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1 1      PROEG – DEFINIÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIAS PROEG – DEFINIÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIAS    

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (Unifesspa) é o órgão da Administração Central e a instância responsável
pelo  diagnóstico  dos  problemas  e  proposição  de  políticas  relacionadas  ao  ensino  de
Graduação. Como órgão da Administração Central, a PROEG é co-participante das decisões
políticas e programáticas da Universidade, especialmente daquelas diretamente relacionadas
com o ensino,  a pesquisa e a extensão na Graduação, sempre objetivando a oferta de um
ensino de qualidade.

Para  o  alcance  de  sua  missão  a  PROEG  assume  como  responsabilidades  e
competências no âmbito institucional: 

1 Assessoria à administração superior no planejamento, coordenação e avaliação das
atividades de ensino presencial nos cursos de graduação; 

2 Elaboração  de  políticas  universitárias  e  projetos  relacionados  com  o  ensino,
objetivando a oferta de serviços de qualidade;

3 Diagnóstico  de  problemas  no  âmbito  do  ensino  de  graduação  e  proposição  de
políticas  que favoreçam o aperfeiçoamento  das  ações  e  a  superação das  falhas
detectadas;

4 Planejamento  e  fomento  de  ações  acadêmicas  voltadas  para  a  melhoria  das
condições  de  oferta  do  ensino  de  graduação,  destacando  sua  expansão  e
qualificação. 

1.1 - LISTAGEM DAS PRINCIPAIS AÇÕES E DESAFIOS DA PROEG EM1.1 - LISTAGEM DAS PRINCIPAIS AÇÕES E DESAFIOS DA PROEG EM    
2014 E 2014 E     PLANOS E PROJETOS PARA 2015PLANOS E PROJETOS PARA 2015    

Este Relatório de Atividades apresenta algumas ações descritas de forma detalhada,
conforme  proposição  de  estruturação  do  documento  encaminhado  pela  Secretaria  de
Planejamento  da  Instituição.  Abaixo,  apresentamos,  de  forma  preliminar,  a  listagem  das
principais ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação durante o ano de
2014:

1 - Implantação da Pró-Reitoria de Graduação, atualmente composta por 14 servidores
efetivos e 4 bolsistas;

2 - Criação de 15 novos cursos de graduação;

3 – Orientação e acompanhamento na elaboração/reformulação, execução e avaliação
de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos de graduação da Unifesspa; 

4 – Implantação da coordenação de estágios, com diversos convênios já firmados com
instituições públicas e privadas;
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5 – Colaboração na execução dos primeiros 50 concursos para docentes;

6 – Apresentação de propostas de Resoluções com base na Legislação Educacional;
incluindo a elaboração do primeiro regulamento de graduação da Unifesspa;

7 – Organização da primeira recepção dos calouros da Unifesspa;

8 – Aquisição de aproximadamente meio milhão de reais em materiais bibliográficos,
os quais foram solicitados pelas próprias faculdades;

9 – Aquisição de 8 laboratórios de ensino, num total de aproximadamente 1,5 milhão
de reais;

10 – Implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA
(organização das matrizes curriculares);

11 – Participação no primeiro processo seletivo da Unifesspa;

12 – Organização das primeiras distribuições de salas de aula;

13  –  Implantação e  acompanhamento  do  Sistema de  Planejamento  das  Atividades
Docentes - SISPLAD;

14 – Implantação e acompanhamento da plataforma ATENA;

15 – Implantação e acompanhamento do Sistema de Avaliação do Ensino;

16  –  Acompanhamento,  in  loco, das  Comissões  de  Avaliações  do  INEP,  mais
especificamente dos cursos de Ciências Sociais, Matemática, Física, Engenharia de Minas e
Meio Ambiente e Geografia; 

17 – Elaboração de resoluções;

18 – Regulação de cursos no MEC;

19 – Lançamento do Edital de Monitoria 2014 e registro das frequências de atividades
de monitoria;

19 – Lançamento de 03 (três) Editais de Apoio ao Ensino (Monitoria Nivelamento,
PAPIM e Monitoria Assistiva), cujo período de execução será ao longo do ano de 2015;

20 – CENSO 2015: a) leitura dos documentos do MEC a respeito do Censo do Ensino
Superior;  b)  reuniões  para  discussão  sobre  os  principais  desafios  encontrados  para  a
realização  do  Censo  relativo  ao  ano  de  2013;  c)  verificação  de  possíveis  lacunas  nas
informações  necessárias  ao  preenchimento  do  Censo 2014;  d)  Início  de  levantamento  de
informações para o Censo 2014.

1.2  PRINCIPAIS  DESAFIOS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DOS  OBJETIVOS  DA
UNIDADE, EM 2014:

1 – Falta de sala  alocada para a PROEG (apenas em março de 2014 foi obtido o
espaço que a PROEG utiliza atualmente);
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2 – Falta de equipe, pois durante boa parte de 2014 a equipe estava composta apenas
pelo pró-reitor e diretores. Os técnicos assumiram os cargos em junho/julho de 2014. Isso
acarretou no atraso e/ou geração incompleta de informações em diversas atividades;

3 – Falta de equipamentos (mobiliário e computacional),  os quais foram entregues
apenas no final do ano de 2014;

4 – Falta de professores na instituição (embora os concursos tenham sido realizados;
devido ao ano eleitoral, não foi possível a admissão imediata de grande parte dos aprovados
nos concursos);

5  –  Inexperiência  em  algumas  atividades  administrativas,  justificada  pela  recente
composição  da  unidade  administrativa  com  a  criação  da  Unifesspa  e  entrada  de  novos
servidores, o que configurou a necessidade de um tempo de adaptação para que a equipe fosse
capacitada;

6 – Condições infraestruturais não ideais, em face do recente desmembramento em
relação  à  UFPA,  cujo  Campus  do  Guamá,  em  Belém,  concentrava  algumas  instâncias
administrativas  que  respondia  pelos  encaminhamentos  de  questões  do  antigo  Campus  da
UFPA em Marabá (caso, por exemplo, da Procuradoria);

7 – Problemas de comunicação com as unidades fora de sede, devido à inexistência de
internet e telefones institucionais;

8 – Infraestrutura inadequada nas unidades fora de sede, uma vez que a Unifesspa foi
criada como instituição multicampi com unidades em municípios situados fora da área de
abrangência da UFPA.

 

1.3 PLANOS E PROJETOS CONCRETOS PARA O EXERCÍCIO 2015:

1 – CENSO 2015:  equipe  já  preparada  e  com sistemas  desenvolvidos  para  coleta
correta de informações; 

2 – PS 2015: Edital pronto e equipe preparada para adesão ao Sistema de Seleção
Unificado – SiSU;

3  –  Editais  de  apoio  ao  ensino  (Monitoria  de  Nivelamento,  PAPIM  e  Monitoria
Assistiva): a) acompanhamento da execução dos projetos ligados aos editais; b) elaboração e
registro  de  instrumentos  de  acompanhamento  dos  projetos  com  vistas  à  garantia  da
potencialização  das  atividades  de  ensino;  c)  planejamento  e  realização  de  ações  de
culminância dos projetos desenvolvidos;   

4 – Acompanhamento e controle do processo simplificado para seleção de professores
substitutos; 

5 – Concursos 2015 (Controle no sistema ATENA 2015);

6 – Acompanhamento dos recursos obtidos em 2014 referente a acervo bibliográfico e
itens de laboratórios;

7 – Aplicações de políticas educacionais com dados obtidos das avaliações realizadas
3
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em 2014;

8 – Acompanhamento das questões relativas à execução dos Projetos Pedagógicos de
Cursos de Graduação;

9 – Ações destinadas à formação pedagógica do Professor Universitário.

2. CARACTERIZAÇÃO DA PRÓ-REITORIA2. CARACTERIZAÇÃO DA PRÓ-REITORIA    

2.1 Identificação da Unidade 

2.1.1 - Nome completo: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

2.1.2 - Sigla da Unidade: PROEG

2.2 Organograma
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2.3 Relação Nominal e e-mail dos Dirigentes da Unidade e das Subunidades

NOME CARGO DATA DE INGRESSO
NO CARGO

E-MAIL

Diego Lisboa Cardoso Pró-Reitor de Ensino de Graduação 13/11/2013 diego@unifesspa.edu.br

Renata Lilian Ribeiro Portugal Fagury Diretora de Ensino de Graduação 28/04/2014 renatafagury@unifesspa.edu.br

Sebastião da Cruz Silva Diretor de Projetos Educacionais 28/04/2014 simotesilva@unifesspa.edu.br

Thaisa Teixeira Ferreira Campos Chefe da Divisão de Ensino 11/03/2014 thaisa@unifesspa.edu.br

Márcio Paulo de Araújo Mafra Chefe da Divisão de Regulação e Avaliação de Cursos 20/05/2014 mafra@unifesspa.edu.br

Gilmar Ramos da Silva Chefe da Divisão de Projetos educacionais 01/07/2014 g  ilmar.ramos@unifesspa.edu.br

Aderson David Pires de Lima Chefe de Avaliação Institucional 01/10/2014 adersonlima@unifesspa.edu.br

