2015 Dispõe  sobre a redução  da  jornada  de  trabalho  do  servidor  
Técnico Administrativo  em  Educação  da  Ufopa  de  oito  horas  
diárias  e quarenta horas semanais para seis ou quatro horas 
diárias e trinta ou vinte  horas  semanais,  respectivamente,  com  
remuneração proporcional, calculada sobre a totalidade da remu-
neração.

1/2015  Consad 25/4/2015  Aprova  o  Regimento  da  Comissão  de  Flexibilização  e  Ajuste  
de Jornada de trabalho (Cfaj), da  Universidade Federal do Oeste 
do  Pará (Ufopa).

9/2015  Consad 30/11/2015   Aprova o Regimento Interno da Ouvidoria-Geral da Ufopa.

10/2015 Consad  30/11/2015  Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética da Ufopa.

139/2015 Consepe 21/12/2015 Aprova  a  convalidação  do  Curso  de  Doutorado  em  Sociedade, 
Natureza e Desenvolvimento (PPG-SND) da Ufopa.

148/2016 Consepe 19/4/2016 Homologa a Resolução nº 147, que aprova, ad referendum, o Edital 
do Processo Seletivo Especial Quilombola de 2016 da Ufopa.

016/2016 Consad 14/06/16 Aprova o Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade 
Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

163/2016 Consun 28/09/16 Institui a Fundação de Integração Amazônica (Fiam) como Funda-
ção de Apoio à Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa

171/2016 Consepe 30/11/16 Aprova a disponibilização de vagas específicas para servidores 
ativos da Ufopa nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
desta Instituição.

175/2016 Consepe 30/12/16 Institui o Regimento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu oferecidos pela Universidade Federal do Oeste do Pará.

177/2017 Consepe 20/01/17 Institui o Regimento da Graduação

179/2017 Consun 02/02/17 Aprova o Código de Ética dos Servidores da Ufopa

181/2017 Consun 07/02/17 Aprova a Política de Conteúdo para os sites das Unidades Acadêmi-
cas e Administrativas da Ufopa

30/2017 Consad 18/04/17 Regulamenta os procedimentos para fins de Progressão e de Pro-
moção dos servidores da Carreira do Magistério Superior, no âm-
bito da Ufopa.

200/2017 Consepe 08/06/17 Institui a Política de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade 
Étnico-Racial na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e 
estabelece diretrizes para a instituição do Instituto de Formação 
Intercultural.

39/2017 Consad 20/06/17 Aprova o Termo de Doação com encargo que entre si celebram 
Alcoa Word Alumina Brasil Ltda. e a Universidade Federal do Oeste 
do Pará – Ufopa, cujo objeto é a doação de Hum milhão de reais 
para a aquisição de equipamentos para o laboratório de Agrono-
mia e Engenharia de Minas Ufopa.

40/2017 Consad 20/06/17 Aprova o Termo de Doação e incorporação da Unidade Fluvial Aba-
ré à Universidade Federal do Oeste do Pará.

210/2017 Consepe 22/08/17 Aprova a Política de Assistência Estudantil da Universidade Fede-
ral do Oeste do Pará.

214/2017 Consepe    Aprova a Política de Gestão do Portal de Periódicos da Universida-
de Federal do Oeste do Pará.

Resolução Conselho Data Ementa

Algumas das principais resoluções aprovadas
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O Consun é o órgão supremo de consulta e 
deliberação da Ufopa e sua última instância para 
recursos. É constituído pelo(a) reitor(a), como 
presidente, pelo(a) vice-reitor(a), pelos membros 
do Consepe e do Consad e por um representante 
do Conselho Comunitário (Consecom).

Reunião do Conselho 
Universitário da Ufopa 

em 2014

O Consepe é o órgão de consulta, supervisão e de-
liberação em matéria acadêmica. Visa aprovar as 
diretrizes, os planos, os programas e os projetos 
de caráter didático-pedagógico, culturais e cientí-
ficos e de assistência estudantil e seus respectivos 
desdobramentos técnicos e administrativos. É 
constituído pelo(a) reitor(a), como presidente, 
pelo(a) vice-reitor(a), pelo(a) pró-reitor(a) de 
Ensino de Graduação, pelo(a) pró-reitor(a) de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, 
pelo(a) pró-reitor da Cultura(a), Comunidade e 
Extensão, pelo(a) pró-reitor(a) de Gestão Estu-
dantil, pelos diretores das Unidades Acadêmicas e 
pelos representantes das categorias acadêmicas: 
docentes, técnicos administrativos e discentes.

O Consad é o órgão de consulta, supervisão e de-
liberação em matéria administrativa, patrimonial, 
orçamentária e financeira. Supervisiona o cumpri-
mento das diretrizes relativas à gestão de pessoal 
e à administração do patrimônio, do material e 
do orçamento anual da Universidade, além de 
assessorar os órgãos da Administração Superior 
nos assuntos referentes à gestão das Unidades. 
É constituído pelo(a) reitor(a), como presidente, 
pelo(a) vice-reitor(a), pelo(a) pró-reitor(a) de 
Administração, pelo(a) pró-reitor(a) de Planeja-
mento e Desenvolvimento Institucional, pelo(a) 
pró-reitor(a) de Gestão de Pessoas, pelos diretores 
das Unidades Acadêmicas, pelo superintendente 
de Infraestrutura e pelos representantes das cate-
gorias acadêmicas.  

Em 2017, a Ufopa implantou o Consecom, ór-
gão de interação da Universidade com a comu-
nidade externa, de caráter consultivo, compos-
to por 20 representantes da comunidade local, 
escolhidos pelo Consun para um mandato de 
dois anos. É a interface da Ufopa com a socie-
dade civil organizada da região oeste do Pará. 

A primeira reunião ordinária de instalação 
do Consecom ocorreu em março de 2017. Além 

de conhecer o planejamento, os programas e 
os orçamentos anuais da Universidade, esse 
Conselho tem como competência opinar sobre 
diretrizes e políticas globais da Instituição e 
sugerir medidas relativas à articulação do ensi-
no, da pesquisa e da extensão da Universidade 
com órgãos, instituições públicas e demais 
segmentos da sociedade. 

Conselho Comunitário 
(Consecom)

Reunião de instalação do 
Conselho Comunitário



84 85Universidade Federal do Oeste do Pará Relatório de Gestão 2014 - 2018

Inovação 
tecnológica

e Fiam

11 A 
inovação tecnológica foi uma das prioridades na atual gestão da 
Ufopa. Em 2014, com a elaboração do regimento interno da Unidade, 
aprovado por meio da Resolução nº 54/2014, foi criada a Agência 

de Inovação Tecnológica (AIT), com a missão de identificar oportunidades e 
promover atividades de estímulo à inovação, ampliando o impacto do ensi-
no, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento ecologicamente 
correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito.

Uma das primeiras ações foi a criação do Programa de Incubação de 
Empresas (PIE/Ufopa) – Resolução 58/2014, para contribuir com a forma-
ção de empreendedores e empreendimentos competitivos. O programa alia 
biodiversidade amazônica, conhecimentos científicos e tecnológicos, com 
a finalidade de disseminar a cultura empreendedora a toda a comunidade 
acadêmica, oferecendo suporte operacional, estratégico e tecnológico. 

A resolução que estabelece normas para as empresas juniores possibili-
tou criar associações, com o objetivo de incentivar a cultura empreendedora 
na Ufopa, voltada à formação de profissionais mais preparados para o mer-
cado de trabalho. Atualmente, a AIT dá suporte a cinco empresas juniores 
geridas por discentes de graduação.

Em quatro anos, a AIT registrou a proteção de seis depósitos de patente 
e dois registros de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), sendo a principal finalidade deste processo a transferência de tecno-
logia, trazendo incentivo e reconhecimento ao pesquisador e à Instituição.
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Depósitos de patente:
Gel da Planta Murumuru (Profa. Kariane Nunes – Isco);  
Baton de Manteiga do Bacuri (Profa. Kariane Nunes – Isco);  
Biodigestor do Carvão Ativado de Açaí (Kelly Torres – Racam); 
Micro Estação de Monitor Ambiental (Prof. Júlio Tota – IEG); 
Baton de Manteiga do Jambo (Profa.  Kariane  Nunes – Isco); 
Anti-inflamatório de Óleo de Buriti (Profa. Kariane Nunes – Isco).

Pesquisas em desenvolvimento com potencial de depósito de 
patente: 

Anestésico para Peixes (Prof. Lenise Vargas – ICTA); 
Software para Identificação da Hanseníase (Prof. Guilherme Conde – 
IEG);  
Equipamento de Medição Elétrica (Prof. Enoque Melo – IEG); 
Nanomateriais (Prof. Bruno Figueira – IEG); 
Formulação Fitoterápica de Cicatrizante (Profs.  Kariane  
Nunes,  Lauro  Barata,  Antonio Minervino); 
Bioprospecção de Prod. Naturais de Controle de Carrapatos 
(Profs. Kariane Nunes, Lauro Barata, Antonio Minervino); 
Variedades de Mandioca (Prof. Carlos Vildoso – Ibef); 
Defumador a Baixo Custo (Profa. Fabrizia Otani – Ibef).

