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Contribuição à Sociedade 
 

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 coparticipante 
das decisões políticas e programáticas da 
Universidade, especialmente daquelas 
diretamente relacionadas com o ensino de 
graduação, sempre objetivando a oferta de uma 
educação de qualidade.  

 

Considerando-se os limites do escopo de 
um texto introdutório, apresentamos aos nossos 
leitores, a seguir, um panorama das principais 
ações realizadas pela Proeg ao longo do exercício 
2015: 

 

* Tivemos o ingresso de mais de 1100 alunos na 
graduação; 
 

* Financiamos, através de nossos programas, 45 
projetos, por meio dos quais 80 discentes 
receberam bolsas pelo período médio de 12 meses 
para o desenvolvimento de ações de monitoria e de 
pesquisa; 

 

* Colaboramos com o processo de revitalização de 
quase a totalidade dos Projetos Pedagógicos de 
Curso (PPCs), ajustando-os aos diferentes 
contextos educacionais; 

 

* Realizamos eventos oportunizando a discussão de 
questões pertinentes ao ensino e a aprendizagem 
na educação superior, entre os quais o I Fórum de 
Graduação; 

 

* Contribuímos efetivamente para a 
indissociabilidade entre os pilares da educação 
superior, e destacamos, neste sentido, a realização 
da I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, evento 
que contou com a participação de mais de 600 
pessoas.  

 

 

 

 

 

 

   

 

* Contribuímos diretamente com o processo de 
aquisição de mais de 9 mil exemplares para 
ampliação do acervo das bibliotecas das Unidades 
sede e fora de sede. 

Além do aperfeiçoamento dos programas 
existentes, ampliamos nosso escopo de atuação 
desenvolvendo novas ações. A implantação do 
Programa de Apoio ao Discente é um exemplo. As 
ações deste Departamento são voltadas ao 
fortalecimento da qualidade de vida estudantil, 
apoio extraclasse e psicopedagógico e representam 
importante estratégia para propiciar igualdade de 
oportunidades de permanência na universidade 
pública. 

 
 

 Outro aspecto a ser ressaltado foi o 
aprimoramento da gestão. Para responder à 
necessidade de executar os projetos e 
incumbências da Proeg com mais racionalidade, 
efetividade e agilidade, reorganizamos 
internamente as atribuições, redefinimos 
responsabilidades e adotamos uma nova estrutura 
organizacional. Neste novo desenho destacamos a 
criação da Divisão de Formação Docente e Apoio ao 
Discente e, dentro desta, a criação do 
Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social, 
este último, voltado especificamente para o 
atendimento de discentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 



 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2015 PROEG 

7 

 

O processo de gestão passou a ser 
dinamizado por uma diretriz mais estruturada de 
planejamento estratégico. O trabalho coletivo de 
reflexão e definição dos objetivos e metas 
prioritárias para o ano de 2016 e o 
desenvolvimento de ferramentas de gestão desse 
processo ilustra bem essa mudança. 

A intensificação da comunicação com a 
comunidade interna e com a sociedade motivou a 
criação de uma página na Internet para divulgar os 
assuntos de interesse público. A página pode ser 
acessada a partir de diversos dispositivos e possui 
atributos de acessibilidade e responsividade. 

 

O quadro de servidores da Proeg foi 
incrementado e aperfeiçoado.  Novos Técnico-
Administrativos, com formação em Pedagogia, 
Psicologia e Administração, somaram-se à equipe 
para fortalecer a qualidade de trabalho desta Pró-
reitoria, que cresceu mais de 100% neste ano. Além 
disto, mais de 50% da equipe da Proeg recebeu 
capacitação no exercício. 

 

Todo esse esforço tem foco. Sabemos que 
um dos fatores fundamentais para a criação do 
ambiente econômico favorável ao 
desenvolvimento em uma dada região é a 
disponibilidade de pessoas qualificadas. Nascemos, 
como Instituição de Ensino Superior, com a missão 
de alavancar a produção do conhecimento e a 
qualidade de vida na região. Formando 
profissionais qualificados em áreas tão diversas 
quanto Administração, Agronomia, Artes Visuais, 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Ciências Naturais, Ciências Sociais, 
Direito, Educação do Campo, Engenharias (Civil, 
Computação, Elétrica, Materiais, Mecânica, Minas 
e Meio Ambiente, Química), Física, Geografia, 
Geologia, História, Letras (Português e Inglês), 
Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química, Saúde 
Coletiva e Sistemas de Informação, esta Pró-reitoria 
de Ensino de Graduação assume parte essencial do    
compromisso institucional.  

 

O papel de formação de pessoas 
qualificadas pela Unifesspa cresce em importância 
na medida em que tem o propósito de atender a 
uma região com riquezas naturais e culturais 
peculiares a exigir conhecimentos científicos e 
tecnológicos apropriados ao fortalecimento do  

 
 

 
 

desenvolvimento econômico e social de seus 
habitantes. 

 

 
Obrigado à equipe da Proeg pelo trabalho, 

feito sob muita inspiração, dedicação e alegria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FOCO DA 
AVALIAÇÃO 
A avaliação da educação deve ter por foco, mais 

do que refletir o cumprimento dos meios (ensino, 

pesquisa, extensão, infraestrutura, administração) 

para a realização da principal função da educação 

superior de qualidade, refletir o cumprimento de 

suas finalidades: a construção da cidadania e a 

formação de sujeitos socialmente responsáveis 

(DIAS SOBRINHO, 2009). 
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Principais realizações da gestão no exercício 

Janeiro 

 Processos seletivos abrem oportunidades para ingresso de alunos da 
Educação do Campo, Indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência. 

 Unifesspa ouve professores e estudantes no processo de avaliação dos 
cursos de Graduação. 

 
Seminário a Universidade e 
questão Indígena 

Março 

 Unifesspa realiza acolhimentos de ingressantes na II Semana do 
Calouro. 

Fevereiro 

 80 estudantes são contemplados com bolsas vinculadas a projetos de 
melhoria do ensino-aprendizagem. 

Resultados da pesquisa são 
apresentados por professora e 
aluna 

Maio 

 Capacitação de professores melhora a utilização das tecnologias 
disponíveis no SIGAA para elaboração do plano de ensino. 

 
Capacitação de professor no 
SIGAA 

Junho 

 Unifesspa realiza processo seletivo para ingresso de novos alunos nos 
campi de Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e 
Xinguara. 

 
Programa “Unifesspa de todos 
nós” visita Santana do Araguaia 

Abril 

 Celebração de convênios de estágio com empresas públicas e privadas 
amplia oportunidades para alunos da Unifesspa. 

 Coordenação de estágio 
supervisionado 

II Semana do Calouro 
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Principais realizações da gestão no exercício 

Setembro 

 Apresentações em versão oral e banner marcam o primeiro Seminário de 
Projetos Integrados. 

 A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pauta a realização da 
I JEPE. 

 
I Jornada de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Unifesspa 

Julho 

 Acessibilidade a pessoas com deficiência, responsividade e acesso a partir 
de diversos dispositivos orientam o novo layout do site da Proeg. 

 
Site da Proeg 

Agosto 

 Unifesspa compra quase 9 mil novos livros para disponibilização a alunos e 
docentes. 

 Parte dos exemplares 
adquiridos 

Novembro 

 Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social visita campus de Santana 
do Araguaia objetivando fortalecer o vínculo institucional entre Unifesspa e 
estudantes. 

 Proeg apoia II Congresso Paraense de Educação Especial, realizado pelo 
Núcleo de Acessibilidade de Inclusão Acadêmica –NAIA. 

 

DAP – Visita ao campus de 
Santana do Araguaia 

Dezembro 

 I Fórum de Graduação proporciona à comunidade acadêmica momento de 
reflexão sobre os desafios e perspectivas da educação superior. 

 
I Fórum de Graduação da 
Unifesspa 

Outubro 

 Discentes da Unifesspa recebem reconhecimento e premiação por 
publicação qualificada de artigos acadêmicos. 

 Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social começa a realizar serviço 
de acolhimento, escuta e orientações individuais aos alunos da Unifesspa. 