Fabiana Pereira Sabino de Oliveira Coordenadora de Estágio Supervisionado 15/10/2014 f  abiana.pereira@unifesspa.edu.br

Ellen Mayara Pereira Leite Coordenadora Financeira e Orçamentária 01/10/2014 ellenzinha@unifesspa.edu.br

Edson Rodrigues dos Anjos Coordenador de Normas, Regulamentos e Políticas
Educacionais

01/10/2014 e  dson.anjos@unifesspa.edu.br

Edna Cristina J. Brelaz Castro Chefe de Acompanhamento de PPC 01/10/2014 e  dna.castro@unifesspa.edu.br

Lucia Cristina Gomes dos Santos Chefe de Acompanhamento de Curso de Graduação 01/10/2014 luciacris@unifesspa.edu.br

Tiago de Souza Araújo Chefe do Departamento de Apoio Administrativo 01/10/2014 tiagobethel@unifesspa.edu.br

Di Yvis Téo Calumby Bezerra* Chefe da Seção de Avaliação Bibliográfica de PPC 01/10/2014 tcalumby@unifesspa.edu.br

* O servidor Di Yvis Téo Calumby Bezerra pediu exoneração em 04 de dezembro de 2014.
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mailto:thaisa@unifesspa.edu.br
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3. ADMINISTRAÇÃO GERAL  

3.1 - Organização e Funcionamento — A Unifesspa tem como um de seus princípios

a  gestão  democrática,  deste  modo,  preconiza-se  que  suas  unidades  administrativas  sejam

organizadas a partir de um modelo de gestão que priorize o diálogo e a interação entre os

sujeitos, compreendendo que o processo de gestão universitária deve envolver a comunidade

acadêmica para melhor tomada de decisão.

A PROEG compartilha tal compreensão e está estruturada em 2 (duas) Diretorias, a

saber: Diretoria de Ensino e Diretoria de Projetos Educacionais.

A Diretoria de Ensino é a unidade responsável por assessorar as questões relativas ao

ensino de graduação, principalmente no que se refere às seguintes ações: a) normatizações

para o bom funcionamento dos cursos (calendário acadêmico, criação de cursos, pareceres,

resoluções,  orientações,  entre  outros);  b)  criação  de  estratégias  para  a  elaboração,

acompanhamento e avaliação dos Projetos Pedagógicos de Curso; c) orientação e avaliação

dos Cursos de Graduação; d) promoção de encontros e debates para discussão de diversas

temáticas  relacionadas  ao  ensino;  e)  acompanhamento  do  processo  de  autorização  e

reconhecimento de cursos de graduação. A Diretoria de Ensino é composta por 1 Diretor e 2

chefes  de  Divisão:  Divisão  de  Ensino e  Divisão  de  Regulação e  Avaliação de  Cursos.  A

Divisão  de  Ensino  está  organizada  em  Setores,  como  a  Coordenadoria  de  Normas,

Regulamentos e Políticas Educacionais e a Coordenadoria de Acompanhamento de PPC’s. 

A Divisão de Ensino é coordenada por uma técnica em assuntos educacionais.  Tal

divisão  tem como principal  atribuição  possibilitar  o  debate  e  a  orientação a  respeito  dos

cursos de graduação, tendo concentrado, em 2014, as ações especificamente no processo de

elaboração/reformulação e avaliação de Projetos Pedagógicos de Curso e orientação ao corpo

docente nas mais diversas temáticas que constituem a graduação. Compete ainda à Divisão de

Ensino analisar e fazer recomendações sobre a criação e/ou extinção de cursos em parceria

com as Unidades interessadas.

Cabe à Divisão de Regulação e Avaliação de Cursos propor ações relacionadas ao

processo de avaliação interna e externa dos cursos de graduação apresentando às Unidades o

sistema de avaliação adotado e incentivando a participação de docentes, discentes e técnicos
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em busca da melhoria dos cursos por meio do apoio e orientação aos integrantes dos cursos

que  estão  em  processo  de  reconhecimento  via  instrumentos  da  plataforma  E-MEC  e

receberam ou receberão visitas  in  loco de comissões externas  designadas pelo INEP para

reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  de  cursos.  É  parte  fundamental  de  um

processo mais  amplo  de  avaliação  do  Ensino  Superior,  determinado  pela  Lei  Federal  n°

10.861,  de  14  de  abril  de  2004,  que  dispõe  sobre  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da

Educação Superior – SINAES. 

Esta avaliação é disponibilizada semestralmente, via formulários, no SIGAA (Sistema

Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas),  devendo  ser  preenchida  por  discentes  e

docentes  de  todos  os  cursos  de  graduação  da  Unifesspa.  Os  resultados  da  avaliação  são

analisados  pela  PROEG  permitindo  que  esta  identifique  deficiências  e  potencialidades

apontadas pela comunidade acadêmica. Em etapa posterior, o resultado da análise feita sobre

os dados da avaliação é tomada como parâmetro para a melhoria das condições de ensino e de

aprendizagem na graduação.

A Diretoria de Projetos Educacionais, por sua vez, atua na coordenação e elaboração

de projetos para valorização do Ensino de Graduação. Dentre as várias competências desta

Diretoria destacam-se: a análise sobre as necessidades demandadas pelos cursos de graduação

para criação de novas ações que atendam essas demandas; a proposição de ideias inovadoras

para captação de recursos, visando o financiamento de projetos e programas educacionais; o

estudo  sobre  a  viabilidade,  ampliação  e  intensificação  de  parcerias  com órgãos  públicos,

privados  e  outras  instituições  científicas  nacionais  e  internacionais  e  a  implementação de

ações que visem ao estabelecimento destas parcerias. A Diretoria de Projetos Educacionais

está  composta por  duas  Divisões,  a  saber:  a  Divisão de Projetos  Educacionais,  a  qual  se

vincula a Coordenadoria Financeira e Orçamentária, e a Divisão de Avaliação e Planejamento.

A Divisão de Projetos Educacionais atua na assessoria e no planejamento estratégico

da graduação, através do acompanhamento sobre as políticas de educação instituídas e de

editais  lançados  pelo  MEC  com  vistas  à  elaboração  e  lançamento  de  editais  que,

simultaneamente, estejam em consonância com a legislação vigente e as peculiaridades da

Unifesspa.  A Divisão  de  Projetos  Educacionais  também  realiza  o  acompanhamento  da

execução  de  projetos  e  programas  educacionais  desenvolvidos  por  docentes,  discentes  e
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técnicos do ensino de graduação, através de ferramentas variadas, como observação direta e

análise  de  Relatórios  Parciais  e  Finais,  além  de  participar  diretamente  da  proposição,

organização e coordenação de eventos educacionais, visando à progressiva consolidação das

ações educativas através do fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A Divisão  de  Avaliação  e  Planejamento  é  uma  unidade  vinculada  à  Diretoria  de

Projetos Educacionais e tem como principal meta gerar processo permanente de avaliação

institucional  visando o aperfeiçoamento do ensino,  da pesquisa,  da  extensão,  e  da gestão

universitária,  de  modo a  dar  transparência  dos  resultados  institucionais  à  sociedade.  Esta

Divisão tem suas diretrizes baseadas na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o

Sistema Nacional  de Avaliação da Educação Superior  (SINAES).  Em 2014,  uma de suas

principais atribuições foi iniciar o processo de discussão e criação da CPA e implantação do

Sistema de Planejamento das Atividades Docentes – SISPLAD, como mais um mecanismo

para  acompanhamento  e  planejamento  dos  cursos  de  Graduação.  Tal  Divisão  está  sendo

composta para colaborar com a política de avaliação e planejamento da Universidade Federal

do Sul e Sudeste do Pará, através de atos como definição de procedimentos técnicos a serem

adotados  para  a  execução das  ações  de  auto-avaliação e  formulação de  propostas  para  a

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, com base nas análises

e recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações realizadas

pelo Ministério da Educação.

Além das Diretorias de Ensino e de Projetos Educacionais, encontra-se diretamente

ligada à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a Secretaria Executiva, que se encarrega do

gerenciamento de informações; da execução de atividades administrativas; da coordenação e

controle de equipes de bolsistas de administração vinculados à PROEG; do atendimento à

comunidade acadêmica e do assessoramento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Cumpre registrar que a PROEG, como um todo, possui como referência um modelo de

gestão que apresenta como um de seus fundamentos o respeito ao saber do outro, aspecto que

permeia todo o processo de planejamento e de orientação de ações. Esta característica tem

gerado avanços nas mais diversas atividades da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a partir

de uma gestão que prioriza a realização de reuniões por meio das quais a troca de experiências

tem  proporcionado  o  esclarecimento  de  dúvidas  e  contribuído  para  o  trabalho  coletivo.
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Acredita-se  que  tal  compreensão,  adotada  em todos  os  setores  que  envolvem a  PROEG,

possibilitou  o  acúmulo  de  experiência  e  a  identificação  de  pontos  que  precisam  ser

aperfeiçoados.