Empresas juniores da Ufopa:
Consflor Jr;
Petrus Jr;
Chronos;
Esam Jr;
Atelier  Digital.

Desenvolvimento de batom 
natural da Amazônia

Parcerias estabelecidas para o fortalecimento e o 
desenvolvimento da inovação  tecnológica  e  a  cultura  do  
empreendedorismo na Ufopa:

■ Rede Núcleos de Inovação Tecnológica da Amazônia Oriental 
(Redenamor);
■ Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e 
Tecnológica do Pará (Sectet);
■ Banco da Amazônia;
■ Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam);
■ Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá);
■ Universitec/UFPA;
■ Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi);
■ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
■ Universidade Federal do Pará (UFPA); 
■ Universidade Estadual do Pará (UEPA); 
■ Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG);
■ Instituto Federal do Pará (IFPA);
■ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); 
■ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
■ Endeavor Brasil;
■ Alcoa;
■ Mineração Rio do Norte. 

A Ufopa também passou a integrar o Conselho Es-
tadual de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica 
e Tecnológica (Consectet), órgão deliberativo com 
a função de implantar e conduzir políticas volta-
das à inovação tecnológica, bem como fiscalizar 
instrumentos de estímulo e incentivo ao desen-
volvimento econômico, científico e tecnológico e 
educação técnica e tecnológica.

Pela Agência, a Ufopa participou do processo 
no  Fórum Nacional de Gestores de Inovação 
e Transferência de Tecnologia (Fortec), que 
resultou na seleção da Universidade como novo 
ponto focal do mestrado profissionalizante no  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 
Inovação  (Profnit).
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Fundação de Integração 
Amazônica (Fiam)

Ao completar sete anos, em novembro de 2016, na 
Ufopa foi institucionalizada a Fundação de Integra-
ção Amazônica (Fiam), criada como fundação de 
apoio da Universidade para prestar assistência à 
pesquisa, à ciência e à inovação, contribuindo para 
o desenvolvimento social, econômico, científico e 
tecnológico, mediante a estrutura e a gestão sus-
tentável de ambientes de inovação. 

A Fiam se apresenta como um marco no 
âmbito científico, considerando que, de acordo 
com a legislação que regulamenta as fundações, 
ela pode contribuir para a execução de recursos 
privados na Universidade.

Entre os passos para consolidá-la, houve a 
elaboração do Estatuto; a defesa do Estatuto na 
Promotoria de Justiça; a constituição e a implan-
tação do Conselho Curador, Fiscal e Consultivo da 
Fundação, com a participação de diversos órgãos 
e entidades – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), Prefeitura Muni-
cipal de Santarém (PMS), Universidade do Estado 
do Pará (Uepa), Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura (Fetagri), Associação Comercial e 

Empresarial de Santarém (Aces), Serviço Flores-
tal Brasileiro (SFB), Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e Banco da Amazônia. 
A partir de 2017, a Fiam passou a gerir projetos 
que envolvem pesquisadores da Ufopa. Atualmen-
te, executa dois.

Um dos projetos em execução é o “Estudo de 
Balneabilidade do Igarapé do Urumari”, coorde-
nado pelo professor Lucinewton Silva de Moura, 
do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas 
(ICTA), possuindo financiamento da Prefeitura Mu-
nicipal de Santarém (PMS), por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (Semma). O projeto 
iniciou em junho de 2017 e possui duração de três 
anos, com orçamento de R$ 333.000,00. 

A Fundação também gerencia os recursos do 
projeto ACACIA, que tem a coordenação do profes-
sor Celson Pantoja Lima, do Instituto de Engenharia 
e Geociências (IEG-Computação). O projeto é finan-
ciado pela Comissão Europeia com o valor de R$ 
160.000,00, a serem executados até o ano de 2019. 

Reunião do Conselho Curador 
da Fiam
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Tecnologia  
da Informação 

e Comunicação 
Institucional

12

O 
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic), Órgão 
Suplementar da Ufopa, voltado ao planejamento e ao desenvolvi-
mento de serviços de tecnologia de informação e comunicação, ao 

longo dos últimos quatro anos, ampliou e melhorou a cobertura de rede de 
dados da internet da Ufopa, atendendo hoje os campi  de Santarém, Oriximi-
ná, Óbidos e Juruti, com rede cabeada e sem fio. 

Na formação da equipe, houve reforço com profissionais de áreas especí-
ficas, como analista de Tecnologia da Informação.  De 2013 a 2017, o nú-
mero passou de 12 para 21, o que garantiu a expansão das ações em tecno-
logia da informação. Atualmente, a equipe é formada por 36 pessoas, entre 
analistas de TI, técnicos de TI, administrador, assistentes em administração, 
engenheiro eletricista, secretário executivo e bolsistas. Vale ressaltar que o 
Ctic recebe apoio de 6 técnicos de TI que foram nomeados para os campi, 
atuando diretamente nos municípios.

A equipe também passou por uma série de capacitações. Entre os anos 
de 2014 e 2017, foram 271 capacitações em diversas áreas de tecnologia da 
informação.

Atendimentos

No período de 1º de janeiro de 2014 a 
22 de fevereiro de 2018, o Ctic recebeu 
12.121 chamados, média de oito 
chamados por dia. Desse total, foram 
solucionados 11.991, correspondendo 
a 98,93%.
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Sistemas de informação

Através de termo de execução descentralizado, a Ufopa utiliza os sistemas 
de propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foram 
implantados pelo Ctic e que auxiliam diretamente nos processos internos de 
comunicação da Universidade:

SIPAC
Oferece operações fundamentais para a gestão das 
unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio 
e contratos da Ufopa, sendo, portanto, atuante nas 
atividades-meio dessa Instituição. O Sipac integra 
a área administrativa, desde a requisição (material, 
prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, 
passagens, hospedagem, material informacional, 
manutenção de infraestrutura) até o controle do 
orçamento distribuído internamente. No Sipac, cada 
unidade administrativa possui seu orçamento, e a 
autorização de qualquer despesa, por unidade, deve-
rá ocorrer, previamente, nesse sistema, antes mesmo 
de ser executada no Siafi. Além das requisições e do 
controle orçamentário, o Sipac controla e gerencia 
compras, licitações, boletins de serviços, liquidação 
de despesa, manutenção das atas de registros de 
preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, ma-
nutenção dos campi, faturas, bolsas e pagamento de 
bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memo-
randos eletrônicos, tramitação de processos, entre 
outras funcionalidades. 

SIGRH
Informatiza os procedimentos de recursos humanos, 
tais como: marcação/alteração de férias, cálculos 
de aposentadoria, avaliação funcional, dimensiona-
mento de força de trabalho, controle de frequência, 
concursos, capacitações, atendimentos on-line, servi-
ços e requerimentos, registros funcionais, relatórios 
de RH, entre outros. A maioria das operações possui 
algum nível de interação com o Siape (sistema de 
âmbito nacional), enquanto outras são somente de 
âmbito interno.

Figura 1. Tela de módulos do Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração 
e Contratos

Figura 2. Tela de módulos do Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos

Implantados
Planejados para 2018

Implantados
Planejados para 2018

Sistema responsável por informatizar os pro-
cedimentos da área acadêmica por meio dos 
módulos de graduação, pós-graduação (stricto e 
lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infan-
til, submissão e controle de projetos e bolsistas 
de pesquisa, submissão e controle de ações de 
extensão, submissão e controle dos projetos de 
ensino (monitoria e inovações), registro e relató-

rios da produção acadêmica dos docentes, ativi-
dades de ensino a distância e um ambiente virtual 
de aprendizado denominado Turma Virtual. Da 
mesma maneira do Sipac, também disponibiliza 
portais específicos para a reitoria, professores, 
alunos, tutores de ensino a distância, coordena-
ções lato sensu, stricto sensu e de graduação e 
comissões de avaliação (institucional e docente).

Figura 3. Tela de módulos 
do Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades 
Acadêmicas

SIGADMIN
É a área de administração e gestão dos três sistemas 
integrados. Esse sistema gerencia entidades comuns 
entre os sistemas informatizados, tais como usuá-
rios, permissões, unidades, mensagens, notícias, 
gerência de sites e portais, entre outras funcionalida-
des. Apenas gestores e administradores do sistema 
tem acesso ao SIGAdmin.

SIGELEIÇÃO
Sistema de votação on-line que permite realizar 
pleitos eleitorais com mecanismos de segurança, 
acessibilidade, disponibilidade e desempenho para 
os diversos órgãos que compõem a Instituição. 

Implantados
Planejados para 2018

SIGAA
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Embora a instituição tenha adotado o uso dos sistemas SIG e grande parte 
de suas atividades tenha, no mínimo, um módulo específico para utilização, 
a Ufopa, com o intuito de suprir áreas não contempladas, vem desenvolven-
do seus próprios sistemas, como:

Wiki
Sistema responsável por manter os manuais 
com orientações de uso dos sistemas e demais 
serviços de tecnologia da informação.