 

PIQD – Premiação por 
publicação de artigo 
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1.1  Identificação da Unidade  

 

 

Nome da unidade / SIGLA: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - Proeg 

Endereço completo: Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, Nova Marabá, CEP: 68501-970, 

Marabá (PA).  

Ato de criação da Unidade: Resolução Consun nº 003, de 04 de abril de 2014. 

E-mail: proeg@Unifesspa.edu.br 

Telefone: (94) 2101 7103 / 7129 / 7132 

Nome do dirigente: Prof. Dr. Sebastião da Cruz Silva 

Portaria de nomeação e período de gestão: Portaria nº 447/2015, Pro tempore 
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A figura abaixo apresenta a estrutura organizacional da Pró-reitoria de Ensino de Graduação, detalhando a linha hierárquica e os níveis administrativos 
e está regulamentada pela Resolução de n.º 011/2015 do CONSUN. 
 

Figura 1 – Organograma da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – Proeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   2. ORGANOGRAMA 

Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação - PROEG

Secretaria Executiva

Diretoria de 
Planejamento e 

Projetos Educacionais

Divisão de Avaliação e 
Planejamento

Coordenadoria de 
Avaliação

Divisão de Projetos 
Educacionais

Coordenadoria de 
Finanças

Coordenadoria de 
Programas de 

Formação e Concurso

Diretoria de Ensino

Divisão de Regulação e 
Avaliação de Cursos

Coordenadoria de 
Normas e Regulação 

de Cursos

Coordenadoria de 
Acompanhamento e 

Avaliação de PPC

Departamento de 
Avaliação Bibliográfica 

de PPC

Divisão de Formação 
Docente e Apoio ao 

Discente

Departamento de 
Apoio 

Psicopedagógico e 
Social

Coordenadoria de 
Estágio e Viagens de 

Campo

Coordenadoria de 
Acompanhamento 
Docente e Discente

Fonte: Proeg. 
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3.1 Organização e Funcionamento  
 
Para ser capaz de fazer frente aos desafios impostos pela realidade atual, pautada por mudanças 
constantemente impulsionadas pelo processo de inovação tecnológica e pelo fenômeno da 
globalização, a Proeg, como unidade administrativa da Unifesspa, fundamenta sua organização e 
funcionamento pelo princípio da gestão democrática – que prioriza o diálogo e a interação entre os 
sujeitos para a melhor tomada de decisão – e alinha-se aos princípios do modelo de gestão de 
pessoas por competências, política que tem como um de seus objetivos principais o 
desenvolvimento permanente do servidor público. Desenvolvimento entendido como processo 
continuado que visa ampliar os conhecimentos e habilidades dos servidores e, desta forma, ampliar 
suas possibilidades de contínuo aperfeiçoamento enquanto pessoa e também em relação ao seu 
desempenho funcional e atitudes, com vistas ao cumprimento dos objetivos institucionais. 
 
Alinhados ao escopo de princípios acima apresentados, os gestores da Proeg, assumindo um papel 
de liderança marcado pelo foco em pessoas, equipes e resultados, orquestram as ações da Pró-
Reitoria buscando, de forma estruturada e dialogada, a participação dos servidores não apenas nas 
fases de execução, mas também nas fases de formulação da estratégia de ação, de forma a 
potencializar a contribuição, no que diz respeito ao campo de atuação da Unidade, para que a 
Instituição Unifesspa cumpra com sua missão, atinja sua visão de futuro e realize os objetivos 
estratégicos, conforme definido em seu Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 

3.2 Corpo Técnico-Administrativo  

A Proeg possui em seu quadro de pessoal 15 (quinze) servidores técnico-administrativos, sendo 2 
(dois) do nível de classificação “D” e 13 (treze) do nível de classificação “E”, distribuídos nas 
subunidades da Pró-reitoria conforme apresentado na Tabela 1, abaixo. 
 

Tabela 1 - Quantitativo de Técnico-Administrativo e classe. 

Unidade / Subunidade 
Classe 

Total 
D E 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação  1 0 1 

Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais 
 

0 0 0 

Divisão de Avaliação e Planejamento 0 0 0 

Divisão de Projetos 1 2 3 

Diretoria de Ensino  0 0 0 

Divisão de Regulação e Avaliação de Cursos 0 7 7 

Divisão de Formação Docente e Apoio ao Discente 0 4 4 

TOTAL 2 13 15 

   Fonte: Proeg.

 
3. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE  
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O Gráfico 1, a seguir, apresenta a evolução de mais de 100% ocorrida na composição do corpo 
técnico-administrativo da Proeg de 2014 a 2015, período no qual foi ampliado de 7 para 15 
servidores. A adequação ocorrida do quadro de TAEs às dimensões dos corpos docente e discente - 
que também cresceram significativamente no período - e às condições de infraestrutura da 
Unifesspa, permitiu grande parte da elevação da capacidade para desenvolver novos projetos 
verificada na Proeg em 2015, alimentando, assim, um círculo virtuoso de criação de novas 
oportunidades para realização de projetos estratégicos voltados ao cumprimento dos propósitos 
institucionais na área do ensino de graduação, como será visto no Capítulo 6 deste relatório.  
 
 

Gráfico 1 – Evolução do Quadro Técnico-Administrativo e classe, 2014 a 2015. 

 
                           Fonte: Proeg. 
 
 
Além da otimização do quantitativo de pessoal, mais de 50% do quadro de servidores da Proeg 
passou por capacitação em 2015, como parte da implementação de uma política mais ampla voltada 
ao desenvolvimento de pessoas e ao atendimento mais satisfatório das atividades da Pró-reitoria e, 
consequentemente, dos serviços prestados pela Proeg à comunidade acadêmica. Vale ressaltar que 
tal política se encontra alinhada ao PDI da Instituição, que definiu entre seus objetivos “qualificar e 
capacitar seu quadro de servidores”. 

A aplicação dos recursos disponíveis sob a rubrica capacitação de servidores no âmbito da Proeg 
teve por base o atendimento de necessidades identificadas pelos servidores, referenciadas nas 
atividades desenvolvidas por cada servidor da Unidade. No exercício, foram viabilizadas 
oportunidades de capacitação para 11 servidores da Pró-Reitoria, em áreas que tinham relação 
direta com as atividades desenvolvidas por eles. Desses, 7 servidores estão fazendo cursos de 
capacitação à distância em temáticas como Planejamento e Avaliação de Projetos; Planejamento 
Educacional e Avaliação de Políticas Públicas; Avaliação de Projetos e Políticas Públicas em Educação; 
1 servidor fez um curso presencial ofertado pelo ENAP em Brasília sobre Análise e melhoria de 
Processos; e 3 servidores participaram de Congressos sobre avaliação da educação. O investimento 
total nestes cursos, somando-se pagamento de inscrições, materiais didáticos, diárias e passagens, 
alcançou R$11.019,79,00, conforme mostra a Tabela 2, a seguir.  

 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2015 PROEG 

14  

Tabela 2 – Cursos/Eventos de Capacitação realizados em 2015. 

Curso / Evento 
Carga 

Horária 
Nº de servidores 

contemplados 
Investimento 

(RS) 

Planejamento Educacional e Avaliação de Políticas Públicas 120h/a 03 378,00  

Planejamento e Avaliação de Projetos 280h/a 02 536,00  

Avaliação de Projetos 280h/a 01 268,00  

Políticas Públicas em Educação 120h/a 01 126,00  

Análise e Melhoria de Processos 45h/a 01 1.923,36 

Congresso Internacional em Avaliação 60h/a 01 2.991,66 

Avaliação da Educação Superior 20h/a 02 4.796,77  

TOTAL 11.019,79  

   Fonte: Proeg/Diproj. 

                                             
3.3 Quantitativo de Técnico-Administrativos afastados e tipo de afastamento 
 
O Quadro 1, abaixo, registra a redução temporária da força de trabalho da Proeg em função do 
afastamento legal de uma servidora que se encontra em fruição de licença-maternidade. Tal 
movimentação, ainda que impacte o quantitativo de servidores disponível para o atendimento das 
demandas institucionais, é parte da dinâmica típica do quadro de pessoal de qualquer organização, 
especialmente quando o número de afastamentos não representa um percentual muito elevado, 
como é caso aqui reportado. 
 