3.2 - Recursos Humanos — No ano de 2014 não foi possível a realização de cursos

ou programas de capacitação para os servidores da PROEG. Conforme relato anterior, uma

das dificuldades foi o ingresso somente no segundo semestre de boa parte do seu quadro

técnico-administrativo e a falta de recursos. Os treinamentos foram realizados internamente a

partir da orientação dos Diretores aos novos servidores, por meio do estudo individualizado

e/ou coletivo; e orientação e esclarecimento de dúvidas.

3.2.1 - Corpo Técnico-Administrativo — O corpo técnico-administrativo da PROEG

é composto, em sua maioria, por novos servidores que ingressaram na IES em julho de 2014.

O pequeno período de atuação nas questões relacionadas ao ensino superior, aspecto que se

enquadra  à  maioria  dos  servidores,  é  compensada  por  uma  grande  capacidade  de

aprendizagem e de execução de procedimentos, característica que poderá ser potencializada a

partir  do  investimento  da  instituição,  na  medida  em  que  efetivamente  possibilite  a

participação em cursos de capacitação/especialização/qualificação que venha a somar ainda

mais habilidades e competências ao seu quadro de servidores.
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INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS:
Tabela 3.2.1.1 – Técnico-administrativos por subunidade

NOME SUBUNIDADE TITULAÇÃO REGIME DE
TRABALHO

SITUAÇÃO CARGO CLASSE

Cleuzeni Santiago da
Silva

PROEG – Divisão de
Ensino

Especialista 40h Afastada – Licença
Maternidade *

Técnico em Assuntos
Educacionais

E

Edna Cristina J. Brelaz
Castro

PROEG – Divisão de
Ensino

Especialista 40h Ativo Técnico em Assuntos
Educacionais

E

Edson Rodrigues dos
Anjos

PROEG – Divisão de
Ensino

Especialista 40h Ativo Técnico em Assuntos
Educacionais

E

Ellen Mayara Pereira
Leite

PROEG – Divisão de
Projetos

Graduada 40h Ativo Assistente em
Administração

D

Gilmar Ramos da Silva PROEG Mestre 40h Ativo Secretário Executivo E

Lúcia Cristina Gomes
dos Santos

PROEG – Divisão de
Ensino

Especialista 40h Ativo Bibliotecária/Documen
talista

E

Di Yvis Téo Calumby
Bezerra

PROEG-Divisão de
Ensino

Graduado 40h Exonerado** Bibliotecário E

Thaisa Teixeira
Ferreira Campos

PROEG-Divisão de
Ensino

Especialista 40h Afastada – Licença
Maternidade***

Técnico em Assuntos
Educacionais

E

Tiago de Souza Araújo PROEG Ensino Médio 40h Ativo Assistente em
Administração

D

* Portaria n.° 0514/2014, período de licença de 1º de agosto a 28 de novembro de 2014; e portaria n.º 0832/2014, que prorrogou a licença por mais 60 (sessenta) dias, a saber: 
de 29 de novembro de 2014 a 27 de janeiro de 2015;
** Entrou em exercício em 03 de julho de 2014 e pediu exoneração em 04 de dezembro de 2014.
*** Portaria n° 0828/2014, período de licença de 20 de novembro de 2014 a 19 de março de 2015; e portaria n.º 0829/2014, que prorrogou a licença por mais 60 (sessenta) 
dias, a saber: de 20 de março a 18 de maio de 2015.
Obs: não há técnicos afastados para pós-graduação nem com necessidades especiais, limitações de ordem física, psicológica ou emocional.
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Tabela 3.2.1.2 – Bolsistas

Tipo de bolsa Curso Nome

Administrativa Ciências Naturais Francisca Natália R. Ferreira

Administrativa Geografia José Luiz de Castro Cordeiro Junior

Administrativa Licenciatura em Química Raiane Barros Araújo

Administrativa Letras – Língua Inglesa Ryan Afonso da Silva Afonso

11



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO  PARÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS

4.  ANÁLISE  CRÍTICA  DA  GRADUAÇÃO  NA  EDUCAÇÃO  SUPERIOR  –
PRINCIPAIS RESULTADOS DE 2014:

4.1 - Meta Física:

Apresentar  a  proposta  de  “Aula  Inaugural”  da  Unifesspa,  para  agosto  de  2014  –
CUMPRIDA;

Apresentar  o  planejamento/distribuição  para  utilização  das  Salas  de  Aula  nos  1º  e  2º
Semestres de 2014 – CUMPRIDA;

Apresentar o planejamento/distribuição para utilização dos Laboratórios no 1º e 2º Semestres
de 2014 – CUMPRIDA;

Planejar e executar o Fórum de Graduação 2014 – Não alcançada,  estipulada para março
2015;

Formalizar e instruir os processos referentes aos 16 novos cursos da Unifesspa - CUMPRIDA

Implantar a Central de Estágios - CUMPRIDA

Implantar a Comissão Permanente de Avaliação – CPA - CUMPRIDA

Lançar Editais e Programas Institucionais de Ensino - CUMPRIDA

Levantar a necessidade de material bibliográfico – CUMPRIDA

Realizar aquisição de material bibliográfico – CUMPRIDA

Levantar espaço e insumos necessários para uso em Laboratórios nos 1º e 2º Semestres de
2014 - CUMPRIDA

Levantar os materiais necessários para uso em Sala de Aula nos 1º e 2º Semestres de 2014 -
CUMPRIDA

Atuar no auxílio à elaboração de Editais para contratação de Docentes - CUMPRIDA

Preparar/organizar a Recepção de Calouros 2014 Unifesspa - CUMPRIDA

4.2 - Principais problemas 

- Não preenchimento de vagas e/ou reedição de diversos concursos. Como a IES localiza-se
no interior da região amazônica, ainda é difícil atrair Doutores em determinadas áreas. Alguns
concursos  precisaram  ser  reeditados  para  o  ingresso  de  mestres  e/ou  graduados,
principalmente, nas unidades fora de sede. Responsável pelo acompanhamento e proposição
de estratégias: PROEG. 

- Necessidade de realização de processo seletivo especial para as unidades fora de sede, o que
provocou o início tardio das aulas nas unidades. Situação solucionada a partir do reajuste do
calendário acadêmico – Responsável: Diretoria de Ensino.
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-  Não  disponibilidade  do  sistema  on  line de  cadastro  e  avaliação  de  PPCs.  Com a  sua
implementação, prevista para ocorrer em 2015, espera-se agilizar o processo de cadastro e
avaliação  de  PPCs.  O  Centro  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (CTIC)  é  o
responsável pela implementação do sistema e a Diretoria de Ensino ficará responsável pela
operacionalização. 

4.3 - Contratações e parcerias efetivadas pela PROEG.

- Reuniões com os Institutos: para apresentar ao corpo docente o roteiro de elaboração de
projetos  pedagógicos  e  construir  uma  agenda  de  trabalho  visando  à  finalização  e/ou
reformulação dos PPC's;  

- Parceria com Diretores de Institutos e Faculdades, objetivando: 

- Assessorá-los no esclarecimento de dúvidas relacionadas à graduação (ensino, planejamento,
avaliação, elaboração de pareceres, entre outros);

- Organizar e divulgar a semana do calouro.

4.4 - CONCLUSÃO

Considerando  o  pequeno  espaço  de  tempo  de  experiência  à  frente  das  questões

administrativas e acadêmicas que norteiam a Educação Superior, entende-se que a equipe da

PROEG conseguiu  realizar  um bom trabalho  no ano de  2014,  superando  as  dificuldades

iniciais apresentadas. Para melhor desenvolver suas ações a PROEG tem como meta para o

ano  de  2015  reorganizar  sua  estrutura  organizacional  e  fortalecer  alguns  aspectos

fundamentais à instituição, tais como: 

* A avaliação de cursos (ainda vista como ponto difícil de conseguir participação de

docentes e discentes);

* A infraestrutura física e o corpo de servidores do Campus como um todo, que, como

sabemos,  não  atendem  de  forma  plena  os  aspectos  (estruturais  e  de  nível  acadêmico)

requeridos  pelo  Ministério  da  Educação  (o  que  tem  ocasionado  a  atribuição  de  baixos

conceitos no processo de reconhecimento dos cursos, aspecto que, de certa forma, inviabiliza

o alcance de algumas metas estabelecidas).

 A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação tem envidado esforços no sentido de superar

os  desafios  precedentemente  delineados.  Para  isto,  a  Pró-Reitoria  tem atuado conjugando

esforços com a Administração Superior e com as demais Pró-Reitorias e também tem buscado

o  estabelecimento  de  parcerias  com outras  unidades  da  IES,  visando,  principalmente,  ao
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estabelecimento  de  espaços  de  discussão  sobre  os  desafios  delineados,  objetivando

solucionar/amenizar os problemas apontados.
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RELATÓRIO  DE ATIVIDADES  DA PRÓ-REITORIA
DE  ENSINO  DE  GRADUAÇÃO  –  INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
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5 – RELATÓRIO DETALHADO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

5.1  -  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  PELA  DIRETORIA  DE  PROJETOS
EDUCACIONAIS

5.1.1 - EDITAIS LANÇADOS PELA DIRETORIA DE PROJETOS/PROEG

Metas:

A elaboração e  lançamento  dos  editais  tem como meta  direta  o  fortalecimento  da

graduação (o que, indiretamente, contribui para o fortalecimento dos demais eixos: pesquisa e

extensão). 