Sistema de Apoio a Atividade Docente (SAAD)
Sistema desenvolvido com a finalidade de 
gerenciar as atividades desempenhadas pe-
los docentes por meio de suas associações a 
projetos e atividades administrativas, gerando 
relatórios para proporcionar ao setor de plane-
jamento uma visão quantitativa da distribuição 
de demandas dos docentes.

Sistema Automático de Geração de Sites
Tem o propósito de tornar o desenvolvimento 
de sites institucionais mais eficiente, garantin-
do a padronização de todos os portais e o aten-
dimento dos padrões de acessibilidade digital 
prevista no art. 120 da Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015, que institui a Lei de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência.

Sistema de Certificados
Tem por objetivo oferecer autonomia aos aca-
dêmicos, docentes, técnicos e a comunidade 
externa, participantes dos eventos desta Uni-
versidade, permitindo ao participante acesso ao 
seu certificado on-line.

Sistema de Apoio de Atividades de Pesquisa 
(SAAP)
 Sistema desenvolvido com objetivo de automa-
tizar o processo de aprovação de projetos na 
Capes e no CNPq.

Primeira teleconferência realizada com 
os servidores dos campi da Ufopa

Além do desenvolvimento de vários sistemas, o Ctic adotou algumas ferramentas 
livres disponíveis no mercado para apoio na gestão das unidades, como:

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)
Uma aplicação para gestão de serviços e geren-
ciamento de ativos de informática. A ferramenta 
é utilizada para o gerenciamento de chamados de 
TI e também para gerenciar os serviços de manu-
tenção de equipamentos.

Serviço de Mensagens Instantâneas 
Para facilitar a comunicação entre os servidores 
da Ufopa, adotou-se o mensageiro instantâneo 
Spark, que permite o envio e o recebimento de 
mensagens de texto em tempo real e ainda envia 
imagens, vídeos e videoconferências. O softwa-
re facilita a comunicação entre os servidores da 
Universidade, inclusive entre os campi fora de 
sede, sem a necessidade de realizar uma ligação 
telefônica. 

Redmine
É um software livre, gerenciador de projetos ba-
seados na web e ferramenta de gerenciamento de 
bugs. Ele contém calendário e gráficos de Gantt 
para ajudar na representação visual dos projetos 
e seus deadlines (prazos de entrega). Ele pode 
também trabalhar com múltiplos projetos.

Cafe (Comunidade Acadêmica Federada)
É um serviço de gestão de identidade que reúne 
instituições de ensino e pesquisa brasileiras por 
meio  da integração de suas bases de dados. Isso 
significa que, por meio de uma conta única (mode-
lo single sign-on), o usuário pode acessar, de onde 

estiver, os serviços de sua própria instituição e os 
oferecidos pelas outras organizações que participam 
da federação. Essa autenticação elimina a necessi-
dade de múltiplas senhas de acesso e processos de 
cadastramento, gerando uma relação de confiança. 
Serviços de ensino a distância, acesso a publicações 
científicas e atividades de colaboração estão entre os 
maiores beneficiários das infraestruturas oferecidas 
por federações.

FileSender
É um serviço da Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP). Este serviço consiste numa aplicação 
web que permite que usuários autenticados com-
partilhem de forma segura arquivos de até 20GB. 
Além da utilização do serviço por meio da auten-
ticação federada, é possível o envio de convites a 
usuários que não possuam tal acesso a partir de 
contas de usuários federados.

Conferencia Web
É um serviço de comunicação e colaboração da 
RNP que promove encontros virtuais entre dois 
ou mais participantes. O serviço possibilita que, 
mesmo distantes geograficamente, os participan-
tes compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, 
quadro branco e a tela de seus computadores.

Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino 
e Pesquisa (AC ICPEdu)
É o serviço de certificação digital oferecido pela 
RNP, que provê infraestrutura pronta para a emis-
são de certificados digitais e chaves de segurança.
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Aquisição de equipamentos

Quanto à aquisição de equipamentos de TI, 
podem-se destacar equipamentos que se des-
tinam à utilização das unidades acadêmicas e 
administrativas. Foram adquiridos equipamen-
tos em 2015 e 2016, porém as entregas foram 
efetuadas em 2016 e 2017, respectivamente. Em 
2015, foram adquiridos somente computares, 
notebook e nobreak; em 2016, houve licita-
ção para computadores, notebooks, nobreaks, 

impressoras multifuncionais monocromáticas e 
coloridas, além de projetor, porém este último 
não foi homologado durante a licitação.

Conforme a tabela abaixo, pode-se verificar 
que foi entregue aos setores uma parte desses 
itens em 2017, segundo linha "entregue". Os de-
mais equipamentos ficaram para ser entregues 
em 2018.

Computador Nobreak Notebook Impressora 
monocromática

Multifuncional 
monocromática

Multifuncional 
colorida

Entregue 692 606 55 0 11 5

Empenhado 422 368 100 20 54 15

Total 1.114 974 155 20 65 20

Neste ano, está sendo finalizada a licitação 
para aumento na capacidade de armazenamen-
to do Datacenter, devendo aumentar as caixas 

de e-mail, implantação do processo eletrônico, 
serviços em nuvens, sistemas institucionais, entre 
outras possibilidades.

Tabela 1. Aquisição de equipamentos de TI

Em 2018, foram lançados o novo site oficial da Ufopa e os sites das 
pró-reitorias. Mais modernos e acessíveis, buscam melhorar a comu-
nicação com os diversos públicos da Universidade.
Os trabalhos já iniciaram para a construção dos sites de todos os 
institutos, assim como dos campi da Universidade.

Novos sites

Comunicação Institucional

A Coordenação de Comunicação é um órgão 
suplementar ligado à Reitoria, conforme previsto 
na sessão III do Estatuto da Ufopa e no art. 95, 
inciso VI, do Regimento Geral. É responsável por 
coordenar e desenvolver estratégias de comuni-
cação institucional voltadas aos públicos interno 
e externo à Instituição.

As atividades do setor estão pautadas no 
ensino, pesquisa e extensão e abrangem as 
áreas de jornalismo, revisão de textos, relações 
públicas, publicidade e propaganda e design 
gráfico. De modo geral, visa:
■  promover a comunicação institucional, por 

meio de ações estratégicas de comunicação 
integrada, visando ao bom relacionamento 

entre a Universidade e seus diversos públicos 
de interesse;

■  fortalecer a imagem institucional perante a 
comunidade interna e a sociedade;

■  planejar, elaborar e implantar a política de 
comunicação social da Instituição;

■  coordenar, gerenciar e editar os canais 
institucionais de comunicação interna e 
externa.  

A Coordenação de Comunicação subdivide-se 
em três seções: 

1. Jornalismo e Divulgação Científica; 
2. Comunicação Interna e Marketing Institu-

cional; 
3. Administrativa.

Serviços e produtos da Coordenação 
de Comunicação

Novo site institucional e das pró-reitorias
Lançado no dia 28 de março de 2018, foi criado 
em razão da necessidade de inovar, trazendo um 
designer moderno e uma plataforma diferenciada 
do site anterior. Além do site principal, que terá 
função de continuar promovendo as ações da 
Universidade, conta com mais 7 (sete)  sites das 
pró-reitorias, que darão suporte às ações de cada 
pasta. Estão em fase de construção os sites dos 
institutos e dos campi fora da sede.

Facebook
A rede social, em 2017, fechou com 400 posta-
gens e apresentou alcance de 2.863.740 visuali-
zações. Existe desde 2012 e desde 2015 sofreu 
adaptação no número de postagens para poten-
cializar as visualizações. 

Twiter
Mídia já existente desde 2012 e continua sendo 
utilizada, mas de forma menos acentuada em vir-
tude de a atenção estar voltada para as postagens 
no Facebook.  

Youtube
Mídia existente desde 2012 que continuou sendo 
otimizada, especialmente para divulgação de 
vídeos e algumas necessidades de transmissão ao 
vivo. 

Mural Eletrônico
A instalação do Mural Eletrônico ocorreu em ou-
tubro de 2017, em uma parceria entre a Coorde-
nação de Comunicação e Ctic, após a TV Capes ter 
sido desativada por determinação do Ministério 
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da Educação (MEC). Os equipamentos foram des-
tinados ao mural. A finalidade é divulgar informa-
ções acadêmicas e administrativas da Universida-
de. Os monitores estão instalados nas bibliotecas 
das Unidades Amazônia, Rondon e Tapajós e no 
Salão de Eventos da Unidade Rondon, conhecido 
como “Patifão”. 

Para 2018, a proposta é expandir esses murais 
às bibliotecas dos campi de Óbidos e Oriximiná. A 
ideia é a redução no uso do papel, que antes abas-
tecia os murais convencionais, hoje ainda utiliza-
dos, mas em menor escala, além de estimular a 
comunidade acadêmica a ter acesso à informação.  

Informativo Eletrônico
Em 2016, foram criados dois informativos se-
manais que passaram a ser enviados a todos os 
servidores e discentes da Universidade via SIGAd-
min, com a proposta de informar sobre os diver-
sos temas da Universidade, utilizando a intranet 
disponibilizada pela Instituição. 