 

Quadro 1 - Servidores Técnico-Administrativos afastados em 2015. 

Subunidade Quantidade Tipo de afastamento 

Diretoria de Ensino/Divisão de Regulação e Avaliação de Cursos 1 Licença-Maternidade 

   Fonte: Proeg. 

   *Licença Saúde; Mandato Eletivo; Qualificação; e outros. 
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4. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS A PARTIR DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

 
 

 
 

O desempenho positivo alcançado no último ano, em que pesem alguns desafios enfrentados, como a escassez orçamentária para expansão dos 
espaços e equipamentos, expressa-se na melhoria da oferta e qualidade dos serviços prestados pela Proeg à comunidade, demonstrados pelo conjunto 
de ações e serviços realizados, detalhados no Quadro 2, mais abaixo, e, também, ao longo deste documento. Em atendimento às recomendações da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Seplan, apresentamos as ações que foram realizadas no ano de 2015, pela Proeg, na 
última coluna do quadro a seguir, evidenciando o alinhamento dessas ações a pelo menos um dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI pró tempore 2014-2016. 
 

Quadro 2 – Principais resultados alcançados em 2015. 

 

Perspectiva Objetivo estratégico Descrição do objetivo 
Ações mais relevantes realizadas em 2015 pela Proeg para alcançar 

os objetivos estratégicos do PDI 

Resultados 
Institucionais 

Formar cidadãos capazes de 
transformar a realidade social. 

Produzir e transferir conhecimentos, técnicas e 
habilidades embasadas em princípios éticos e 
científicos focados na formação de cidadãos com 
competência crítica para a promoção do 
desenvolvimento regional sustentável. 

Assessoria aos Núcleos Docentes Estruturantes no processo de 
elaboração e/ou reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de 
graduação da Unifesspa. 

Elaboração do plano de formação pedagógica dos docentes. 

Fomentar a articulação 
regional, nacional e 
internacional em ensino, 
pesquisa e extensão. 

Ampliar e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão por meio do intercâmbio com ambientes 
acadêmicos no País e no exterior. 

Participação no I Jogos Mundiais Indígenas ocorrido em Palmas/TO 
juntamente com estudantes indígenas da Unifesspa, visando perceber 
as demandas estudantis indígenas; conhecer melhor as suas culturas e 
problemáticas; e, em adição, fortalecer o vínculo institucional entre 
Unifesspa e os estudantes. 

Visita institucional ao Programa de Apoio Psicopedagógico da 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) com a finalidade de conhecer 
as experiências exitosas realizadas; as características e perfil dos 
serviços, para orientar e organizar o recém-criado Departamento de 
Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente da Unifesspa. 
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Orientação aos docentes e discentes sobre a política/ações de estágio. 

 
Resultados 

Institucionais 

Fomentar a articulação 
regional, nacional e 
internacional em ensino, 
pesquisa e extensão. 

Ampliar e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão por meio do intercâmbio com ambientes 
acadêmicos no País e no exterior. 

 
Incentivo e orientação de ações para fortalecimento da política de 
extensão e pesquisa e sua articulação ao ensino por meio dos PPCs. 

Processos 
Internos/ 
Unifesspa 

Fortalecer os cursos 
oferecidos pela instituição. 

Promover o avanço da qualidade dos cursos oferecidos 
com processos inovadores de ensino-aprendizagem. 

Realização do I Seminário de Projetos Integrados (SPI), evento que teve 
por finalidade promover palestras e debates sobre o ensino, a pesquisa 
e a extensão que a Universidade oferece e o que quer alcançar, 
aperfeiçoando e fortalecendo a articulação entre as ações desses três 
pilares na Unifesspa. 

Reformulação da maioria dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs). 

Diagnóstico de dificuldades no ensino de graduação e proposição de 
ações para superação das falhas detectadas. 

Realização da Avaliação dos cursos, planejada nos PPCs, via SIGA-A. 

Realização da I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPE), em 
parceria com as Pró-Reitorias de Ensino de Graduação, de Extensão e 
Assuntos Estudantis (Proex) e de Pesquisa e Inovações Tecnológicas 
(Propit), também com o objetivo de aperfeiçoar e fortalecer a 
articulação entre esses três pilares na Unifesspa.  

Lançamento do Edital Cooperativo das 3 Pró-Reitorias (Proeg, Propit e 
Proex) de Apoio à Publicação Discente. Esta premiação visou incentivar 
à publicação de artigos científicos por discentes da graduação e o 
maior envolvimento com atividades de pesquisa e extensão.  

Fortalecer os cursos 
oferecidos pela instituição. 

Promover o avanço da qualidade dos cursos oferecidos 
com processos inovadores de ensino-aprendizagem. 

Adequação do acervo do SIBI visando à melhoria do ensino-
aprendizagem nos cursos de graduação por meio do atendimento à 
bibliografia dos Projetos Pedagógicos dos cursos e, por extensão, 
cumprimento dos requisitos de avalição do MEC.  
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Realização da Semana Acadêmica de Recepção de Calouros, para 
apresentação dos serviços oferecidos pela instituição aos discentes. 

Coordenação do processo de regulação dos cursos e apoio na 
construção dos projetos pedagógicos. 

Processos 
Internos/ 
Unifesspa 

Fortalecer os cursos 
oferecidos pela instituição. 

Promover o avanço da qualidade dos cursos oferecidos 
com processos inovadores de ensino-aprendizagem. 

Produção de um relatório a partir de um levantamento de dados 
realizado com estudantes de Santana do Araguaia, com o objetivo de 
traçar os perfis das turmas e dos estudantes, bem como de levantar 
suas necessidades para intervenção focada na superação de 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

Realização de reunião e orientação com os professores dos cursos de 
graduação a fim de favorecer maior integração entre discentes, e 
destes com os docentes, além de sugestões de propostas acerca da 
minimização de dificuldades de aprendizagem e sociabilidade dos 
estudantes entre si e com o ambiente acadêmico.  

Acolhimento, escuta e orientações individuais a estudantes acerca das 
demandas que apresentam e que, de certo modo, interferem no seu 
desempenho acadêmico.  

Análise de estudo de caso in loco no Campus de Santana, solicitado 
pela Direção do Campus à Proeg. Esse trabalho exigiu uma articulação 
com os serviços da rede municipal de saúde e assistência social de 
Santana do Araguaia. 

Realização de pesquisa com docentes para levantamento de 
sugestões/necessidades que subsidiarão as ações voltadas a esse 
público.  

Realização de ações com as Faculdades, iniciando pelo evento 
intitulado “1ª Roda de Conversa da Faculdade de Computação e 
Engenharia Elétrica da Unifesspa:  organização e o funcionamento do 
NDE”. 

Organização e realização do I Fórum de Graduação, como espaço para 
discussão de questões pertinentes ao ensino e à aprendizagem. 
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Celebração de convênios de estágio com empresas públicas e privadas. 
Recebimento de relatórios pré e pós campo dos cursos de graduação 
que praticam atividades práticas fora do âmbito da instituição. 

Processos 
Internos/ 
Unifesspa 

 

Aperfeiçoar processos de 
aquisição, contratação e de 
elaboração de projetos 

Projetar, sistematizar e agilizar os processos de 
contratação de bens e serviços, acelerando ações e 
garantindo a facilitação, de modo a assegurar maior 
presteza e eficiência com foco no resultado final. 

Aperfeiçoamento do processo de compra do acervo informacional. 

Promover a modernização da 
infraestrutura física e 
tecnológica. 

Implementar políticas e ações que garantam a 
modernização da infraestrutura física e tecnológica, 
respeitando-se os aspectos ambientais e ordenamento 
da ocupação e uso do espaço institucional. 

Coordenação da compra de mobiliário para as bibliotecas dos campi 
fora de sede.  

Processos 
Internos/ 
Unifesspa 

 
 
 
 

Levantamento e acompanhamento dos equipamentos, materiais e da 
infraestrutura oferecidos pelos laboratórios de ensino, para 
posteriores ações de adequação e modernização de espaços onde 
houver necessidade. 