Ações:

O lançamento dos editais pela Diretoria de Projetos Educacionais foi desenvolvido

através das seguintes ações: 

1) Leitura e análise de editais de programas similares lançados por outras instituições

de Ensino Superior (especialmente editais da UFPA, instituição tutora da Unifesspa);

2)  Reuniões  para  discussão  sobre  itens  específicos  dos  editais  analisados  e

consideração das especificidades da Unifesspa para deliberação sobre a inclusão ou não de

pontos controversos nos textos dos editais a serem lançados;

3)  Escrita/Reescrita  dos  editais  com  vistas  a  se  chegar  a  uma  versão  final  que

atendesse a legislação pertinente e também contemplasse a política da PROEG em relação ao

fortalecimento das ações de ensino;

4) Disponibilização das minutas dos editais na página da PROEG durante algumas

semanas, como forma de oferecer à comunidade acadêmica a possibilidade de sugerir itens

não previstos inicialmente nos editais a serem lançados;

5) Reuniões com os técnico-administrativos do Centro de Tecnologia da Informação e

Comunicação (CTIC) para discussão sobre alguns pontos  dos editais  que seriam tomados

como  base  para  o  preenchimento  de  campos  do  Sistema  de  Processamento  On  Line

(SISPROL) dos Projetos viabilizados via edital;

6) Encaminhamento das minutas dos Editais, por meio de formalização de processo, à

Secretaria Geral dos Conselhos Superiores, para que constasse na pauta da reunião,  como

informe aos membros do Consepe, sobre o lançamento dos Editais pela Diretoria de Projetos

Educacionais / PROEG.
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7)  Lançamento  dos  Editais,  através  das  seguintes  ações  de  divulgação:  a)

disponibilização dos editais na página da Unifesspa e também na página da Pró-Reitoria de

Ensino de Graduação; b) encaminhamento de nota de divulgação do lançamento dos editais ao

e-mail  todos@unifesspa.edu.br;  c)  disponibilização de notas de divulgação e  dos  próprios

editais impressos nos murais das Unidades da Unifesspa.

Principais resultados: 

A Diretoria de Projetos Educacionais elaborou e realizou o lançamento dos seguintes

editais, durante o ano de 2014:

* Edital 001/2014 do Programa de Monitoria, edição 2014. Este edital foi lançado

ainda no primeiro semestre do ano de 2014 e propiciou a seleção de 22 projetos de monitoria

aos quais se vinculam 36 bolsistas de monitoria, que receberão, ao longo de 10 meses, cada

bolsista, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais mensais).

* Edital 002/2014 – Programa de Apoio a Projetos de Intervenção Metodológica –

PAPIM, edital  2015. Este  edital,  lançado em 02 de dezembro de 2014 e com inscrições

abertas  até  16  de  janeiro  de  2015,  objetiva  incentivar  e  apoiar  o  desenvolvimento  de

atividades  e  experimentos  que  acrescentem  métodos  e  técnicas  eficazes  ao  processo  de

ensino-aprendizagem  na  Educação  Básica  e  Educação  Superior,  com  a  participação  de

docentes  e  discentes  vinculados  aos  Cursos  de  Licenciatura  ou  aos  Programas  de  pós-

graduação atuantes na área de Educação. 

Poderão participar  docentes  efetivos  da Universidade Federal  do Sul  e  Sudeste  do

Pará, envolvendo estudantes de graduação e/ou pós-graduação para realização de atividades

articuladas entre os níveis de ensino. Cada coordenador poderá apresentar apenas um (01)

projeto;  Será  permitido  no  máximo  2  (dois)  bolsistas  por  projeto.  Os  projetos  serão

executados durante 11 meses, com início em fevereiro de 2015.

Serão  disponibilizados,  por  meio  deste  edital,  recursos  financeiros  no valor  de  R$

288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), dos quais 25% (vinte e cinco por cento)

preferencialmente serão destinados aos projetos oriundos dos Campi fora de sede, a menos

que  não  haja  proposição  aprovada  oriunda  destes  Campi;  a  serem  distribuídos  entre  os

projetos aprovados e classificados. O programa financiará projetos com orçamento de até R$
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12.000,00 (doze mil reais) para atender os elementos de despesa de custeio; e o valor da Bolsa

de Iniciação Acadêmica é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

*  Edital  003/2014  do  Programa  de  Monitoria  Nivelamento,  edição  2015. No

âmbito  do  programa,  a  Monitoria  de  Nivelamento  corresponde  à  atividade  acadêmica

desempenhada por  aluno  de  Graduação  sob a  supervisão  de  um professor,  indicado  pelo

Instituto, com o objetivo de oferecer oportunidade aos alunos de participar de revisões de

conteúdos  das  disciplinas  fundamentais  do  ensino  médio  e  das  disciplinas  cursadas  em

semestres anteriores ao Curso. O programa objetiva promover a cooperação acadêmica entre

discentes e docentes e também possibilitar a revisão de conteúdos básicos imprescindíveis

para o atendimento e acompanhamento das disciplinas do curso, com vistas à diminuição dos

índices de evasão e reprovação, contribuindo para a melhoria do ensino-aprendizagem.

O Programa tem como suporte financeiro os valores correspondentes a 24 (vinte e

quatro)  bolsas  (este  número  poderá  ser  aumentado  desde  que  haja  disponibilidade  de

recursos),  com valor  nominal  de  R$  400,00  (quatrocentos  reais)  a  serem concedidas  aos

alunos selecionados, durante o período de 11 meses, repasse orçamentário efetivado pela Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG que disponibilizará, além dos recursos relativos

ao pagamento das bolsas, até R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada Unidade que tiver projeto

aprovado, para despesas relativas a custeio, vinculadas às atividades do programa.

*  Edital  004/2014  do  Programa  de  Monitoria  de  Apoio  aos  Discentes  com

deficiência, edição 2015. Este Edital, resultado de uma ação da Pró-Reitoria de Ensino de

Graduação em regime de colaboração com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica

– NAIA, objetiva oferecer condições de acessibilidade e inclusão acadêmica na forma de

apoio a discentes com deficiência visual. Serão acompanhados, no caso deste edital três (3)

discentes com deficiência visual (um discente com deficiência visual  – baixa visão – curso de

Licenciatura  em  Matemática;  um  discente  com  deficiência  visual   –  cego  – curso  de

Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais; uma discente com deficiência visual  – cega

– curso Pedagogia/Intensivo). O processo de inscrição e seleção dos candidatos às três bolsas

para  discentes  apoiadores  será  conduzido  pelo  Núcleo  de  Acessibilidade  e  Inclusão

Acadêmica – NAIA. Através do Programa serão financiadas 03 (três) bolsas durante o período

de 12 meses, cada bolsa no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

18



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO  PARÁ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS

Parcerias:

Esta ação de lançamento dos editais foi realizada em sua maior parte por membros da

Diretoria de Projetos Educacionais da PROEG. Todavia, em alguns momentos, contou com a

parceria do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica – NAIA (no que diz respeito,

especificamente,  ao  auxílio  na  construção  de  Edital  para  atendimento  de  demandas  de

discentes portadores de necessidades especiais – baixa visão e cegueira – identificados pelo

NAIA). 

Considerações finais sobre o lançamento de editais:

A ação de elaboração e lançamento de editais pela Diretoria de Projetos Educacionais

–  PROEG  apresenta  potencialidades  (através,  principalmente,  do  aporte  financeiro),  de

fortalecimento  das  ações  de  ensino  da  instituição,  o  que  contribui  para  um  ensino-

aprendizagem  que  atenda  de  forma  mais  direta  às  especificidades  educacionais  da

comunidade acadêmica da Unifesspa. 

5.1.2 - COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS

Metas: 

Estruturar os laboratórios de ensino da Unifesspa.

Ações:

1. Solicitação aos institutos das demandas de materiais de consumo e permanente para

os laboratórios de ensino, acompanhado de:

1.1 projeto contendo a justificativa da utilização dos materiais solicitados (consumo e

permanente) nos laboratórios de ensino de graduação;

1.2 descrição do local em que será utilizado o material requerido;

1.3 três propostas orçamentárias do material requerido.

2. Análise dos projetos e encaminhamento dos mesmos à DCS (Divisão de Compras e

Serviços) para que esta prosseguisse com os trâmites necessários para compra dos materiais

demandados pelos institutos para os laboratórios de ensino.
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3. Acompanhamento da tramitação do processo até o empenho e entrega do material.