Também em 2016, foi criado um Boletim Infor-
mativo à Imprensa. Neste, todas as informações, 
com envio de link para o site, que são de interesse 

geral, são enviadas para os veículos de comuni-
cação local e regional, para pautar jornalistas e 
estimular a procura pela divulgação das ações 
institucionais. Normalmente, o boletim é enviado 
duas vezes na semana. 

Clipping
É um levantamento geral de matérias veiculadas 
pela imprensa sobre a Universidade. É a busca 
pelo resultado do que se aproveita na imprensa 
após o envio do boletim encaminhado pela Coor-
denação de Comunicação, além de outros temas 
que a própria imprensa busca dentro da Ufopa, 
de acordo com interesse de suas pautas. O docu-
mento é enviado aos gestores da Ufopa (reitor 
e vice, pró-reitores, diretores, coordenadores e 
responsáveis por seção das unidades acadêmicas 
e administrativas). 

Formulário de Solicitação de Serviços
Em 2016, foi criado um documento, destinado à 
comunidade acadêmica, com todas as orientações 
necessárias de como, quando, onde e de que for-
ma demandar a Coordenação de Comunicação. 

Nomeação de novos servidores

A partir de 2014, a Coordenação de Comunica-
ção da Ufopa ganhou 9 (nove) novos servidores. 
A equipe era composta por 3 (três) jornalistas, 
1 (um) revisor de textos e 2 (dois) assistentes 
em administração. A partir do fechamento do 
concurso realizado no final de 2013, foram 
nomeadas mais 4 (quatro) jornalistas, 1 (uma) 
relações públicas, 2 (duas) publicitárias, 1 (um) 
programador visual e mais 1 (um) assistente em 
administração, levando em consideração que 
o último nomeado veio em substituição a uma 

assistente que foi removida para outro órgão em 
outro estado da Federação. 

Além disso, o setor passou a contar com o 
suporte de 2 (dois) estagiários. A Ufopa con-
ta com uma equipe de comunicação formada 
por 14 profissionais, estando atualmente duas 
jornalistas cedidas à Pró-Reitoria da Cultura, 
Comunidade e Extensão (Procce), onde con-
tinuam realizando atividades relacionadas às 
suas atribuições.     

Capacitação da equipe

Neste tópico, destacam-se dois momentos:
■  Capacitação em Brasília – Em agosto de 2016, 

duas servidoras da Comunicação (Albanira 
Coelho e Jorgelene dos Santos) tiveram a opor-
tunidade de fazer o curso, em Brasília: Gestão 
de Comunicação nas Organizações Públicas. Na 
oportunidade, temas relevantes foram a base 
de muito aprendizado sobre o funcionamento 
de uma comunicação institucional. No retorno, 
foram repassados todos os materiais adquiridos 
aos demais servidores do setor, no intuito de 
criar alinhamento entre a equipe e gerar bases 
fundamentais para o planejamento do setor.  

■  Capacitação a servidores da Comunicação e 
gestores da Ufopa – Outro momento relevante 
foi a capacitação destinada à equipe de comu-
nicação e a todos os gestores da Universidade. 
O encontro ocorreu nos dias 7 e 8 de julho 
de 2017 e foi ministrado pela Dra. Margarida 
Kunsch, da Universidade Estadual de São Paulo 
(USP). Profissionais da imprensa local e re-
gional tiveram oportunidade de participar da 
palestra "Comunicação Institucional", ocorrida 
na noite do dia 8 de julho, proferida pela Dra 
Margarida e organizada pela Comunicação da 
Ufopa. 

■  Participação em encontro nacional – A Co-
municação da Ufopa está mais alinhada com o 
Colégio de Gestores de Comunicação da Andi-
fes, de onde deverá sair, em agosto de 2018, a 
minuta da Política Nacional de Comunicação a 
ser aplicada em todas as universidades pú-
blicas do Brasil. O início dos debates sobre o 
tema ocorreu em agosto de 2017, na cidade de 
Natal, no Rio Grande do Norte, e contou com 
a participação da servidora da Comunicação/
Ufopa Albanira Coelho, ocasião em que expôs 
sobre a expansão da Ufopa. 

9º Encontro de Assessorias de Comunicação das 
Universidades Federais, realizado na Ufopa em 2015

Novos computadores - As salas são equipadas com um 
computador para cada membro da equipe, três deles 
estão entre os mais avançados da Universidade. No geral, 
todos os demais computadores começaram a ser troca-
dos em novembro de 2017, num total de 12 novas máqui-
nas adquiridas entre 2017 e entregues em 2018, sendo 3 
(três) delas com capacidade de armazenamento de 1 (um) 
terabyte e os outros 9 (nove) computadores com memória 
de 500 gigabytes, colocando fim ao travamento dos pro-
gramas quando necessitavam ser utilizados. 
Celulares - Houve a compra de três smartphones, em 
2017, para dar visibilidade às demandas mais imediatas 
que envolvem as redes sociais.
Linhas disponíveis nas salas – A Coordenação de Co-
municação também se equipou com linhas de telefones 
celulares para ligações e internet ilimitada para envio das 
demandas.

Infraestrutura no ambiente de trabalho



100 101Universidade Federal do Oeste do Pará Relatório de Gestão 2014 - 2018

Infraestrutura
13

A 
estrutura física, com espaços próprios e adequados, represen-
ta um dos principais desafios da Ufopa, instituição que, com apenas 
oito anos de existência, é grandiosa nas dimensões acadêmicas, 

tanto no âmbito curricular quanto no humano com seus corpos discente, 
docente e técnico. 

Quando foi criada, em 2009, a Ufopa tinha como estrutura apenas os 
espaços herdados da UFPA e da Ufra, que não eram suficientes para o 
tamanho da Instituição pretendida.

Passos foram dados para aumentar a estrutura física: compra de 
imóveis, locação de prédios, projetos de espaços, licitações e início de 
obras, mas o processo começou a ser interrompido por diversos fatores que 
influenciaram na continuidade da execução das construções. 

Entre as situações, as empresas licitadas começaram a apresentar 
problemas com documentação e procedimentos. Contratos foram 
rescindidos, obras foram paralisadas; algumas nem iniciaram.

Outro desafio era o número reduzido da equipe da Superintendência de 
Infraestrutura (Sinfra), e os servidores, alguns recém-admitidos, tinham 
pouca ou nenhuma experiência em obras públicas.
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Até o ano de 2013, a equipe técnica era composta por nove profissionais. 
Em 2018, o grupo chegou a 24 pessoas:

2010 - 2012

2 Arquitetos
3 Engenheiros Civis
1 Técnico em Edificações
1 Técnico em Eletrotécnica
1 Técnico em Refrigeração

8

2013

2 Arquitetos
3 Engenheiros Civis
1 Técnico em Edificações
1 Técnico em Eletrotécnica
1 Engenheiro Mecânico
1 Engenheiro de Segurança do Trabalho

9

2014 - 2018

4 Arquitetos
6 Engenheiros Civis
2 Técnicos em Edificações
2 Técnicos em Eletrotécnica
1 Engenheiro Mecânico
1 Engenheiro de Segurança do Trabalho
1 Engenheiro Ambiental
2 Engenheiros Eletricistas
1 Engenheiro Sanitarista
1 Técnico em Refrigeração
1 Técnico em Saneamento
1 Técnico em Segurança do Trabalho
1 Geólogo

24

A Universidade promoveu capacitações nas áreas 
de atuação específicas da Sinfra e, em 2016 e 
2017, contratou uma assessoria especializada 
para dar orientações quanto aos processos, que 
vão da licitação à fiscalização de obras.

Com isso, a equipe ficou apta a produzir pro-
jetos de melhor qualidade e instruir processos de 

licitação, via Regime Diferenciado de Contrataçao 
(RDC), para a Universidade, adequados às reali-
dades dos espaços e da comunidade acadêmica. 
Aproximadamente 37 projetos já foram elabora-
dos ou estão em fase de elaboração pela equipe 
da Sinfra, alguns com apoio de assessorias e da 
Proplan. 

Entre esses projetos, estão os das reformas e ampliações realizadas em 2017 
e início de 2018:

Auditório Wilson Fonseca

Laboratório de Sementes do Ibef

Casa  de Apoio à Fazenda Experimental
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Laboratório de Arqueologia

Escola Professor Orlando Costa – Monte Alegre

Casa  da sede da Fazenda Experimental
 

Escola Irmã Firmina – Óbidos

Campus de Oriximiná

Casa onde funcionava a Embrapa – Unidade Tapajós
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A locação de imóveis se destaca como um desa-
fio persistente, considerando a complexidade 
para a concretização das obras dos prédios da 

Universidade. Para buscar a redução dos alu-
guéis, a Ufopa negociou com os locatários, redu-
zindo valores de pagamento.