 
Desenvolver processos de 
planejamento, gestão e 
avaliação. 

 
Implementar práticas inovadoras de gestão dirigidas 
para resultados com a utilização de mecanismos de 
avaliação de desempenho institucional. 

Elaboração do instrumento de avaliação institucional dos cursos de 
graduação. 

Adesão e coordenação da participação dos cursos de graduação no 
sistema de avaliação do ENADE. 

Dinamizar a comunicação 
institucional. 

Gerar comunicação consistente e acessível que 
transmita as informações necessárias que sucedam em 
interesse público. 

Elaboração e divulgação dos editais dos processos seletivos dos cursos 
de graduação. 

Gestão da informação e do 
conhecimento. 

Otimização dos canais de informação, definição dos 
fluxos e adotar tecnologias adequadas que facilitem o 
acesso, a difusão e a gestão do conhecimento. 

Criação e manutenção da página oficial da Proeg para publicação de 
informações de interesse público. 

Realização de treinamento no ENADE e SISPLAD para coordenadores 
de cursos e de diretores de instituto em todos os campi da Unifesspa. 

Aprimoramento do site da Proeg como a alteração do layout para o 
modelo do governo federal, viabilizando acessibilidade a pessoas com 
deficiência, responsividade, e acesso pelo usuário a partir de diversos 
dispositivos. 
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Reformulação do Sistema On-line de Avaliação do ensino de graduação 
e do Sistema On-line de PPC. 

Intensificar o uso de 
tecnologias educacionais e 
sociais. 

Promover o uso interligado e interativo de diversas 
mídias, no processo de edificação do conhecimento, 
democratizando o acesso à informação. 

Promoção de treinamentos para a utilização prática do SIGAA.  

Abertura do processo de credenciamento para oferta de educação a 
distância na Unifesspa. 

Fortalecer a atividade de 
controle interno. 

Fortalecer os mecanismos de controle interno visando à 
melhoria do processo de gestão nos seus diversos 
aspectos de forma a prevenir eventuais 
desconformidades e vulnerabilidades às quais está 
sujeita a instituição. 

Registro dos atendimentos realizados, descrevendo dados pessoais e 
as estratégias de intervenção acordadas entre o discente e a equipe.  

Agendamento de atendimentos individuais. 

Processos 
Internos/ 
Unifesspa 

Qualificar e capacitar o 
quadro de servidores. 

Ampliar a política institucional de qualificação e 
capacitação de servidores, observando a política 
nacional e as especificidades setoriais para melhoria do 
desempenho profissional e institucional. 

Realização de treinamento no ENADE, SIGAA e SISPLAD para 
Coordenadores de Cursos e de Diretores de Instituto em todos os 
campi da Unifesspa. 

Início da aplicação do treinamento no SIGAA, com os docentes do 
curso de Letras- Língua Portuguesa. 

Ampliar a política institucional de qualificação e 
capacitação de servidores, observando a política 
nacional e as especificidades setoriais para melhoria do 
desempenho profissional e institucional. 

Orientação e acompanhamento em processos de avaliação dos cursos 
de Pedagogia, Geografia, Ciências Naturais e Letras Português. 

Gerenciamento dos recursos destinados ao atendimento das 
necessidades de capacitação dos 11 técnicos da Proeg, sendo que 4 
desses passaram por capacitação presencial e 07, por capacitação à 
distância em temas que versam sobre Planejamento e Avaliação de 
Projetos; Planejamento Educacional e Avaliação de Políticas Públicas; 
Avaliação de Projetos e Políticas Públicas em Educação. O investimento 
total nestes cursos somando-se pagamento de inscrições, materiais 
didáticos, diárias e passagens foi de 11.019,79,00 reais. 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2015 PROEG  

20  

Orçamentária 

Assegurar recursos 
orçamentários necessários 
para a implantação da 
estratégia. 

Assegurar recursos para viabilizar a execução 
orçamentária dos projetos estratégicos estruturantes. 

Elaboração e execução do planejamento financeiro e orçamentário 
anual. Trata-se da previsão dos recursos financeiros necessários à 
execução de todas as atividades da Pró-Reitoria realizadas no ano, 
além do acompanhamento deste orçamento durante o exercício, com 
o objetivo de garantir que os recursos sejam utilizados da melhor 
forma possível e que sejam adequados e remanejados para outras 
ações caso necessário. 

Elaboração do Plano de Previsão Orçamentária especificamente para o 
desenvolvimento de ações desta Pró-Reitoria ao longo do ano de 2016. 

 Fonte: Proeg. 
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5. CONTEÚDO ESPECÍFICO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DIMENSÕES 
    E INDICADORES UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 
 

Neste capítulo, a abordagem será realizada a partir da análise de indicadores já consagrados para 
avaliação do ensino de graduação. Dentre um conjunto amplo de indicadores, selecionamos aqueles 
possíveis de refletir as medidas contidas nos instrumentos de planejamento estratégico da 
Universidade e que, simultaneamente, melhor expressassem os resultados mais relevantes da 
gestão desta Pró-Reitoria; melhor atendessem às necessidades de informação dos diversos públicos 
interessados; e, finalmente, apresentassem disponibilidade de dados no momento de sua apuração.  
 

Assim, na sequência, são apresentados esses indicadores, sistematizados por dimensão. Alguns 
desses indicadores são os definidos pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni) como instrumento de acompanhamento de suas metas; outros, 
são os utilizados pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para 
avaliar a qualidade do ensino superior ofertado.  
 

Com a finalidade de proporcionar maior visibilidade à gestão desta IFES sob o escopo da Proeg, 
procuramos apresentar as informações apuradas, sempre que disponíveis, desde 2013, de modo a 
propiciar insumos para a análise da evolução dos resultados alcançados pela Unifesspa antes e após 
seu desmembramento da Universidade Federal do Pará.  
 

Por fim, vale lembrar que, mesmo com o cuidado de selecionar o conjunto de indicadores mais 
adequados para a leitura do desempenho e da qualidade, apenas mediante avaliação periódica 
poderão tais instrumentos ser aprimorados, como previsto pelo TCU.  

5.1 Dimensão 1 - Ampliação da oferta de educação superior pública  

5.1.1 Cursos em funcionamento na Graduação - 2012 a 2015 

Como é mostrado no Quadro 3, houve um crescimento de 100% na oferta de cursos de graduação 
em relação à oferta verificada nos exercícios de 2012 e 2013, período em que nenhum novo curso 
foi criado no Campus de Marabá, unidade integrante da Universidade Federal do Pará – UFPA até 
junho de 2013, quando a Unifesspa foi criada, por desmembramento daquela Instituição Federal de 
Ensino Superior. Os últimos cursos lançados ainda sob a gestão da UFPA - Educação do Campo, Física, 
Geografia e Letras-Língua Inglesa - datam de 2009.   

Quadro 3 – Evolução dos cursos de graduação em funcionamento no período 2012 a 2015. 

Cursos em funcionamento Exercício 

  2012 2013 2014 2015 

Unidades-sede 16 16 27 27 

Campus de Rondon do Pará 0 0 2 2 

Campus de Santana do Araguaia 0 0 1 1 

Campus de São Félix do Xingu 0 0 1 1 

Campus de Xinguara 0 0 1 1 

Total de cursos  16 16 32 32 

Fonte: Proeg. 
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O Quadro 4, a seguir, apresenta os 16 cursos oferecidos nos dois primeiros exercícios do período 
analisado. 

Quadro 4 – Cursos de graduação ofertados em 2013. 

Cursos   Modalidade Turno 

Campus Marabá 

Ciências Naturais Licenciatura Vespertino 

Física Licenciatura Vespertino 

Letras– Língua Inglesa Licenciatura Matutino 

Letras– Língua Portuguesa Licenciatura Noturno 

Matemática Licenciatura Noturno 

Pedagogia Licenciatura Integral 

Química Licenciatura Vespertino 

Agronomia Bacharelado Integral 

Ciências Sociais Licenciatura Matutino 

Direito Bacharelado Integral 

Engenharia de Materiais Bacharelado Integral 

Engenharia de Minas e Meio Ambiente Bacharelado Integral 

Geografia Licenciatura Matutino 

Geografia Licenciatura Noturno 

Geologia Bacharelado Integral 

Sistema de Informação  Bacharelado Integral 

Fonte: Proeg. 