Principais resultados:

Foram  recebidos  pela  PROEG  13  processos  que,  posteriormente,  após  alguns

desmembramentos,  se  transformaram em 15,  com demandas  de  materiais  de  consumo  e

permanentes para estruturação de laboratórios de ensino, descritos no quadro a seguir:

INSTITUTO LABORATÓRIO TIPO DE MATERIAL
DEMANDADO

N° DO(S) PROCESSO(S)

ICE Laboratório de 
Química

Permanente 392/2014* 

Vidrarias 1116/2014

Reagentes 1117/2014*

Laboratório de Física Permanente 406/2014

Laboratório de 
ensino aprendizagem 
da faculdade de 
matemática

Consumo e permanente 1655/2014*

Permanente: 40 
computadores

391/2014 aglutinado ao 
processo 2180/2014

IESB Laboratório de 
Psicologia

Permanente 417/2014

Laboratório de 
Biologia

Permanente 1281/2014

IEDAR Laboratório de Solos,
Água e Planta

Permanente 553/2014

Vidrarias e reagentes
585/2014

IGE 648/2014*

ILLA Laboratório de 
Fonética

Permanente 1316/2014

IEDS Laboratório do IEDS Permanente 1777/2014* – foi 
desmembrado em mais 02 
processos 2180/2014 e 
2528/2014

* processos não concluídos por falta de apresentação de documentos necessários, pelos institutos, no tempo
hábil. 
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A partir do quadro pode-se observar que 06 institutos enviaram projetos para atender a

demanda  de  estruturação  de  09  laboratórios  de  ensino  distribuídos  entre  15  processos,

incluindo os que foram desmembrados posteriormente.

Dos 15 processos,  10 foram empenhados ou estão em processo final  de empenho

(116/2014;  406/2014;  2180/2014;  417/2014;  1281/2014;  553/2014;  585/2014;  1316/2014;

2180/2014;  2528/2014)  e  5  processos  não  foram  empenhados  (392/2014;  1117/2014;

1655/2014; 648/2014 e 1777/2014), devido à não apresentação de documentos necessários,

em tempo hábil, pelos institutos.

Desafios:

Os principais desafios identificados ao longo do processo foram:

1.1 A ausência de especificação detalhada dos materiais requisitados nos processos;

1.2. Morosidade na tramitação dos processos devido a enorme demanda de processos

aos quais a DCS tinha que atender;

1.3 A demora na estruturação da Procuradoria-Geral da Unifesspa que somente passou

a funcionar em meados de agosto/setembro. Anteriormente a essa data todos os processos

precisavam ser enviado à Belém para análise da procuradoria da UFPA.

Soluções:

A PROEG em conjunto com a DCS, tomou algumas medidas para sanar os problemas

identificados:

1. Com relação à ausência de especificações, a PROEG devolveu os processos aos

institutos  e  os  orientou  sobre  como  deveriam  fazer  as  especificações.  Após  refeitas  as

especificações, os processos eram devolvidos à DCS para prosseguimento do processo.

2. Em relação à morosidade na conclusão das compras devido a grande demanda de

processos atendidos pela DCS, a PROEG enviou diversas vezes técnicos e bolsistas do seu

quadro de servidores para ajudar a DCS na execução dos processos.

3.  Com relação à  ausência  da  Procuradoria  da  Unifesspa,  a  DCS encaminhava os

processos à procuradoria da UFPA, em Belém, para que esta analisasse os processos até que a
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Unifesspa  estruturasse  a  sua  própria  procuradoria;  o  que  ocorreu  em  meados  de

agosto/setembro. 

Parcerias: 

Esta  ação  de  estruturação dos  laboratórios  de  ensino  foi  feita  pela  Pró-reitoria  de

Ensino  de  Graduação  –  PROEG,  em  parceria  com  a  Pró-Reitoria  de  Administração  –

PROADI e a Divisão de Compras e Serviços – DCS. Na ação, a PROEG ficou responsável

pela  divulgação,  recebimento  e  análise  dos  projetos,  assim como pelos  recursos  a  serem

empregados  na  compra.  A  PROADI  responsabilizou-se  pela  análise  orçamentária  e

autorização  do  empenho;  e  a  DCS pela  tramitação  e  execução  da  compra  dos  materiais

demandados nos processos.

Considerações finais sobre a compra de equipamentos para laboratórios:

A ação  de  estruturação  dos  laboratórios  de  ensino  da  Unifesspa  teve  resultados

positivos  na  medida  em  que  obteve  um  número  razoável  de  demandas  dos  institutos  e

conseguiu responder a maior parte dessas demandas.

A estruturação desses laboratórios refletirá positivamente no ensino-aprendizagem dos

discentes da Unifesspa, fornecerá estrutura para execução do trabalho docente, assim como

permitirá  uma  avaliação  positiva  do  MEC  quando  das  visitas  realizadas  in  loco para  o

reconhecimento  de  cursos.  A  Ação  de  estruturação  dos  laboratórios  de  ensino  terá

prosseguimento através de editais que já foram elaborados pela PROEG e aguardam apenas a

aprovação do CONSEPE.

Desta  forma,  a  ação  de  estruturação  dos  laboratórios  de  ensino  da  Unifesspa

contribuirá para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem desta Instituição Federal de

Ensino Superior.
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5.2  –  RELATÓRIO  DETALHADO  DAS  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  PELA
DIRETORIA DE ENSINO

5.2.1  –  ELABORAÇÃO/ADAPTAÇÃO  DE  RESOLUÇÕES  E  INSTRUÇÕES
NORMATIVAS RELATIVAS AO ENSINO DA GRADUAÇÃO

Com  a  criação  da  Unifesspa  pelo  desmembramento  do  Campus  Universitário  de

Marabá e  consequentemente  a  transferência  automática  de  todos  os  cursos  de  graduação,

tornou-se necessária  a  criação de normas  próprias  que pudessem legislar  sobre os  cursos

existentes e ainda sobre os cursos recém-criados. Dessa maneira, algumas resoluções foram

adaptadas (mantendo-se a base normativa da Universidade Tutora) e outras resoluções foram

elaboradas,  levando-se  em  consideração  as  especificidades  da  nova  Universidade.  Estas

resoluções foram encaminhadas para apreciação do CONSEPE.

5.2.2 – ORIENTAÇÕES E AVALIAÇÕES DE PPC'S

O  ato  de  criação  da  Unifesspa  tornou  necessária  a  reformulação  dos  projetos

pedagógicos dos cursos para atualização tanto em relação à legislação educacional vigente

quanto  às  normas  da  nova  Universidade,  em  virtude  da  nova  estrutura  organizacional.

Inicialmente alguns cursos foram criados utilizando as Resoluções da Universidade Tutora.

Posteriormente,  os  PPC’s  foram  reformulados  de  acordo  com  a  legislação  educacional.

Atualmente a maioria dos Projetos Pedagógicos da Unifesspa encontra-se em processo de

reformulação  em  virtude  das  alterações  na  Legislação  Educacional  e  ainda  conforme

orientação das comissões de avaliação do INEP. 

As principais metas foram:

– Treinamento dos novos técnicos em assuntos educacionais quanto à avaliação de Projetos
Pedagógicos e Legislação Educacional;

– Elaboração de Roteiros e procedimentos para elaboração de PPC tomando como base
documentos da Universidade Tutora;

– Acompanhamento do processo de elaboração e reformulação de PPC’s junto aos NDE’s;

– Orientação aos NDE’s quanto à legislação educacional e Institucional;
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–  Avaliação  e  atualização  bibliográfica  dos  PPC’s  tendo  como  base  os  Relatórios  de
Avaliação do INEP;

– Elaboração de relação aluno/livro junto aos Institutos e bibliotecas;

– Elaboração de modelo de relatório técnico no qual consta uma análise preliminar do PPC
com orientações para correções. 

As principais dificuldades encontradas foram:

– Incompatibilidade de horário dos membros do NDE de alguns cursos;

– Dificuldades  de  entendimento  de  alguns  docentes  em  aceitar  inclusão  de  temas
obrigatórios nas Diretrizes curriculares nos PPC’s;

– Definição da política de extensão e acessibilidade nos cursos de graduação. 

Análise do desempenho das atividades: 

De modo a minimizar as dificuldades apontadas anteriormente, a Divisão de Ensino

adotou  como  metodologia  de  trabalho  a  orientação  durante  o  processo  de

elaboração/reformulação de PCC junto ao NDE ou Comissão de Elaboração de PPC, onde são

discutidos em conjunto as diretrizes curriculares e as normas de cada curso. Dessa maneira,

são agendadas reuniões onde os docentes têm oportunidades de discutir e esclarecer dúvidas.

Como resultados houve um avanço nas etapas de reformulação dos PPC’s da Unifesspa tendo

em vista  que  este  deve  ser  um trabalho contínuo,  de  médio  e  longo prazo que  deve  ser

constantemente atualizado de modo a atender à legislação vigente.  Por essa perspectiva e

realidade,  os  procedimentos  e  encaminhamentos  anunciados  sobre  o  acompanhamento  do

processo de avaliação e reestruturação dos PPCs dos cursos da Unifesspa configuram-se como

satisfatórios,  tendo  propiciado  resultados  efetivos  em  relação  a  esta  importante  ação  de

elaboração/reformulação de Projeto Pedagógico dos Cursos. 