Prédio Status Unidade Valor do 
contrato

Valor empenhado 
para 2018

Prédio da Unidade  Amazônia Locado Sinfra R$ 5.100.000,00 R$ 2.550.000,00

Prédio da Proppit Locado Sinfra R$ 828.000,00 R$ 483.000,00

Casa da Rua 24 de Outubro Rescindido Ibef R$ 34.729,56 R$ 0,00

Galpão da Rua Silvério Sirotheau Rescindido Proad R$ 101.392,20 R$ 0,00

Galpão da Avenida Presidente 
Vargas

Locado Proad R$ 148.452,64 R$ 148.452,64

Prédio do Campus de Itaituba Locado Proad R$ 240.000,00 R$ 240.000,00

Prédio do Campus de Alenquer Locado Proad R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

TOTAL R$ 6.632.574,4 R$ 3.601.452,64

Na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), a Ufopa conseguiu regulariza-
ção das matrículas que ainda se encontravam em nome da Ufra e da UFPA e 
adquiriu imóveis que podem ser usados pela Universidade.

Imóveis adquiridos:
Prédio da Polícia Federal (PF), situado na Tv. Ismael Araújo com a Dom Aman-
do (cessão de uso concedida).
Prédio do Tribunal Rregional do Trabalho, situado na SN1, nº 98 (cessão de 
uso concedida).
Terreno da Reserva Florestal de Curuá-Una (cessão de uso concedida).
Terreno do 8° BEC – Av. Moaçara/BR. 163 (Memorial descritivo/planta baixa 
da Unidade Tapajós/desmembramento/reversão para a União/em fase de 
instrução no Comando Militar do Norte). Em fase de conclusão.

Regularização e aquisição

Obras em andamento

Restaurante Universitário

Parte do prédio do Campus de Juruti

 
Obra relicitada em 2017. A empresa vencedora do 
certame foi a Construtora LMS Ltda., sediada na 
Cidade de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro.

■ Contrato nº 23/2017
■ Vigência: 16 meses
■ Área total: 2.391,04 m².
■ Data da assinatura: 31/10/2017
■ Data-fim da vigência: 23/2/2019.
■ Prazo inicial de execução (obra):  
8 meses, de 13/11/2017 a 11/07/2018.
■ Valor global da obra: 
R$ 5.149.888,66.
■ Valor executado: 
R$ 810.777,89.
■ Saldo a ser executado:  
R$ 4.339.110,77

A obra foi licitada em 2012 no valor de contrato 
de R$ 13.534.708,91. Começou em 13/5/2013 e foi 
paralisada em 13/5/2014, devido a problema com 
a empresa executora, e o contrato foi rescindido. 
Em 2017, com a implantação do Campus de Juruti e 
dos cursos de Engenharia de Minas e Agronomia, 
a Administração Superior autorizou trabalhos de 
adequações dos espaços no pavimento térreo 
em um dos lados do Bloco Modular de Juruti, que 
contaram com pintura, instalação de centrais 
de ar, energia elétrica, pontos lógicos, internet e 
banheiros. A decisão foi tomada para evitar nova 
locação e para suprir a falta de outros espaços de 
funcionamento do campus.

Projeto do Restaurante Universitário

Obras em andamento
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Obra concluída

Núcleo Tecnológico de  Bioativos

A obra foi licitada em 2012 e a Empresa de 
Engenharia e Hotéis Guajará Ltda., de Belém, 
foi a  vencedora do certame. 
Entregue em abril de 2018.

Previsão de obras a serem executadas em 
2018 Status do projeto Previsão de licitação

Reservatório do NTB Pronto Imediata

Banheiros acessíveis (Tapajós) Pronto Imediata

Núcleo Tecnológico de Laboratórios Em elaboração Abr./2018

Guarita do Lampoa Pronto Abr./2018

Guarita da Fazenda Experimental (Duas) Pronto Abr./2018

Cerca da Fazenda Experimental Pronto Abr./2018

Guarita do Campus de Óbidos Pronto Abr./2018

Cerca do Campus de Óbidos Pronto Abr./2018

Guarita do Campus de Monte Alegre Pronto Abr./2018

Cerca de Monte Alegre* Pronto Abr./2018

Guarita do Campus de Oriximiná Pronto Abr./2018

Cerca do Campus de Oriximiná Pronto Abr./2018

Guarita do Campus de Juruti A ser elaborado Abr./2018

Cerca do Campus de Juruti* A ser elaborado Abr./2018

Banheiros acessíveis (Fazenda) A ser elaborado Mai./2018

Subestações e cabines de medição e 
interligações da Unidade Tapajós

Pronto Mai./2018

Prédio de salas de aula (Lampoa) A ser elaborado Jun./2018

Prédio de salas administrativas (Tapajós) A ser elaborado Jun./2018

Instalação de casa de bomba e sistema de 
recalque do BSE

A ser elaborado -

Remanescente do BMT A ser elaborado -

Setores zootécnicos Em elaboração -

Remanescente do BMJ (Parcial) A ser elaborado -

Bloco Modular Tapajós - Etapa 2 A ser elaborado -

Previsão de obras a serem executadas em 
2018 Status do projeto Previsão de licitação
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Investimentos
14

A 
Administração Superior da Ufopa realizou grandes investimentos 
que irão continuar permanentemente acompanhando a vida acadê-
mica de dezenas de docentes e discentes, além de representar um im-

portante cumprimento de serviços destinados à sociedade local e regional.
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Sistema de Bibliotecas 
da Ufopa
Entre os anos de 2015 e 2016, foi realizado o 
trabalho de informatização de todas as bibliote-
cas em funcionamento da Ufopa, tanto na sede, 
em Santarém, quanto nos campi de Óbidos e 
Oriximiná, integrando as unidades na rede  
de bibliotecas.

Antes dessa ação, as ferramentas de trabalho 
eram analógicas. Cerca de 45 mil exemplares de 
livros, periódicos, CDs, DVDs, TCCs, monografias 
e demais materiais eram registrados em planilhas 
em arquivo de Excel. Os usuários tinham seus 
registros efetuados em fichas de papel-cartão, 
organizados em ordem numérica de inscrição nas 
bibliotecas, causando ruídos na comunicação e 
transtornos ao conjunto de bibliotecas. 

Atualmente disponível no Sigaa – Módulo 
Biblioteca, o acervo atende às normas de regula-
ção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Anísio Teixeira (Inep). A informatização do acervo 
permite a consulta, a renovação de empréstimo, 
a reserva de material, bem como a solicitação de 
serviços de catalogação e de normalização on-line. 
Permite aos usuários conhecer os novos materiais 
inseridos na base, por meio de notificação de en-
tradas de assuntos de sua área de interesse. 

Aproximadamente 37 mil títulos de livros e mo-
nografias foram integrados ao Sistema, referentes 
aos acervos em Santarém e nos campi de Óbidos, 
Oriximiná, Juruti e parte de Monte Alegre. Ainda 
faltam os campi de Alenquer e Itaituba.

O foco inicial foi na informatização do acervo geral, 
que corresponde à bibliografia dos cursos de gradua-
ção e pós-graduação. Posteriormente, foram inte-
grados trabalhos acadêmicos, periódicos, obras de 
referência, entre outros. A previsão é de que o proces-
so seja concluído neste ano de 2018, com a incorpora-
ção dos demais materiais informacionais, como CDs, 
DVDs, periódicos científicos presentes nas unidades 
de bibliotecas, assim como do acervo dos campi que 
ainda não estão integrados ao sistema. 

Destaca-se que a sustentabilidade e o respeito ao 
meio ambiente também se inserem no contexto da in-
formatização, pois, a partir do processo, deixou-se de 
fazer a impressão de comprovantes de operações. O 
usuário recebe em seu e-mail, em tempo real, o com-
provante da operação que realizou. Em um ano, após 
a informatização, foram quase 170 mil atendimentos 
que gerariam impressões.
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Investimento

Entre 2014 e 2017, a Ufopa investiu mais de 900 
mil reais para aquisição de novas bibliografias, 
além de equipamentos necessários à estruturação 
das bibliotecas.

Os campi de Alenquer, Juruti, Óbidos, Orixi-
miná, Monte Alegre e Itaituba estão recebendo 
estantes, mesas, cadeiras, computadores, leitores 
ópticos para o acervo informatizado, impressoras, 

expositores para periódicos, estantes especiais 
para material audiovisual, cabines para estudo 
individual e demais periféricos. Em Óbidos e 
Oriximiná, serão substituídos os móveis e equipa-
mentos herdados da UFPA. 

Essa estruturação física teve início em 2017 e 
perdurará por todo o ano de 2018, uma vez que já há 
empenho em vigor para prosseguir com as compras.

A Ufopa nomeou, em 2014, seis novos bibliote-
cários, uma administradora e seis assistentes em 
administração. Em 2016, ingressaram mais duas 
bibliotecárias. No ano seguinte, novas nomeações: 
três bibliotecárias e dois assitentes.

Para atender às bibliotecas das unidades de 
Santarém e dos campi, são 17 bibliotecários 

e 11 assistentes em administração. Quanto à 
formação, no quadro de bibliotecários, são 16 
especialistas e um mestrando. Dez dos assis-
tentes possuem graduação, entre os quais nove 
são especialistas.

Corpo técnico nas bibliotecas

Acervo

Nos últimos três anos, houve 
um crescimento significativo 
do acervo da Ufopa. De 40.018 
exemplares passou para 78.898 
(12.647 títulos), obtidos por 
meio  de compra e doação para 
atendimento dos cursos. O 
acervo está distribuído nas nove 
bibliotecas da Universidade (três 
na sede e seis nos campi). 