 

A partir de 2014, outros 16 cursos de graduação foram criados, 11 dos quais nas unidades-sede, em 
Marabá, e 5 nos campi fora de sede, conforme é apresentado no Quadro 5, a seguir. 

Quadro 5 – Novos cursos de graduação ofertados em 2014. 

Cursos   Modalidade Turno 

Campus Marabá 

Artes visuais Licenciatura Integral 

História Licenciatura Integral 

Ciências Biológicas Bacharelado Integral 

Ciências Econômicas Bacharelado Vespertino 

Engenharia Civil Bacharelado Integral 

Engenharia Elétrica Bacharelado Integral 

Engenharia da Computação Bacharelado Integral 

Engenharia Mecânica Bacharelado Integral 

Engenharia Química Bacharelado Integral 

Psicologia Bacharelado Integral 

Saúde coletiva Bacharelado Integral 

Campus Rondon do Pará 

Administração Bacharelado Integral 

Ciências Contábeis Bacharelado Integral 

Campus Santana do Araguaia 

Matemática Licenciatura Integral 
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Campus São Félix do Xingu 

Letras-Língua Portuguesa Licenciatura Integral 

Campus Xinguara 

História Licenciatura Integral 

Fonte: Proeg. 

 

Assim, em 2015, 32 cursos de graduação estiveram em funcionamento, conforme mostra o quadro 
abaixo. 
 

Quadro 6 – Cursos de graduação com turmas em funcionamento em 2015. 

Cursos   Modalidade Turno 

Campus Marabá 

Artes Visuais Licenciatura Integral 

Ciências Naturais  Licenciatura Noturno 

Ciências Sociais  Licenciatura Matutino 

Educação do Campo  Licenciatura Integral 

Física  Licenciatura Integral 

Letras– Língua Inglesa  Licenciatura Integral 

Letras- Língua Portuguesa Licenciatura Integral 

História Licenciatura Integral 

Matemática  Licenciatura Integral 

Pedagogia  Licenciatura Integral 

Química  Licenciatura Integral 

Agronomia Bacharelado Integral 

Ciências Biológicas Bacharelado Integral 

Ciências Econômicas Bacharelado Vespertino 

Direito Bacharelado Integral 

Engenharia Civil Bacharelado Integral 

Engenharia da Computação  Bacharelado Integral 

Engenharia Elétrica Bacharelado Integral 

Engenharia de Materiais Bacharelado Integral 

Engenharia Mecânica Bacharelado Integral 

Engenharia de Minas e Meio Ambiente  Bacharelado Integral 

Engenharia Química Bacharelado Integral 

Geografia*  Licenciatura Matutino 

Geologia  Bacharelado Integral 

Psicologia Bacharelado Integral 

Saúde coletiva Bacharelado Integral 

Sistemas de Informação  Bacharelado Integral 

Campus Rondon do Pará 

Administração Bacharelado Integral 

Ciências Contábeis Bacharelado Integral 

Campus Santana do Araguaia 
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Matemática Licenciatura Integral 

Campus São Félix do Xingu 

Letras-Língua Portuguesa Licenciatura Integral 

Campus Xinguara 

História Licenciatura Integral 

Fonte: Proeg. 
* No ano de 2015 também foi ofertada uma turma de Geografia bacharelado. 

 

Como visto no Quadro 6, no exercício de 2015 não houve novo de curso de graduação. Há previsão 
de lançamento de alguns cursos novos a partir do segundo semestre de 2016, quando devem estar 
concluídos os procedimentos para sua implantação. Tais providências, nessa fase de planejamento, 
não dependem exclusivamente da Unifesspa, pois a instrução e a decisão nos processos de 
autorização não são prerrogativas exclusivas da Universidade (a quem compete atender a demandas 
documentais e de infraestrutura para a obtenção de aval do MEC, como a montagem de matrizes 
curriculares, a aprovação de PPCs nas diversas esferas, e a disponibilização de infraestrutura),  visto 
que dependem fortemente de outras instâncias, como é exemplo a liberação de vagas para a 
contratação de docentes pelo MEC.  

 
5.1.2 Número de ingressantes na graduação – 2013 a 2015 
 
Outro aspecto importante da avaliação da educação superior na Unifesspa é revelado pelo 
expressivo crescimento de mais de 100% havido no número de ingressantes nos cursos de graduação 
no período de 2013 a 2015, atendendo a uma demanda legítima da sociedade regional, e 
particularmente dos jovens e adultos que residem nos municípios do Sul e Sudeste do estado do 
Pará e nas áreas de influência desses municípios, e em sintonia com as prioridades da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A expansão desse nível de ensino, como mostra o gráfico 
abaixo, permitiu o acesso de mais 647 ingressantes no período.   
 

Gráfico 2 – Evolução do número de ingressantes no período 2013 a 2015. 

 
                                        Fonte: Censo da Educação Superior/CTIC. 
 

Nota explicativa: Em 2013, foram considerados os alunos que ingressaram 
por vestibular; ENEM; processos seletivos simplificados. 

Em 2014 e 2015, foram considerados os alunos que ingressaram por 
vestibular; ENEM; processos seletivos simplificados, incluídos nesta 

2013 2014 2015

634

949

1281
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categoria os ingressantes no curso de Educação no Campo; transferência 
ex-officio; e decisão judicial.  

 
5.1.3 Alunos diplomados/ano - 2013 a 2015 

 
O número de alunos diplomados/ano é outro indicador adotado para aferir o desempenho das 
instituições de ensino superior, cujo sucesso não deve ser considerado apenas pela ampliação da 
oferta, via abertura de novos cursos e criação de novas vagas. O comportamento desse indicador 
reflete, em larga medida, a existência ou inexistência de medidas de acompanhamento e de 
incentivo à permanência. Sua importância para a leitura do desempenho da instituição nesse 
sentido é eloquente pois, junto com o número de ingressantes, compõe a Taxa de Sucesso na 
Graduação (TSG), que serve para indicar, de forma inversa, o grau de evasão dos alunos que 
ingressam na Instituição. 
 
Na Unifesspa, este indicador também mostrou evolução no período analisado. O número de alunos 
diplomados a cada ano vem aumentando, ainda que em um ritmo menos acelerado (21% no 
período), parcialmente explicado pelas medidas que já estão em curso no âmbito de ação da Proeg, 
Propit e Proex, e outras que estão sendo estruturadas para serem instituídas em 2016 para 
potencializar esses mecanismos e reduzir, consequentemente, os atrasos de conclusão e a evasão, 
que são problemas de muitas causas entre as quais as dificuldades pessoais ou econômicas,  a baixa 
qualidade da educação básica, a escolha precoce da especialidade profissional, a dificuldade de 
mobilidade estudantil, aprovação em novos vestibulares, problemas relativos à estrutura do curso, 
metodologia de ensino inadequada, descontentamento com professores e com disciplinas básicas. 
O gráfico a seguir resume esses resultados.  
 

Gráfico 3 - Total de diplomados no ano letivo, de 2013 a 2015. 

 
                    Fonte: Censo da Educação Superior (dados de 2013 e 2014); CRCA (dados de 2015). 

 
Nota explicativa: Para apuração do número de diplomados, considerou-se o número de concluídos 
no sistema SIG, acrescido do número de integralizados (aqueles que completaram os créditos, 
mesmo sem ter colado grau) dos cursos no ano letivo, somando-se o número desses subgrupos nos 
dois períodos do ano. 
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5.1.4 Estruturação do Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente (DAPS)  
 

Cabe, aqui, apresentar algumas iniciativas desenvolvidas pela Proeg, ainda que não diretamente 
relacionadas com esta dimensão, tendo em vista seu efeito sobre a promoção da permanência do 
alunado da Unifesspa, viabilizadas a partir da definição de políticas de atendimento aos discentes e 
da implantação, em 2015, do Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente (DAPS).  