5.2.3 – REGULAÇÃO DE CURSOS

O  presente  relatório  visa  apresentar  as  atividades  desenvolvidas  em  2014  no

acompanhando do sistema e-mec, do sistema de avaliação Enade e os procedimentos para
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adesão ao SiSU. O e-mec é o sistema eletrônico de cadastramento e acompanhamento do

fluxo de avaliação dos cursos superiores no MEC que regula a autorização, reconhecimento e

regulação de cursos de graduação e pós-graduação. 

Com a criação da Unifesspa a partir do desmembramento do Campus Universitário de

Marabá da Universidade Federal do Pará, os cursos vinculados ao campus e seus núcleos

foram transferidos para a nova Universidade. Dessa maneira os cursos foram migrados da

base  de  dados  da  UFPA  para  base  da  Unifesspa,  sendo  necessário  constante

cadastramento/atualização de dados no sistema; tais como: 

– Cadastro de coordenadores de cursos migrados da UFPA e cursos novos;

– Cadastro e vinculação de docentes nos cursos de graduação;

– Cadastro e vinculação de infraestrutura nos cursos de graduação; 

– Cadastro de dados de PPC’s;

– Acompanhamento de correspondências e processos de Regulação de cursos;

– Orientação e auxílio à Faculdade na diligência do MEC sobre relatório de avaliação

do curso de Letras – Inglês; 

– Orientação/elaboração de protocolos  de  compromisso de melhorias  do MEC em

conjunto com a direção da Faculdade do curso de Letras – Português; 

– Impugnação de relatórios de avaliação do curso de Ciências Sociais; 

– Confirmação  de  aceite  de  relatórios  de  avaliação  dos  cursos  de  Geografia  e

Engenharia de Minas e Meio Ambiente; 

– Abertura de chamados junto a SERES/MEC para questionamento, esclarecimento e

solicitação de providências em diversos processos de avaliação de cursos.
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– Elaboração de planilha para acompanhamento dos processos de regulação de todos

os cursos da Unifesspa. 

5.2.4. AVALIAÇÃO NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE)

O Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  (Enade)  é  um dos  pilares  da

avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei

nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de

graduação. De acordo com a legislação, devem ser inscritos no Exame todos os estudantes dos

cursos de graduação que estejam cursando o primeiro (ingressantes) ou o último (concluintes)

ano do curso. 

O acompanhamento do Enade consistiu, inicialmente, na orientação dos diretores da

Faculdade para cadastramento e inscrição dos alunos aptos para prova; atualização de dados

no sistema E-Mec dos coordenadores de cursos; acompanhamento e divulgação da lista de

alunos inscritos no Enade.

5.2.5. PROCESSO SELETIVO UNIFESSPA – ENEM/SiSU

O  conselho  superior  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (Consepe)  da  Universidade

Federal  do  Sul  e  Sudeste  do  Pará,  em reunião  ordinária,  decidiu  utilizar  como  processo

seletivo  para  as  vagas  dos  cursos  de graduação,  o  Sistema de Seleção Unificada (SiSU),

sistema gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), através do qual instituições públicas

de  ensino  superior  oferecem vagas  para  candidatos  participantes  do  Exame  Nacional  de

Ensino Médio (Enem). A Unifesspa irá oferecer 100% das vagas por esse sistema, num total

de 990 vagas. Dessa maneira tornou-se necessária a Adesão aos sistemas ENEM e SiSU.

A partir  da  decisão  de  ofertar  100%  das  vagas  através  do  SiSU  foi  iniciado  o

acompanhamento  através  da  realização  de  levantamento  dos  dados  dos  cursos  ofertados;

comparação  do  número  de  vagas  autorizadas  com  vagas  solicitadas  pelas  Faculdades;

correção de turnos de funcionamento cadastrados no sistema e-mec com os informados pelas

Faculdades  de  curso;  preenchimento  do  formulário  de  manifestação  de  interesse  da

universidade  no  Sisugestão;  cadastramento  da  ação  afirmativa  própria  concedendo
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bonificação de 20% a estudantes que cursaram ensino médio nas cidades de influência dos

campi na universidade e das cidades de influência dos municípios  de Imperatriz  – MA e

Araguaína  –  TO;  preenchimento  do  termo  de  adesão  que  celebra  a  parceria  entre  a

universidade e a gestão do SiSU.

5.2.6. AVALIAÇÃO DO ENSINO

Metas: 

1. Implementar a Avaliação semestral do Ensino de todos os cursos de graduação da

Unifesspa;

2. Propor formulários com questões que atendam às exigências do Sistema Nacional

de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, mas que também atendam às necessidades da

comunidade acadêmica;

3. Disponibilizar os formulários de Avaliação no próprio Sistema Integrado de Gestão

de Atividades Acadêmicas (SIGAA) Unifesspa;

       4. Encaminhar os resultados para os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de

graduação e para Coordenação de Avaliação Institucional;

5. Propor ações que visem à melhoria das condições de ensino e de aprendizagem na

graduação. 

Ações:

1. Elaborar formulários de avaliação do ensino para docentes e discentes da Unifesspa

visando à avaliação do curso e dos Projetos Pedagógicos dos cursos;

2. Reunir-se com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC para

estudar meios de disponibilizar por meio do SIGAA os formulários de avaliação, assim como

extrair os resultados da mesma;

3. Criar calendário de avaliação do ensino para cada curso levando-se em consideração

o regime de funcionamento dos cursos;

Resultados Alcançados:
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1. Cadastro, implantação e avaliação  on line dos cursos de Engenharia de Minas e

Meio  Ambiente,  Geografia,  Ciências  Sociais,  Letras  Português,  Letras  Inglês,  Química,

Agronomia, Sistemas de Informação e Direito.

4.  Elaboração de tutoriais  de treinamento para discente e  docentes do processo de

avaliação on line.

Dificuldades:

1.  Dificuldade  na  reserva  dos  laboratórios  de  informática  para  aplicação  dos

questionários, uma vez que os laboratórios são utilizados constantemente para aulas.

2.  Dificuldade  na  extração  dos  dados  do  sistema  para  elaboração  dos  relatórios

analíticos.

Soluções:

1. Foram realizadas reuniões com os responsáveis pelos laboratórios nas unidades I e

II e montado um calendário que atendesse tanto às aulas quanto às avaliações do ensino;

2.  Foram repassadas  ao CTIC todas as  problemáticas do sistema e também foram

solicitados os ajustes necessários à extração dos resultados do sistema visando a configuração

de um trabalho otimizado que permita a continuidade da elaboração e análise dos relatórios,

para que, a partir disto, sejam identificadas as deficiências e potencialidades apontadas pela

comunidade acadêmica e, com base nesta identificação sejam propostas ações que visem à

melhoria  da  qualidade  do  ensino  e  da  aprendizagem  na  graduação.  O  CTIC  ainda  está

trabalhando para resolver este problema.

Ações futuras:

1. Avaliar os demais cursos da Unifesspa;

2. Extrair os resultados da avaliação do sistema para elaboração do relatório analítico

da avaliação do ensino;

4. Divulgar os resultados da avaliação para a comunidade acadêmica;

5.  Instituir  métodos  que  permitam  que  discentes  e  docentes  com  deficiência

preencham a avaliação do ensino.
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Parcerias: 

Para a concretização desta ação foi firmada uma parceria com o CTIC, que atuou na

implementação  das  deliberações,  traduzindo  estas  deliberações  em aplicações  no  sistema

SISPLAD. Também se encontra em andamento uma parceria com Núcleo de Acessibilidade e

Inclusão  Acadêmica  –  NAIA,  visando  a  implementação  de  métodos  que  permitam  que

discentes e docentes com deficiência preencham a avaliação do ensino.

Considerações sobre a avaliação do ensino:

O módulo de Avaliação do Sistema SIGAA está em fase de ajustes, porém houve um

número significativo de cursos que foram avaliados, cujos resultados servirão para melhoria

da qualidade do ensino e da aprendizagem na graduação.

5.3  –  RELATÓRIO  DETALHADO  DAS  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  DE  FORMA
CONJUNTA PELA DIRETORIA DE ENSINO E PELA DIRETORIA DE PROJETOS
EDUCACIONAIS

5.3.1 – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Metas: 

1. Implementar a Avaliação do Ensino, Pesquisa e Extensão dos cursos da Unifesspa;

2. Avaliar os resultados das avaliações das pró-reitorias da Unifesspa (Pró-Reitoria de

Ensino de Graduação, Pró-Reitoria  de Pesquisa e  Inovação Tecnológica e  Pró-Reitoria de

Extensão);

3.  Acompanhar  os  processos  de avaliações  nas  pró-reitorias,  discutindo métodos  e

resultados;

4. Extrair e analisar os resultados da avaliação de cada curso, para, a partir desta ação,

redigir relatórios analíticos nos quais estejam identificadas as deficiências e potencialidades

apontadas pela comunidade acadêmica; e, além disto, sirvam para a proposição de ações que

visem à melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão;

5. Divulgar os resultados da Avaliação para a Comunidade Acadêmica.

5.3.2 - SISPLAD
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Metas:

1 Instituir/Implementar o Sistema de Planejamento das Atividades Docentes – SISPLAD ,

com base no que está estabelecido na Resolução 021/2014 do CONSEPE;

2 Adequar  esta  ferramenta  à  realidade  da  UNIFESSPA,  visto  que  tal  planejamento  era

realizado pela UFPA;

3 Capacitar  Diretores  de  Institutos  e  de  Faculdades  no  correto  preenchimento  de

informações  dos  Docentes  a  fim de  se  evitar  inconsistências  às  normas  emanadas  da

legislação nacional e das diretrizes institucionais.