Repositório Institucional é um banco de dados 
onde fica depositada a produção científica da 
instituição. No caso das universidades, esta pro-
dução diz respeito a resultados de pesquisa, teses, 
dissertações, artigos de periódicos, patentes, 
entre outros. 

O RIUfopa está em construção com apoio do 
Ctic.  Funcionará em plataforma desenvolvida em 
software livre, de acordo com os princípios do 
acesso aberto. Terá capacidade de integração com 
sistemas nacionais e internacionais, observando-
-se o uso de padrões e protocolos de integração.

Repositório Institucional da Ufopa 
(RIUfopa)
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Investimento em bens 
permanentes
De 2014 a 2017, a Ufopa investiu cerca de 28 
milhões de reais em bens permanentes (mó-
veis, equipamentos, material de informática, 
veículos, entre outros) para dar melhores con-
dições de atuação aos servidores, o que refletiu 
no melhor atendimento dos alunos e comunida-
de externa, tanto na sede, em Santarém, quanto 
nos municípios onde funcionam os campi da 
Universidade.

Além de investir na compra, houve investi-
mento no cuidado com os bens, sob a gestão da 
Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP). 
Entre as ações desenvolvidas ao longo dos últi-
mos quatro anos, estão:
■ Armazenamento dos bens em locais com me-

lhor estrutura.
■ Utilização de equipamentos adequados para 

movimentação dos itens.
■ Criação de setores específicos para cada tipo de 

bem (Ctic: bens de tecnologia; Sinfra: itens de 
manutenção; Consumo : material de expediente 
e laboratorial).

■ Distribuição dos bens às unidades.
■ Descarte adequado do lixo acumulado.

Do ponto de vista administrativo, um avanço 
importante foi a criação do Manual de Proce-
dimentos de Administração de Bens Móveis 

Patrimoniais, que apresenta conceitos e orien-
tações acerca de pedido, movimentação, baixa 
e responsabilidade dos bens patrimoniais da 
Universidade.

A DAP, em parceria com o Ctic, colocou em 
funcionamento os módulos Patrimônio Móvel, 
Almoxarifado, Liquidação de Despesas e Catálogo 
de Materiais.

  
Módulo Patrimônio
Permite um melhor controle dos bens sob res-
ponsabilidade da Ufopa e de suas unidades, 
atribuindo o pleno controle da carga patrimonial 
aos consignatários.

Módulo Almoxarifado
■ Permite o controle de estoque na DAP e nas 

unidades acadêmicas e Administrativas em rela-
ção ao recurso disponível para uso. 

■ Agiliza o processo de requisição de materiais 
de consumo, reduzindo significativamente o trâ-
mite de papeis.

■ A DCS e os demais Centros de Gerenciamento 
de Compras (DAP, Ctic e Sinfra) também são 
beneficiados com o uso do Sipac, visto que as 
demandas de aquisições são todas compiladas 
por meio do sistema e com o apoio do módulo 
Catálogo de Materiais. 

Módulo Liquidação de Despesas 
Permite que a DAP insira, de forma manual, as no-
tas de empenho emitidas a partir da realização de 
processos licitatórios, possibiliando o lançamento 
das notas fiscais com maior rapidez e segurança 
das informações.

Módulo Catálogo de Materiais
Permite que sejam cadastrados todos os bens de 
consumo permanentes e serviços adquiridos/
contratados pela Ufopa de maneira padronizada, 
facilitando a consulta por parte de todos os usuá-
rios. Este módulo é gerenciado pela DAP. 
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Aquisição de veículos
No ano de 2015, a Ufopa investiu mais de 800 mil 
reais na compra de veículos. Foram adquiridos um 
micro-ônibus (Volare) e cinco caminhonetes (L200). 

Em 2017, a Universidade comprou o novo 
ônibus tipo rodoviário, adquirido para transporte 
dos alunos em atividades de campo e em viagens 

interestaduais. E, mesmo com os cortes do gover-
no federal, a Ufopa conseguiu autorização para 
comprar mais cinco caminhonetes para atender 
às demandas da sede da Ufopa, em Santarém, e 
às atividades nos campi. Representou um total de 
investimento de um milhão 240 mil 471 reais.

Caminhonetes para as 
atividades dos campi

Ônibus tipo rodoviário para atividades de 
campo e viagens interestaduais

Equipamentos
A Universidade investiu mais de 500 mil reais na 
compra de centrais de ar que serão destinadas às 
unidades da Ufopa. Na Diretoria de Almoxarifado 
e Patrimônio (DAP) já estão 216 centrais; outras 
20 devem chegar nas próximas semanas.

Ao longo dos últimos anos, também foram 
diversos investimentos para equipar laboratórios 
e possibilitar melhores condições para as ativida-
des acadêmicas.
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Em 2017, a Ufopa fez um empenho no valor de 
um milhão e quinhentos reais para compra de 
materiais de informática. São 247 computadores, 
350 nobreaks e 42 impressoras. A entrega às uni-
dades ocorre nos meses de abril e maio de 2018.

A Ufopa também já adquiriu parte dos utensílios e mobiliário destinados ao 
Restaurante Universitário. Foram mais de 200 mil reais de investimento para 
a compra do seguintes materiais:
1 amaciador de carne
4 centrífugas de cozinha
2 fogões industriais
1 moedor de carne industruial
1 processador de alimentos
3 sanduicheiras industriais
3 liquidificadores industriais
2 descascadores de legumes
1 máquina de lavar louças
2 fornos industriais
10 mesas de manipulação de alimentos
300 cadeiras para refeitórios

Em processo de empenho está a aquisição de 5 câmaras frigoríficas para o 
RU, que totalizam o valor de 206 mil reais.

Informática

Equipamentos para o 
Restaurante Universitário
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Instrumentos de 
controle interno e 
Comissão de Ética 

15

O 

s processos administrativos, as questões normativas e a ética na 
profissão e no trato do patrimônio público estão na observância do 
sistema organizacional da Ufopa. Para tanto, funcionam na Universi-

dade os instrumentos de controle social interno e a Comissão de Ética.
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Os instrumentos de controle social interno são 
normativos que auxiliam a Universidade na 
observância das relações pessoais e das questões 
administrativas. Destacam-se dois dos principais 
instrumentos em funcionamento  na Ufopa: a 
Ouvidoria e a Auditoria Interna.

Instrumentos de controle 
interno

A Ouvidoria da Ufopa tem como objetivo atuar 
no processo de interlocução entre a comunidade 
interna, externa e a Universidade, no sentido de 
facilitar a participação das pessoas no desenvol-
vimento da gestão pública. É uma porta aberta 
para a participação social no acompanhamento 
da gestão, seja elogiando, criticando ou sugerindo 
medidas que venham ao encontro dos interesses 
públicos e coletivos.

Criada pela Portaria nº 286, de 6 de março de 
2013, a Ouvidoria teve seu regimento interno apro-
vado pela Resolução nº 009, do Conselho de Admi-
nistração (Consad), de 30 de novembro de 2015.

Esse instrumento é um canal de comunica-
ção entre servidores, alunos, público externo e 
a Ufopa, que, com os conselhos e as unidades 
acadêmicas e administrativas, tem o dever de pro-

mover a interação equilibrada entre legalidade e 
legitimidade.

Tem como papel viabilizar o controle social 
da qualidade dos serviços públicos e estreitar a 
relação entre o cidadão e a Universidade, com a 
finalidade de aperfeiçoar a prestação de serviços 
e fortalecer o exercício da cidadania. A Ouvidoria 
recebe manifestações de forma presencial e tam-
bém de forma on-line.

Por meio do e-OUV, Sistema de Ouvidorias do 
Poder Executivo Federal, a Ouvidoria da Ufopa 
acompanha o andamento das demandas, a partir 
das manifestações da comunidade acadêmica, 
que podem ser: denúncia, reclamação, solicitação, 
sugestão ou elogio. (Link para realizar manifesta-
ções: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/
Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx).

Ouvidoria

Carta de Serviço ao Cidadão

A Ouvidoria conduziu os trabalhos para a cons-
trução da Carta de Serviço ao Cidadão da Univer-
sidade Federal do Oeste do Pará, instrumento que 
tem por objetivo informar aos cidadãos quais os 
serviços prestados pela Instituição. Ela represen-
ta o compromisso das unidades no atendimento 
ao cidadão e visa manter os padrões de qualidade 
que devem nortear o atendimento ao público.

A Carta de Serviço também deve ajudar no 
acesso e na obtenção desses serviços, endereços, 
horários de funcionamento, e-mails e telefones de 
contato, além das páginas do site da Ufopa rela-
cionadas aos setores. Informar os serviços presta-
dos é uma forma de garantir o direito do cidadão 
de receber serviços de acordo com as suas neces-
sidades e assegurar transparência pública.

Acessando a Carta de Serviço, o cidadão tem 
informações sobre o histórico da Universidade, 
sua missão, visão e valores, além de conhecer 
a sua estrutura organizacional, composta pelos 
conselhos superiores, reitoria, pró-reitorias, uni-
dades acadêmicas, órgãos suplementares e campi.