O DAPS tem por objetivo atender às demandas psicopedagógicas e sociais que surgem no decorrer 
da trajetória acadêmica do aluno no Ensino Superior. Estas demandas podem ser desencadeadas 
pela vivência de momentos críticos da formação, como ser recém-ingresso no Ensino Superior ou 
concluinte, o que implica se inserir em novos contextos e assumir diferentes papéis sociais; ou ainda 
pelas situações cotidianas que exigem maior autonomia, otimização do processo de aprendizagem 
e o engajamento em atividades socioculturais e políticas.  

A estruturação do DAPS exigiu a formação de uma equipe multidisciplinar,  a disponibilização de um 
espaço próprio, indispensável para o acompanhamento dos discentes a partir de uma perspectiva 
mais holística e respeitadora da privacidade dos conteúdos abordados; o estabelecimento de 
parcerias com diversos setores dentro e fora da Unifesspa; e a ampliação do conhecimento acerca 
das particularidades regionais do espaço em que a Unifesspa se situa, em especial daquelas 
referentes ao público alvo das ações afirmativas da instituição. 
 
Merece destaque entre os resultados alcançados pela equipe em 2015 o levantamento realizado do 
perfil e das demandas psicopedagógicas dos discentes do Campus de Santana do Araguaia e, 
sobretudo, a efetivação do acompanhamento individual a discentes com dificuldades 
psicopedagógicas, a partir da estruturação do serviço como uma instância voltada à orientação e 
acompanhamento ao alunado do ponto de vista de suas dificuldades e processos de aprendizagens, 
cuja necessidade de implantação foi, inclusive, apontada nas avaliações de alguns cursos realizadas 
pelo MEC. 
 
Dessa maneira, o Departamento surgiu em resposta a essa exigência formal e da identificação pela 
própria Unifesspa da necessidade de acompanhar os processos de ensino-aprendizagem sob esse 
olhar. Esta questão se torna mais relevante pelo fato de esta instituição ser uma universidade de 
fronteira e seguir o que preconiza a Lei 12.711/2012 acerca da adoção de cotas sociais, assim como, 
da implementação da Resolução 22/2014/Unifesspa que prevê reserva de vagas para deficientes, 
quilombolas e indígenas. Essas políticas afirmativas e sociais precisam caminhar conjuntamente com 
programas de acompanhamento que garantam qualidade acadêmica e a permanência dos 
discentes.  
 
 

5.2 Dimensão 2 - Reestruturação acadêmico-curricular e adequação da infraestrutura 

 
5.2.1 Reorganização dos cursos de graduação – Revisão dos PPCs 
 
Durante o ano de 2015 todos os cursos de graduação passaram pelo processo de reestruturação dos 
seus Projetos Pedagógicos, atualizando-os, para melhor contemplar os aspectos 
interdisciplinaridade, adequação da carga horária total, adequação da bibliografia às exigências da 
formação, aprofundamento e coerência teórica, e articulação da teoria com a prática. 
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A revisão de alguns PPCs ainda se encontra em fase inicial, como os das Licenciaturas, por exemplo, 
que carecem de adequar sua proposta às novas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs (aprovadas 
em julho de 2015 pelo Conselho Nacional de Educação), com o intuito de conferir aos cursos de 
formação de professores maior interação com a educação básica, por meio de ações que 
proporcionem a integração teoria-prática. Outros PPCs já se encontram em estágio mais avançado, 
como é o caso dos projetos pedagógicos das Engenharias, em fase final de reelaboração para 
adequá-los às demandas locais, e corrigir falhas apontadas no processo avaliativo interno ou externo 
dos cursos. Há, ainda, a situação de PPCs aprovados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, tais como os de História, Letras – Português e Matemática, adaptados para o PARFOR. 

 
Para que isso ocorresse, diversas reuniões foram realizadas durante o ano com os docentes e os 
Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos, para acompanhamento do processo e orientação 
quanto à legislação educacional (Nacional e Institucional) e quanto a diversas temáticas que 
constituem o PPC, como por exemplo, a integração Ensino, Pesquisa e Extensão e a orientação 
quanto ao atendimento do que estabelecem as DCNs no âmbito dos Projetos Pedagógicos, de modo 
a garantir que todos os cursos incorporem a pesquisa como princípio educativo e assegurem a 
realização de ações extensionistas (10% da carga horária total de cada curso deve ser dedicada à 
extensão), promovendo uma variedade de espaços formativos e a melhoria do ensino. 
 
Outra ação fundamental desenvolvida nesse processo diz respeito à atualização bibliográfica dos 
PPCs, tendo como base os indicadores apresentados nos Relatórios de Avaliação in loco.  
 
Por fim, cabe mencionar a atualização na matriz curricular dos cursos de graduação, em atendimento 
ao que estabelece o Decreto 5.626/2005, que determina a inserção da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) como disciplina obrigatória nas licenciaturas, e optativa nos bacharelados.  
 
 
5.2.2 Manutenção e modernização da infraestrutura  
 
5.2.2.1 Ampliação e melhoria dos ambientes didáticos 
 
Em 2015, além da ampliação física das instalações de laboratórios e demais ambientes didáticos em 
relação à estrutura disponível em 2014, como mostra o Quadro 7, contou para a elevação da 
qualidade do ensino sob essa perspectiva, a melhoria introduzida por conta da aquisição de 
equipamentos para os laboratórios das engenharias Química, Mecânica, Civil, Elétrica e da 
Computação; dos cursos de História de Marabá e de Xinguara; e do curso de Biologia. 
 
 

Quadro 7 - Evolução do número de laboratórios e ambientes didáticos - 2014 a 2015. 

Campus Ano Laboratórios 
Demais ambientes 

didáticos 

Sede – Unidade I 
2014 03 27 

2015 03 27 

Sede – Unidade II 
2014 27 27 

2015 27 27 
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Sede – Unidade III 
2014 00 00 

2015 05 08 

Rondon 
2014 00 01 

2015 01 03 

Santana 
2014 00 01 

2015 01 02 

São Félix 
2014 00 01 

2015 01 04 

Xinguara 
2014 00 01 

2015 01 03 

                              Fonte: Proeg/Direns. 

 
 
5.2.2.2 Ampliação do acervo e das instalações das bibliotecas 
 

A partir da criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará em junho de 2013, após 25 
anos de vinculação do Campus Universitário de Marabá à Universidade Federal do Pará, teve início 
a estruturação do Sistema de Bibliotecas da Unifesspa – SIBI. Nos anos que antecederam à criação 
da Unifesspa, o acervo para os cursos ofertados no campus era adquirido diretamente pela 
Biblioteca Central da UFPA. 
 
Entendendo o papel do acesso a recursos informacionais, nacionais e importados, impressos e 
digitais no aperfeiçoamento dos cursos e programas de ensino, pesquisa e extensão, a Unifesspa, 
vem ampliando o legado recebido da UFPA em termos de acervo e instalações. Com essa finalidade, 
realizou as compras dos livros nos anos de 2014 e 2015, para os institutos e faculdades da sede e, 
para os fora de sede, localizados nos municípios de Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do 
Araguaia e Xinguara, ampliando o acervo recebido. O legado, em 2013, era constituído de 30.763 
exemplares, dos quais 19.791, na Biblioteca I; e 10.972 exemplares, na Biblioteca II, ambas 
localizadas em Marabá. 

 

Aquisições em 2014 
 

Assim, em 2014, foi realizada a primeira aquisição de livros para o SIBI Unifesspa, formado pelas 
bibliotecas das unidades I, II e III e as bibliotecas dos campi fora de sede, em Rondon do Pará, 
Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. O acervo da biblioteca da unidade III está, 
provisoriamente, alocado na biblioteca II, aguardando a construção do prédio que abrigará a 
biblioteca da unidade III, no Tauarizinho. O valor investido para a demanda do sistema de bibliotecas 
em 2014 foi de R$ 502.935,31 (quinhentos e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um 
centavos), para aquisição de 7.264 exemplares. 

 

Aquisições em 2015 

 

A aquisição de 8.256 exemplares importou em R$ 527.793,13 (quinhentos e vinte e sete mil, 
setecentos e noventa e três reais e treze centavos). O Quadro 8, abaixo, resume a solicitação dos 
Institutos para atender à necessidade informacional de seus cursos. 
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Quadro 8: Distribuição dos livros por institutos e cursos. 