Ações desenvolvidas:  

Referentes ao 2  ° Semestre de 2014.

1) Treinamento no SISPLAD para todos os diretores de Institutos1 da UNIFESSPA no dia

29/09/2014*;  

2) 1ª abertura do SISPLAD para o preenchimento das  atividades  docentes.  Período de

08/10 a 22/10/2014;

3) 2ª Abertura do SISPLAD. Período de 23 a 26/10/2014; 

4) Prorrogação da data de encerramento para o dia 28/10/2014;

5) 3ª Abertura do SISPLAD no período entre 29/10 a 02/11/20142;

6) Período de análise das inconsistências entre os dias 10/11 e 21/11;

7) Reabertura do SISPLAD para correção das inconsistências pelos Institutos. Período de

24/11 a 28/11;

8)  Reunião  sobre  Planejamento  Acadêmico  na  Diretoria  de  Planejamento  –

PROPLAN/UFPA, com os Técnicos Thelma Silva e Francisco Júnior, no dia 20/11/2014.

1 Como as faculdades ainda não estavam regulamentadas, o SISPLAD foi preenchido, nesta etapa inicial, apenas 
pelos Diretores de Institutos.
2 Devido ao período de reconhecimento/aprendizagem do processo de lançamento de dados no sistema aliado à
falta  de  documentação  de  alguns  docentes  houve  a  necessidade  de  reabertura  e/ou  prorrogação  de  alguns
períodos para o lançamento e/ou correção de dados.
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Referentes ao 1° Período de 2015

1) Planejamento para abertura do SISPLAD referente ao 1° período de 2015;

2) Treinamento no SISPLAD para todos os  Diretores  de Faculdade da Unifesspa,  no

período de 01 a 02/12/2014;

3) 1ª Abertura do SISPLAD referente ao 1° período de 2015, de 08 a 17/12/2014, para

preenchimento  de  atividades  dos  docentes  que  lecionarão  nos  Cursos  Intervalares.

Ressalta-se que a partir deste momento os diretores de faculdades ficam responsáveis

por preenchimento de cargas horárias referentes a ensino (disciplinas, TCC e estágio)

e  os  Diretores  de  Instituto  preencherão  cargas  horárias  referentes  à  administração,

afastamentos e projetos (pesquisa, ensino e extensão).

Resultados alcançados: 

 Criação  de  uma  rotina  de  planejamento  pautada  na  Resolução  021/2014  do

CONSEPE/Unifesspa;

 Criação de novas regras no SISPLAD, através da customização do sistema, para que

atenda  de  forma  mais  eficiente  às  diretrizes  da  Resolução  021/2014

CONSEPE/Unifesspa;

 Preenchimento do plano acadêmico 2014-2 por todos os institutos.

Ações futuras:

 

 Gerar interface com o SIGAA (ação em parceria com o CTIC/Unifesspa);

 Identificar  potencialidades  e  deficiências  existentes  no quadro geral  do número de

docentes,  bem  como  no  seu  envolvimento  nas  variadas  atividades  acadêmicas  e

administrativas.

Problemas detectados: 

 Solicitações reiteradas dos Diretores de Instituto para reabertura do sistema após o

encerramento do prazo;

 Contratempos que as faculdades tiveram na sua regulamentação;
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 Dificuldades na obtenção de portarias para os Docentes com cargos administrativos e

para os servidores afastamentos;

 Pouca prática na utilização do sistema, o que originou grande número de dúvidas em

relação aos lançamentos de dados;

 Falta de hábito das faculdades de terem um planejamento acadêmico já definido antes

da abertura do SISPLAD.

Soluções implementadas: 

As  soluções  para  os  problemas  citados  no  tópico  anterior  já  estão  sendo

implementadas. Dentre elas, destacam-se:

 Treinamentos frequentes para utilização do SISPLAD;

 Disponibilização  das  apresentações  utilizadas  nos  treinamentos,  documentos  que

apresentam  as  dúvidas  mais  frequentes  e  quais  as  respostas  para  estes

questionamentos;

 Estabelecimento de contato direto entre os Diretores de Instituto/Faculdades com a

PROEG  e  o  CTIC  para  resolução  de  dúvidas  ou  problemas  referentes  ao

preenchimento do sistema.

Parcerias: 

Os principais parceiros da PROEG nesta atividade são:

 O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC;

 Os Institutos e as Faculdades da UNIFESSPA;

Considerações finais:

A implementação do SISPLAD é de suma importância para a Unifesspa, por se tratar

de uma ferramenta de gestão e planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Desta forma, o registro/cadastro das atividades docentes neste sistema auxiliará a instituição
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no fundamental ato de identificação das potencialidades e deficiências existentes para, a partir

do quadro avaliativo, propor ações que objetivem a melhoria da qualidade das atividades de

ensino, pesquisa e extensão desta Instituição Federal de Ensino Superior.

5.3.3 - CENSO DO ENSINO SUPERIOR 2014

Descrição da atividade:

Anualmente, o Inep realiza a coleta de dados sobre a educação superior com o objetivo

de oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade em geral informações detalhadas sobre a

situação e as grandes tendências do setor.

A coleta dos dados tem como referência as diretrizes gerais previstas pelo Decreto n.º

6.425 de 4 de abril  de 2008. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre as

instituições de ensino superior, seus cursos de graduação presencial  ou a distância,  cursos

sequenciais,  vagas  oferecidas,  inscrições,  matrículas,  ingressantes  e  concluintes,  além de

informações  sobre  docentes,  nas  diferentes  formas  de  organização  acadêmica  e  categoria

administrativa.

Visando antecipar o levantamento das informações institucionais relevantes ao censo

2014, a PROEG elaborou um planejamento organizacional objetivando minimizar possíveis

entraves à prestação de informações ao governo federal.

Observou-se que  a  meta  a  ser  alcançada seria  concretizada  com mais  eficiência  e

eficácia a partir  do levantamento e organização das informações por módulos,  a saber:  a)

módulo discente; b) módulo docente, c) módulo da IES e e) módulo do curso. Cada módulo

ou cápsula visa à agregação de diferentes informações.

Compreendida a metodologia do agrupamento das informações, outra ação importante

foi a designação de servidores que atuariam em conjunto, mas, cada um com ações específicas

para o alcance da meta. As ações foram divididas em duas grandes partes, interligadas: 1) o

agrupamento das informações; e 2) o desenvolvimento do script para a migração no sistema

do Censo do Ensino Superior. Estas ações foram desenvolvidas de forma sinérgica, contando

com a participação direta de servidores lotados no Centro de Tecnologia da Informação e

Comunicação – CTIC e servidores da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.
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A meta ainda não foi alcançada, pois o período de abertura do sistema do Censo para

lançamento de dados, de acordo com a Portaria n. 597, do MEC/INEP (publicada no DOU de

17/12/2014, seção 1, página 16) será iniciado apenas em 09/02/2015. 

Principais Problemas:

No decorrer do desenvolvimento da atividade relacionada ao Censo 2014, observou-se

a  dificuldade  de  abstração  das  informações  relacionadas  aos  discentes,  surgindo  assim  a

necessidade  da  realização  de  atualização  cadastral  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  das

Atividades Acadêmicas – SIGAA, ficando tal atividade sob a responsabilidade do CTIC.

Surgiu  ainda  a  necessidade  de  cadastramento  da  estrutura  física  dos  prédios

pertencentes  à  instituição  (com informações  diversas  sobre  cada  departamento),  pois  tais

informações são de suma importância para o Censo do Ensino Superior, tornando necessária a

construção de um formulário específico para coleta dos dados necessários junto aos diversos

setores da Unifesspa, ação que ficou sob a responsabilidade direta de servidores da PROEG. 

Parcerias:

Para a realização das atividades até agora desenvolvidas e as que serão posteriormente

postas em ação fora firmada parceria entre a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG

e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC para a viabilização e o

alcance  de  resultados  satisfatórios.  Além  dos  dois  setores,  diretamente  envolvidos  no

levantamento e organização dos dados, podemos citar a participação do CRCA – Centro de

Registro e Controle Acadêmico –, através do repasse de informações e ainda de proposições

sobre a melhor maneira de reunir informações relativas ao módulo discente; e também das

demais Unidades e Subunidades da Instituição, que contribuem de forma direta para o alcance

desta meta, através do repasse das informações necessárias. 

Considerações finais a respeito do Censo do Ensino Superior:

Ainda que se apresente como uma ação de alta complexidade, levada a cabo, neste

momento, por uma equipe que ainda está se apropriando da sistemática da ação, compreende-
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se que importantes passos já foram realizados para a concretização da meta com êxito, no ano

de 2015; êxito que certamente advirá do trabalho sinérgico demonstrado pelos servidores que

se encarregaram desta importante ação institucional. 