Na estrutura da Carta, o cidadão também 
encontra informações mais específicas sobre a 
constituição e as competências dos conselhos, 
sobre os órgãos suplementares, ouvidoria, comis-
sões e procuradoria, dando direcionamento aos 
cidadãos que precisem conhecer o funcionamento 
da Ufopa.

“A Carta de Serviço ao Cidadão 
funciona como um guia, um 

mapeamento de serviços 
prestados pela Instituição. 

Com esse documento, a Ufopa 
reafirma o compromisso com 

a comunidade a quem são 
destinados os serviços de um 

atendimento de qualidade, 
eficiência e eficácia, sendo um 

importante instrumento de 
participação social” 

Janete de Sousa
Ouvidora-Geral da Ufopa
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A Auditoria Interna (Audin) é o órgão técnico de 
controle, no âmbito da Ufopa. Tem por atribuição: 
assessorar, examinar, orientar, acompanhar e 
avaliar os atos de gestão contábil, orçamentária, 
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal. 

Foi criada pela Portaria nº 876, de 24 de janei-
ro de 2011, com regimento alterado pela Resolu-
ção nº 16/2016, de 14 de junho de 2016. A partir 
da alteração, a Audin passou a ser apresentada 
como órgão de controle vinculado ao Conselho 
Universitário da Ufopa, não mais ao(à) reitor(a), 
como na primeira versão do regimento.

Entre as competências da Auditoria Interna da 
Universidade, estão: 
■ Acompanhar o cumprimento das metas do 

Plano Plurianual, visando a comprovar a perti-
nência de sua execução;

■ Assessorar os gestores no acompanhamento 
da execução dos programas governamentais no 
âmbito da Universidade, objetivando comprovar 
o nível de execução das metas, o alcance dos 
objetivos e a adequação do gerenciamento;

■ Verificar a execução do orçamento para com-
provar sua conformidade com os limites e desti-
nações estabelecidos na legislação vigente;

■ Examinar a legalidade e a legitimidade dos atos 
de gestão, bem como os resultados quanto à eco-
nomicidade, eficácia e eficiência, tanto em ter-
mos orçamentários, financeiros e patrimoniais, 
como em aspectos referentes ao gerenciamento 
de pessoal e aos demais sistemas operacionais;

■ Orientar subsidiariamente os gestores quanto 
aos princípios e normas de controle interno, 
inclusive quanto à sistemática de prestação de 
contas;

■ Examinar e emitir parecer prévio sobre o pro-
cesso de prestação de contas anual e tomadas 
de contas especiais da Universidade;

■ Verificar a adequação e acompanhar a imple-
mentação das recomendações exaradas pelos 
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal e pelo Tribunal de Contas da 
União;

■ Comunicar, tempestivamente, sob pena de 
responsabilidade solidária, os fatos irregulares, 
que causarem prejuízo ao erário, à Controla-
doria-Geral da União (CGU), após dar ciência à 
direção da entidade e esgotadas todas as medi-
das corretivas, do ponto de vista administrativo, 
para ressarcir à entidade.

Auditoria Interna

Auditoria Informa

Um dos instrumentos desenvolvidos pela Audin 
é o Auditoria Informa, informativo desenvolvido 
com o objetivo de compartilhar conhecimentos 
instrumentais em gestão pública. O referido ma- 
terial foi idealizado de forma a socializar, entre 

setores estratégicos da Ufopa, informações sobre 
“Normativos e Julgados – TCU”.

Começou a ser publicado no segundo semes-
tre de 2014 e já está em sua 15ª edição, estando 
disponível no site da Universidade.

A Comissão de Ética da Universidade Federal do 
Oeste do Pará foi instituída pela Portaria nº 491, 
de 28 de maio de 2012, e reconstituída pela Por-
taria nº 2.617, de 20 de outubro de 2014. É um 
órgão subordinado à Comissão de Ética Pública 
(CEP) da Presidência da República, encarregada 
de orientar e aconselhar sobre a ética profissio-
nal do servidor no tratamento com as pessoas e 
com o patrimônio público. Para isso, implementa 
ações como a realização de seminários e cam-
panhas educativas, bem como aplica as sanções 
cabíveis, buscando a prevenção de conflitos, a 
preservação dos valores éticos e a disseminação 
da cultura ética na Ufopa.

O Regimento Interno da Comissão de Ética 
foi aprovado pela Resolução nº 10, de 30 de 
novembro de 2015, pelo Conselho de Adminis-
tração (Consad). Entre as atribuições básicas, 
estão: zelar pelo cumprimento dos valores éticos 
do serviço público federal, regulamentados no 
âmbito da Ufopa; fornecer à Unidade de Gestão 
de Pessoas da Ufopa os registros sobre a conduta 

ética dos servidores da Ufopa, para efeito de ins-
truir e fundamentar promoções e para todos os 
demais procedimentos próprios da carreira do 
servidor; e atuar como instância consultiva do 
reitor(a) e dos respectivos servidores da Ufopa.

A atuação da Comissão de Ética pode ser 
provocada por qualquer cidadão, agente público, 
pessoa jurídica de direito público ou privado, 
associação ou entidade de classe.

Existem as funções técnicas da Comissão:
■ Educativa: fornecer subsídios morais para a 

formação e a consolidação da cultura ética na 
Ufopa;

■ Consultiva: referenciar, pelo prisma da ética, 
consultas internas na Instituição;

■ Preventiva: prevenir a ocorrência de conflitos 
intersubjetivos;

■ Conciliadora: criar mecanismos amigáveis para 
a solução de conflitos internos;

■ Repressiva: em último caso, exercer correções 
de problemas éticos em conformidade com a lei.

Comissão de Ética

A Comissão de Ética, por meio do grupo de pesquisa Juscosmopolita, 
elaborou a cartilha Ética e Urbanidade: como conviver bem?, que está à 
disposição da comunidade no site da Ufopa (http://www.ufopa.edu.br/
arquivo/docdiv/2017/CartilhaA4compacverti.pdf). 
O material apresenta orientações importantes sobre os procedimentos 
éticos relacionados à convivência, além de ilustrações com situações 
que ferem a conduta ética no ambiente acadêmico.

Cartilha Ética e Urbanidade: 
como conviver bem?
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ão as Unidades Acadêmicas Especiais que constituem espaços de 
grande importância para o avanço das ações de ensino, pesquisa e 
extensão.
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Reforma da Fazenda 
Experimental 
Outro investimento foi na Unidade Experimental 
de Campo – Fazenda Experimental da Ufopa –, 
que teve seus espaços renovados e entregues à 
comunidade acadêmica em setembro de 2017.

O Prédio Administrativo e a Casa de Apoio 
foram os imóveis renovados nos serviços fei-
tos sob a coordenação da Superintendência de 
Infraestrutura da Ufopa. Atualmente, há melhor 
estrutura para atender à equipe técnica que atua 
na Fazenda, aos alunos e aos professores de todas 
as unidades acadêmicas que desenvolvem uma 
série de atividades no local.

Após a reforma, a sede administrativa passou 
a ter um auditório com 50 lugares, recepção, 

sala da direção, sala dos técnicos, copa e quatro 
banheiros. A base de apoio possui sala de estudo, 
três alojamentos com capacidade para 20 pes-
soas, copa e quatro banheiros, além de varanda 
com mais 16 armadores de rede.

Com os novos espaços, será possível ampliar 
os atendimentos oferecidos, dando maior con-
forto a quem vai desenvolver as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão na Unidade.

O espaço da Fazenda Experimental também 
é utilizado para treinamento de técnicos e de 
produtores rurais atendidos por instituições 
externas à Ufopa. 

“A cada dia vemos surgir 
na nossa universidade 

muito mais ações. 
O volume de coisas 

que a Ufopa faz hoje 
é surpreendente, 

considerando o tempo 
de atuação, o que é 

notado, principalmente 
pelos visitantes, pessoas 

que vêm de outras 
universidades.”

Anselmo Colares
Vice-reitor da Ufopa

Base Científica da 
Ufopa em Curuá-Una 
A Base Científica de Curuá-Una teve oficializado 
seu funcionamento em novembro de 2017, em 
uma parceria entre a Ufopa e as Centrais Elétricas 
do Norte do Brasil S/A (Eletrobrás/Eletronorte). 

As primeiras discussões sobre a parceria 
ocorreram em 2011. Desde 2012, são realizadas 
atividades de pesquisa na área, mas a parceria en-
tre Ufopa e Eletronorte para a criação da base foi 
celebrada em 2013, e as obras de reforma e cons-
trução dos laboratórios se iniciaram em 2014. 

Juntas, Ufopa e Eletronorte fizeram investi-
mento na ordem de 2 milhões de reais nas obras 
de reforma e na aquisição de equipamentos para 
os laboratórios. A estrutura da base científica 
conta com três prédios de laboratórios, um bioté-

rio, um alojamento para mais de 40 alunos e oito 
apartamentos para professores. 

Ao longo dos últimos anos, as pesquisas rela-
cionadas à Base de Curuá-Una resultaram em 11 
dissertações de mestrado e uma tese de doutora-
do, concluídas. Outras teses e dissertações estão 
em andamento.