Instituto Curso Títulos solicitados 
Exemplares 

solicitados 

 
ILLA 
 

Artes 

Língua Portuguesa 

Língua Inglesa 

387 

 

800 

ICH 

História 

Pedagogia 

Fecampo 

Geografia 

Ciências Sociais 

200 1.518 

 
IGE 
 

Engenharias 

Matemática 

Sistemas de Informação 

Geologia, Minas e Meio Ambiente 

Materiais 

341 2.409 

ICE 

Ciências Naturais 

Química 

Física 

61 415 

IEDS Direito 44 354 

IEDAR 
Agronomia 

Economia 
53 554 

IESB 

Psicologia 

Saúde Coletiva 

Ciências Biológicas 

52 420 

PDTSA Mestrado 84 658 

FORA DE 
SEDE 

Rondon – Administração 52 406 

Rondon – Ciências Contábeis 24 189 

Santana do Araguaia - Matemática 29 193 

São Félix do Xingu - Língua Portuguesa 20 183 

Xinguara - História 26 157 

Total 1.373 8.256 

Fonte: Proeg/Direns, Listas para compra 2015. 
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Como pode ser observado no Gráfico 4, abaixo, de 2013 a 2015 o acervo das bibliotecas da Unifesspa 
variou positivamente, na ordem de 50,5%. 
 

Gráfico 4 – Aquisição de exemplares para ampliação do acervo bibliográfico em 2014 e 2015. 

 
                   Fonte: Proeg/Direns. 
 
 

 
5.3 Dimensão 3 - Renovação pedagógica da educação superior  
 
5.3.1 Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica 
 
Fortalecendo a articulação do ensino superior com os demais níveis, a Unifesspa ampliou de 9 para 
15 a oferta de Licenciaturas em seu catálogo de cursos, após sua desvinculação da UFPA. Dos 6 cursos 
de Licenciatura implantados em 2014, 3 foram criados nos municípios de Santana do Araguaia, São 
Félix do Xingu e Xinguara, como estratégia de inserção dessa modalidade nos campi fora de sede, 
reforçando os laços acadêmicos com os demais níveis de ensino também nessas localidades, 
conforme mostra o quadro a seguir. 

Quadro 9 - Iniciativas para articulação do ensino superior com os demais níveis. 

Oferta de cursos de licenciatura após a criação da Unifesspa Nº de Cursos  

Nas unidades-sede 3 

No Campus de Santana do Araguaia 1 

No Campus de São Félix do Xingu 1 

No Campus de Xinguara 1 

Oferta total de Licenciaturas na Unifesspa 6 

Fonte: Proeg. 

 
A oferta de estágio curricular supervisionado é outra iniciativa que propicia essa interação. Na 
Unifesspa, o cumprimento dessa modalidade de estágio nos cursos de graduação, quando exigido 
pelas DCNs, como é o caso das licenciaturas, tem sido assegurado em carga horária mínima de 408 
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horas. Isto também se aplica aos bacharelados nos quais o estágio supervisionado está definido 
como atividade obrigatória.  
 
O Programa de Apoio a Projetos de Intervenção Metodológica – Papim também se enquadra como 
ação estratégica da Proeg diretamente relacionada aos objetivos desta dimensão. O programa, 
vinculado à Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais (Diproj), tem o objetivo de apoiar 
projetos de ensino que promovam a integração entre o nível superior e os níveis básico e/ou 
tecnológico, contribuindo com a criação e aplicação de novos métodos de ensino-aprendizagem.  
 
O ano de 2015 marcou o início da execução do programa pela Unifesspa, e apresentou, em seu 
primeiro edital de seleção, lançado no final de 2014, 15 projetos aprovados, aos quais se vincularam 
durante o período de 11 meses, 22 discentes da graduação, que atuaram como bolsistas dos projetos 
no decorrer de 2015. Abaixo, um quadro geral com os números relativos ao Programa, no exercício 
sob avaliação:  
 

Quadro 10 – Resultados do Programa Papim em 2015. 

Programa Papim 2015 
Nº de projetos aprovados Nº de bolsistas 

Vlr. financiado 

(R$) 

15 22  158.013,20 

Fonte: Proeg. 

 

5.3.2 Atualização de metodologias (e tecnologias) de ensino-aprendizagem 
 

Entendendo que o uso de novas tecnologias envolve mudança de metodologias no ensino presencial 
e que essas mudanças podem proporcionar ambientes pedagógicos mais ricos, a Proeg realizou o 
Minicurso de Formação Docente – SIGAA Unifesspa, entre 27 e 29 de maio de 2015. O minicurso 
teve como objetivo incentivar e capacitar docentes e técnico-administrativos para a importância da 
utilização periódica do sistema SIGAA – Unifesspa como ferramenta facilitadora na interação 
docente-discente e no processo ensino aprendizagem, com a utilização das novas tecnologias. Esta 
atividade foi organizada em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CTIC).  

 
Como resultado, o curso proporcionou, a 25 docentes e técnico-administrativos, a oportunidade 
para o aprendizado sobre a organização e a estruturação de Planos de Ensino utilizando o SIGAA, 
com as ferramentas disponíveis no sistema (turma virtual, fóruns, chats, twitter, arquivos, vídeos, 
páginas web, avaliações, enquetes, tarefas, questionários etc.) ilustrando, com exemplos práticos, 
elaborados a partir de um levantamento feito previamente à realização do curso, a respeito das 
principais deficiências na utilização do sistema.  

 

5.4. Dimensão 4 - Compromisso social da instituição  

Nesta dimensão, as iniciativas da Proeg que tiveram maior impacto estão representadas pelos 
compromissos a seguir delineados:  
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a) Compromisso da Instituição com políticas que colaborem para ampliar o acesso de grupos sub-
representados, previsto na Lei n. 12.711/2012, que criou a política de reserva de vagas para 
alunos de escola pública, de baixa renda, pretos e pardos e indígenas. Para atendimento do 
primeiro compromisso, a Unifesspa destina, como previsto nessa lei, 50% das vagas a estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Esse montante, de 
acordo com a mesma lei, é distribuído pelos subgrupos definidos abaixo:  

 

 

 Baixa Renda: 10% das vagas dos cotistas (10% dos 50% totais previstos na Lei) é destinado 
aos estudantes oriundos de escola pública que se declaram de baixa renda (oriundos de famílias 
com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita), mas que não declaram cor e raça.                                            

 Raça/Cor: 40% das vagas dos cotistas (40% dos 50% totais previstos na Lei) destina-se aos 
estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, oriundos de escola pública, mas que não 
declaram baixa renda.  

 Raça/Cor e Renda: 40% das vagas dos cotistas (40% dos 50% totais previstos na Lei) são 
destinadas aos estudantes oriundos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e 
que, concomitantemente, se declaram como baixa renda.  

 Escola Pública: 10% das vagas dos cotistas (10% dos 50% totais previstos na Lei) destina-se 
aos estudantes que cursaram o ensino médio integralmente na rede pública, mas que não 
comprovam baixa renda nem se declaram pretos, pardos ou indígenas.                              
 
Considerando-se o somatório das quatro subcategorias acima descritas, temos os seguintes dados 
de alunos ingressantes pelo sistema de cotas: em 2014, 338 alunos cotistas e, em 2015, 341 
ingressantes cotistas. 
 
                                                      

Gráfico 9 – Total Cotistas Lei 12.711, 2014 e 2015. 

 
            Fonte: CTIC. 

 
 

b) Compromisso com o desenvolvimento de ações que garantam atendimento educacional 
especializado para estudantes com deficiência (em observância à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n. 9394/1996) e acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade 

2014 2015
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reduzida (conforme estabelecido em Portaria MEC 3.284/2003 e no Decreto Lei n. 5296/2004).  
Este compromisso é atendido de forma mais significativa, no âmbito da instituição, pelo Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica – NAIA, instância a quem compete coordenar a política 
de acessibilidade e inclusão educacional. A Proeg tem se colocado como parceira do NAIA no 
atendimento deste compromisso. Dentre as principais contribuições da Pró-Reitoria neste 
sentido, destacam-se as seguintes:  

 

 Lançamento do Programa Monitoria de Apoio a Discentes com Deficiência. Este programa 
financiou bolsas para 4 discentes que, durante 10 meses desenvolveram atividade acadêmica, 
sob a coordenação do NAIA, na forma de apoio a discentes da Unifesspa, com deficiência. Estes 
monitores trabalharam em atividades relacionadas à adaptação de material didático/pedagógico 
e/ou ao auxílio direto a discentes com deficiência. 