5.3.4 - CONTROLE DE PROCESSOS

Descrição da atividade:

O controle  de  processos  da  Pró-Reitoria  de  Ensino de  Graduação  obteve  avanços

consideráveis,  tendo  como  ação  a  centralização  do  controle  de  entradas  e  saídas  dos

processos. Para que se atingisse tal avanço foi de fundamental importância a alocação de um

servidor específico que se responsabilizou pelo gerenciamento e organização de tal tarefa;

configurando, através de sua ação, a eficiência no gerenciamento processual administrativo.

Principais Problemas:

Os  problemas  em  relação  ao  controle  de  processos  foram  observados  antes  da

centralização do recebimento e despacho de processos por um único servidor responsável.

Portanto,  a partir  da centralização do procedimento,  com a utilização de uma planilha de

registro de entradas e saídas, configurou-se uma situação de contínuo e sistemático controle

sobre  os  processos  que  tramitavam,  em algum momento,  pela  Pró-Reitoria  de  Ensino de

Graduação. 

Parcerias:

A centralização  e  controle  sobre  os  processos  somente  foi  possível  a  partir  da

colaboração de todos os servidores que fazem parte da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação,

os  quais ao receberem algum processo encaminham ao servidor  responsável  pelo registro

necessário, e este, posteriormente, encaminha o processo a quem de direito.

Considerações finais sobre a ação controle de processos:

Houve  um  inquestionável  avanço  nas  questões  relacionadas  à  organização  dos

processos. O registro da entrada e saída de processos certamente possibilita uma resposta mais
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rápida às demandas oriundas da comunidade acadêmica e de setores externos à instituição,

contribuindo, fundamentalmente,  para a eficiência e eficácia da Pró-Reitoria de Ensino de

Graduação.  

5.3.5 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Descrição da atividade:

A aquisição de material bibliográfico na Unifesspa, no ano de 2014, foi realizada pela

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que centralizou o recebimento das listas com demandas

de acervos bibliográficos encaminhadas pelos institutos das unidades situadas na sede e pelos

Campi fora de sede. A aquisição efetivou-se através da modalidade de adesão via participação

extraordinária à Ata do Sistema de Registro de Preços. O registro do processo de aquisição de

acervo  bibliográfico  foi  aberto  em  25/02/2014  e  gerou  o  processo  de  número

23073/005816/2014-85.  Houve  a  certificação  de  que  o  preço  oferecido  pela  empresa

vencedora da Ata (Registro de Preços n. 139/2013) denominada M. A. Pontes era vantajoso

frente aos preços oferecidos pelo mercado e, desta forma, iniciou-se o processo de aquisição

do acervo através da citada empresa. 

É  importante  o  registro  de  que,  precedendo  à  efetiva  ação  de  aquisição,  houve  o

desenvolvimento  de  um  trabalho  de  fundamental  importância,  realizado  pela  equipe  de

servidores bibliotecários lotados na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação: a organização das

listagens em planilhas, separadas por cursos ou institutos. 

A quantidade de acervo adquirida, bem como os valores de aquisição de cada categoria

de livros (nacionais e estrangeiros) está registrada no quadro abaixo: 

Categoria Quantidade Valor

Livros Nacionais 6.781 412.075,76

Livros Importados 483 90.859,55

Total 7.264 502.935,31

Principal Desafio relacionado à ação de aquisição dos livros:
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O principal desafio relacionado à aquisição de acervo bibliográfico diz respeito ao fato

da ação ser desempenhada por servidores que, pela primeira vez, realizavam procedimentos

de aquisição de livros no âmbito da instituição. 

Resposta ao problema: 

A falta de experiência com a aquisição de livros e a inviabilização da possibilidade de

uma capacitação específica antes da tomada de procedimentos em relação à  aquisição do

acervo bibliográfico foi compensada pela disponibilidade e proatividade demonstrada pela

equipe,  através  da  busca  de informações,  junto  aos  mais  distintos  setores  da Unifesspa e

também da UFPA, acerca dos procedimentos necessários para a efetivação da ação. 

Parcerias: 

A  realização  desta  ação  somente  foi  possível  devido  ao  trabalho  em  equipe

apresentado por servidores da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Biblioteca, Divisão de

Compras e Serviços, Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, dentre outros.  

Considerações finais a respeito do processo de aquisição de acervo bibliográfico: 

O processo de aquisição de livros ainda não foi encerrado, tendo em vista que da

quantidade  total  de  livros  nacionais  e  importados  adquiridos  através  do  processo  número

23073/005816/2014-85 (quantidade e valores informados anteriormente), apenas uma parcela

destes livros foi recebida na instituição até o final do ano de 2014. 

O recebimento de cada lote de livros é sucedido por procedimentos de conferência,

ação que se desdobra em duas etapas, ambas fundamentais: a) servidores da Pró-Reitoria de

Ensino  de  Graduação  atestam  o  recebimento  dos  livros  nas  notas  fiscais  recebidas  e

encaminham,  por  meio  de  documento,  as  notas  fiscais  à  Divisão  de  Almoxarifado  e

Patrimônio,  para  as  providências  de lançamento  dos  livros  no sistema de imobilizado da

Instituição e, posteriormente, encaminhamento à Divisão de Finanças e Contabilidade, para as

providências de pagamento à  empresa fornecedora dos  livros;  b) servidores  bibliotecários

(alguns lotados na própria PROEG e outros lotados no Sistema de Bibliotecas – SIBI) se

encarregam da conferência, separação e encaminhamento dos livros  para as bibliotecas das

Unidades-sede I e II e para os Campi fora de sede. 
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Pelo exposto, estão ainda em fase processual as ações relacionadas ao recebimento,

conferência, encaminhamento da documentação para inclusão no sistema de imobiliário da

instituição; encaminhamento da documentação para providências de pagamento, bem como os

procedimentos de encaminhamento dos lotes de livros às Unidades-sede ou aos Campi fora de

sede (pois recebemos, até o momento, três lotes de livros, mas ainda deverão chegar outros

lotes). Mesmo depois de concluídas estas etapas, entendemos que a Pró-Reitoria de Ensino de

Graduação e a Coordenação Geral do Sistema de Bibliotecas ainda terão a responsabilidade

de acompanhar  a  sistemática  de  disponibilização dos  livros  aos  discentes,  de  forma  a  se

garantir que os livros recentemente adquiridos possam estar disponíveis ao usuário final e,

desta forma, potencializar as ações de ensino da instituição.

5.3.6 - ELABORAÇÃO DA PÁGINA DA PROEG

Caracterização da ação:

O acesso à informação tem como base principal a propagação das formas de difusão e

o desenvolvimento de tecnologias que objetivem o acesso da população a tais informações.

Dessa  maneira  tornou-se  necessária  a  criação e  hospedagem de  uma  home page da  Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação, tendo como meta inicial a disponibilidade de informações

para a comunidade acadêmica e a população em geral.

Considerando a insuficiente quantidade de servidores na Assessoria de Comunicação

(ASCOM) e, considerando ainda que a Pró-Reitoria conta, em seu quadro de servidores, com

um servidor com competência para o desenvolvimento da página institucional, a este servidor

foi designada a meta de desenvolver o projeto e atualizar o site com informações relacionadas

ao ensino de graduação.

Principais Desafios relacionados à ação:

Inicialmente,  um dos desafios relacionou-se à falta de definição sobre qual seria o

layout a ser adotado no projeto, o qual foi alterado por 2 (duas) vezes; tornando cíclico o

desenvolvimento.  A partir  da  definição  de  que  o  layout obedeceria  à  identidade  visual

estipulada  pelo  governo  federal,  houve  uma  força  tarefa  da  Pró-Reitoria  de  Ensino  de
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Graduação,  juntamente  com  a  Assessoria  de  Comunicação,  para  o  aprimoramento  e

diagramação do layout.

A ação foi precedida de um estudo dos módulos  nativos e das funcionalidades do

layout;  além  do  debate  sobre  qual  seria  a  melhor  diagramação  para  atendimento  das

necessidades  de  acesso  a  informação.  Concluídos  estes  procedimentos,  chegou-se  a  um

resultado final aceito pela Diretoria da PROEG.

Contratações e Parcerias:

Houve uma parceria da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação com a Assessoria de

Comunicação – ASCOM; sendo, esta última, a responsável pelo desenvolvimento de todas as

home  page  institucionais.  Desta  forma,  a  ASCOM  disponibilizou  o  acesso  ao  layout e

repassou orientações necessárias ao desenvolvimento do projeto.

Considerações finais acerca do processo de construção da página da PROEG:

A  disponibilização  da  página  institucional  da  PROEG,  com  as  principais

características requeridas das páginas institucionais (identidade padrão de Comunicação do

Governo Federal) demonstra, de forma clara, que a ação de criação da página foi realizada a

contento. Embora a ação de criação e disponibilização da página oficial tenha sido concluída,

a disponibilização das informações – constantemente renovadas – configura-se como uma

ação contínua; que demandará constante atuação para que a Pró-Reitoria possa cumprir seu

papel de difusão de suas ações à população em geral. 
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