A área de pesquisa pode atender a todas as 
unidades acadêmicas da Ufopa, mas os laborató-
rios existentes estão ligados ao Ibef, ao ICTA e ao 
IEG. A Base Científica de Curuá-Una é resultado 
de parceria entre o Ministério de Minas e Energia 
e o Ministério da Educação, por intermédio da 
Ufopa, que possibilitou a construção de espaços 
para pesquisas desenvolvidas pela Universidade.

Visitas à Base Científica 
de Curá-Una
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Estação Experimental 
de Curuá-Una

Também conhecida como Unidade Florestal 
de Barreirinha, a Estação Experimental de Curuá-
-Una é mais uma das unidades especiais que a 
Ufopa dispõe como espaço para as atividades 
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.  

Localizada no município de Prainha, o aces-
so ocorre pela rodovia Santarém – Curuá-Una, 
PA-370, convergindo na altura do km 60 para a 
esquerda no ramal do Guaraná, passando pela 
comunidade de Santarém-Miri, seguindo até a 
comunidade de Pacoval, na margem esquerda do 
rio Curuá-Una, onde há a travessia de balsa até o 
porto do Jupindá, de onde se segue por estrada 
até a Estação.

A Unidade é destinada ao desenvolvimento 
de práticas relacionadas à formação discente dos 
diversos cursos da Ufopa. O Instituto de Biodi-
versidade e Florestas (Ibef), o Instituto de Enge-
nharia e Geociências (IEG), o Instituto de Ciências 
e Tecnologia das Águas (ICTA) e o Instituto de 
Ciências da Educação (Iced) são unidades que 
potencialmente podem usufruir dessa área com 

aulas práticas, pesquisas de campo, entre outras 
atividades da graduação e da pós-graduação.

A área tem um histórico rico em produção 
científica, com grande potencial para pesquisas 
referentes às Ciências Agrárias, Ciências Biológi-
cas, Ciências Sociais, da Terra, da Água e Meteo-
rológicas. Há mais de cinquenta anos, a área foi 
concebida pela então Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia (SPEVEA) 
e, posteriormente, pela Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia (Sudam).

Por meio da Portaria nº 1.320, de 9 de feverei-
ro de 2018, a Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU), do Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão, autorizou a cessão de uso 
gratuito à Ufopa da área onde está a Unidade de 
Barreirinha, situada no Parque Reserva Florestal 
de Curuá-Una, município de Prainha. A cessão 
possibilita a elaboração de projetos para poten-
cializar o uso da área como espaço de produção 
do conhecimento. 

“Com os estudos realizados pela Universidade, a 
população que mora na bacia do Curuá-Una e no 
entorno poderá ter conhecimentos mais seguros para 
as decisões ambientais, sociais e econômicas.”  

Raimunda Monteiro
Reitora da Ufopa

Núcleo Tecnológico de 
Bioativos: inovação e 
empreendedorismo
Uma obra importante construída para a comuni-
dade acadêmica da Ufopa é o Núcleo Tecnológico 
de Bioativos. Localizado na Unidade Tapajós, 
é um complexo de laboratórios temáticos es-
pecializados que envolve quatro das unidades 
acadêmicas da Ufopa: Instituto de Engenharia e 
Geociências (IEG), Instituto de Biodiversidade 
e Florestas (Ibef), Instituto de Saúde Coletiva 
(Isco) e Instituto de Ciências e Tecnologia das 
Águas (ICTA).

O Núcleo Tecnológico é de caráter multiusuá-
rio e interdisciplinar, por isso será compartilhado 
pelos institutos como espaço de pesquisa, ensino 

e extensão para os diversos cursos oferecidos. 
Nele também devem funcionar a Farmácia Uni-
versitária, o Laboratório de Inovação Aberta e 
um centro de apoio à Fundação de Integração da 
Amazônia (Fiam).

O Núcleo Tecnológico de Bioativos tem uma 
área de 1.794 metros quadrados, com dois pa-
vimentos. Existem espaços para laboratórios, 
espaços de triagem, pesagem, estoque, preparação 
de amostras, almoxarifado, salas de TI, sala de 
reunião, auditório, banheiros, entre outros.

Representa uma significativa conquista para a 
produção de conhecimento na Universidade. 
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U 
ma Universidade pensada e planejada com a participação de toda a 
comunidade acadêmica. Essa foi a proposta principal na articulação 
do processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucio-

nal (PDI) da Ufopa 2018-2023.
O PDI é o instrumento de gestão que considera a identidade da Instituição 
de Ensino Superior, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão 
a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua 
estrutura organizacional e às atividades acadêmicas e científicas que desen-
volve ou que pretende desenvolver.
Considerando ser um instrumento de gestão flexível, o PDI pauta-se em ob-
jetivos e metas. Deve ser elaborado de forma coletiva e os seus referenciais 
partem dos resultados da avaliação institucional.
O processo de construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-
2023, coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional (Proplan), começou no ano de 2016 com a avaliação do PDI 
anterior para se verificar as metas alcançadas, as principais dificuldades en-
frentadas, os erros, os acertos e o grau de avanço alcançado pela Instituição. 
As discussões continuaram nas unidades acadêmicas e administrativas para 
que cada uma estabelecesse suas metas, demandas e propostas de ação para 
os próximos anos. 



136 137Universidade Federal do Oeste do Pará Relatório de Gestão 2014 - 2018

Envolvimento da 
Comunidade Acadêmica

Visitas às unidades

A Proplan compôs a equipe de planejamento 
estratégico do PDI com servidores da Universida-
de, professores e técnicos de unidades diferentes, 
que ajudam na condução do processo.

Acadêmicos também foram motivados a par-
ticipar por meio de chamada pública com ampla 
divulgação na Universidade. Assim, os projetos da 
Ufopa poderiam ser discutidos por toda a comu-
nidade acadêmica.

Em 2017, foi desenvolvida a fase de sensibili-
zação do processo. Professores, técnicos e acadê-
micos participaram de treinamento para a elabo-
ração participativa do PDI 2018-2023, incluindo 
membros da Administração Superior que também 
foram se preparar para a construção do novo 
Plano de Desenvolvimento Institucional.

A Comissão de Elaboração do Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI 2018-2023) visitou 
todas as unidades físicas da Ufopa em Santarém 
para explicar aos servidores e estudantes como 
poderiam participar da construção do PDI. 

Foi o momento de mobilização para as Oficinas 
de Sensibilização de Construção do PDI 2018-
2023, ocasião em que os participantes podiam ti-

rar dúvidas sobre o que é o documento, para que 
serve e como ele será utilizado no planejamento 
da Universidade.

Seminários temáticos abertos a toda a 
comunidade também foram realizados para 
discutir o planejamento, envolvendo a Admi-
nistração Superior e representantes das unida-
des acadêmicas.

Servidores da Ufopa que atuam nos campi da Universidade nos municípios 
de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná participaram 
de treinamento da fase preparatória para o planejamento institucional, 
momento em que fizeram perguntas sobre o processo de elaboração do PDI e 
discutiram a importância dele para os rumos da gestão da Universidade.
Receberam treinamento para realizar  diagnóstico nos municípios, para onde 
voltaram e realizaram atividades destinadas a discutir o planejamento da 
Ufopa, considerando suas realidades. Para isso, houve o envolvimento de 
outras instituições dos municípios convidadas pelos campi.

PDI nos campi

Últimas etapas
As discussões iniciais do PDI levaram à formação 
de seis Grupos Temáticos (GTs): 

1. Perfil Institucional. 
2. Projeto Pedagógico Institucional. 
3. Gestão Institucional. 
4. Infraestrutura. 
5. Aspectos Financeiros e Orçamentários. 
6. Avaliação e Acompanhamento do Desenvol-

vimento Institucional.
Após as discussões nos Grupos Temáticos, 

iniciou-se a fase de sistematização do documen-
to, que consistiram, basicamente, nas definições 
dos objetivos estratégicos, metas, indicadores 
para cada grupo temático criado e, após isso, 

a elaboração do mapa estratégico. A sistema-
tização seguiu a mesma metodologia adotada 
nos GTs, sendo que, nesta etapa, os membros 
da Comissão de Elaboração foram divididos em 
subcomissões.

A fase final de elaboração do PDI consistirá na 
aprovação do mapa estratégico e, consequente, 
envio à Reitoria para os seus devidos trâmites 
administrativos internos.

A conclusão da elaboração do PDI 2018-2023 
foi adiada por conta do envolvimento da grande 
maioria da comunidade acadêmica no processo 
eleitoral da Ufopa, o que diminuiu a dinâmica de 
trabalho da Comissão organizadora.

“O PDI é um instrumento fantástico 
para guiar a gestão das universidades 
em todos os seus campos de ação: o 
administrativo, o acadêmico nas áreas 
do ensino, da pesquisa e da extensão, 
na sua relação com a sociedade. 
Ele não é um guia de apenas uma 
gestão. Ele é um guia institucional 
de planejamento que independe 
da gestão e deve ser executado 
independente de quem estiver na 
direção da Instituição”

Raimunda Monteiro
Reitora da Ufopa
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