 

 Apoio ao II Congresso Paraense de Educação Especial e I Fórum Permanente de Educação 
Especial do Sul e Sudeste do Pará - II CPEE e I FOPEESSPA, realizado pela Unifesspa, por meio do 
NAIA e do Grupo de Pesquisa em Educação Especial “Contextos de Formação, Políticas e Práticas 
de Educação Inclusiva e Acessibilidade/Unifesspa”, em novembro de 2015. 
 

 Inserção da Língua Brasileira de Sinais. Os cursos de Graduação ofertados na Unifesspa 
contemplam em sua matriz curricular, a inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 
disciplina obrigatória (Licenciaturas) e optativa (Bacharelados). Para o cumprimento desta 
exigência, a Unifesspa vem tentando incluir em seu quadro de docentes efetivos, profissionais 
com formação em Libras para atuar nos cursos de licenciatura e formação pedagógica e nos 
bacharelados, quando for o caso. Contudo, apesar de ter realizado duas tentativas de 
contratação via concurso público (editais nos 04 e 87), não houve candidatos aprovados com a 
titulação mínima exigida. Uma nova tentativa para contratar docente com formação em Libras 
será empreendida. A reabertura de concurso já foi solicitada pelo Instituto de Linguística, Letras 
e Artes, para ser efetivada em 2016. Ainda assim a Unifesspa não deixou de ofertar a disciplina, 
tendo, para isto, que recorrer à contratação temporária de docente especializado.   

 

 Reserva voluntária de vagas a quilombolas e indígenas. Além do atendimento à lei de cotas, a 
Instituição demonstra estar sensível às questões de acessibilidade e inclusão educacional ao 
aprovar, por meio da Resolução Consepe nº 022/2014, a reserva de 2 vagas por acréscimo nos 
cursos de graduação da Unifesspa aos quilombolas e indígenas. Vale ressaltar que a reserva 
destas 2 vagas constitui compromisso adicional, sem prejuízo algum ao número total de vagas 
oferecidas à ampla concorrência. Outro aspecto a destacar é o próprio processo seletivo. Neste 
caso, os candidatos realizam redação e entrevista, semelhante ao processo de seleção para 
Educação do Campo. 

 

 Reserva voluntária de vagas a pessoas com deficiência. Do mesmo modo, e ainda previsto na 
Resolução nº 022/2014 (alterada pela Resolução Consepe nº 64/2015), a Unifesspa garante a 
reserva de 2 (duas) vagas nos cursos de graduação às pessoas com deficiência. Essas, 
diferentemente do processo de seleção para indígenas e quilombolas, concorrem às vagas 
ofertadas pelo SISU. 

 

c) Compromisso com o aporte de recursos para programas de financiamento de projetos que 
contribuam para as condições de ensino-aprendizagem e, simultaneamente, para a 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2015 PROEG  

34  

permanência dos alunos nos cursos de graduação. Com esse propósito, a Proeg iniciou o exercício 
de 2015 gerenciando, por meio da Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais, um 
conjunto de 3 programas especiais, por intermédio dos quais ofereceu apoio financeiro para:  

 

 Projetos de ensino que promovam a integração entre o ensino superior e os demais níveis de 
educação (básica, profissional e/ou tecnológica) e contribuam com a criação e aplicação de 
novos métodos de ensino-aprendizagem;  

 

 Projetos de monitoria que possibilitem aos discentes a oportunidade de ter aulas em horários 
alternativos sobre conteúdos de disciplinas ou conjuntos de disciplinas consideradas mais 
difíceis e/ou necessárias para o desenvolvimento dos seus estudos, contribuindo, por um lado, 
para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e, por outro lado, para a 
qualificação técnico-científica do discente;  

 

 Projeto de apoio e inclusão acadêmica, que requer a participação de monitores para 
acompanhamento de discentes com deficiência, no desenvolvimento de atividades acadêmicas 
na graduação, contribuindo, assim, para o melhor aproveitamento de seus estudos, e, por 
conseguinte, para a redução do risco de abandono.  

 

 
O quadro, a seguir, resume os principais impactos resultantes desses programas em 2015: 
 
Quadro 11 – Impacto dos programas de apoio à qualidade do processo de ensino-aprendizagem em 2015. 

Programa Nº de projetos aprovados Nº de bolsistas 
Vlr. Financiado 

(R$) 

Programa Papim 2015 15 22  158.013,20 

Programa de Monitoria* 28 50 135.580,00 

Programa de apoio e inclusão acadêmica 
a discentes com deficiência 01 04 17.000,00 

Total 44 76 310.593,20 

Fonte: Proeg. 
* Números referentes à soma dos resultados de dois programas de monitoria.  
 
d) Compromisso socioambiental. No âmbito da graduação, o compromisso socioambiental da 

Unifesspa vem sendo incorporada à dinâmica do ensino. A equipe da Proeg tem orientado o 
processo para que sejam encontradas alternativas para viabilizar a discussão da Educação das 
Relações Étnico-Raciais, da Educação Ambiental e da Educação em Direitos Humanos, por meio 
da inserção de conteúdos curriculares obrigatórios, seja pela inclusão de disciplinas a esse campo 
de conhecimento (como, por exemplo, Economia Ambiental, Economia Indígena e Quilombola, 
no Curso de Ciências Econômicas; Introdução à Ciência do Ambiente, nas Engenharias) ou, ainda, 
de modo transversal, distribuído pelas diversas atividades, ao longo do curso. Além da inserção 
do tema por meio da revisão curricular, a formação de profissionais com visão inter e 
transdisciplinar sobre o meio ambiente e a necessidade de sua preservação, conservação, 
proteção e uso sustentável também é viabilizada na Unifesspa no curso de Educação do Campo.  

 
e) Compromisso de otimização dos canais de acesso à informação e comunicação com vistas à 

ampliação da comunicação interna e com a sociedade. A Proeg compreende que o acesso, por 
parte de todas as camadas da população, ao conjunto de direitos que caracterizam a condição 
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cidadã, passa, necessariamente, pela ampliação dos canais de acesso à informação e 
interatividade. Visando ampliar os canais de relacionamento, qualificar a comunicação com a 
sociedade, facilitar o acesso à informação sobre os diversos serviços e fortalecer a divulgação de 
ações institucionais e a transparência pública, citamos as seguintes ações desenvolvidas pela 
Proeg (realizadas em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC): 

 

 Criação e lançamento, em 2014, da página oficial da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, 
estabelecendo-se, a partir de então, um importante canal de acesso à comunidade interna e 
externa, a um conjunto diverso de informações relativas ao ensino de graduação. 
 

 Otimização do site da Proeg, em 2015, com a alteração do layout para o modelo do governo 
federal, o qual possibilita acessibilidade a pessoas com deficiência e, concomitantemente, 
apresenta um conjunto de funcionalidades que garantem maior responsividade, ou seja, 
atendem de maneira mais satisfatória às expectativas e demandas da comunidade acadêmica e 
da sociedade em geral.  

 
Além dos aspectos acima apresentados, a Proeg tem assumido a responsabilidade pela prestação 
de informações da Instituição Unifesspa, requeridas pelo Censo da Educação Superior. Desta forma, 
a Unidade contribui para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - INEP possa oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade em geral informações 
detalhadas sobre o ensino superior, no país.  
 

O Censo da Educação Superior reúne informações sobre a Instituição, seus cursos de graduação, 
cursos sequenciais, vagas oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e concluintes, além de 
informações sobre docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria 
administrativa. Para o cumprimento desta ação com a qualidade e no tempo requeridos pelo sistema 
do Censo, a Proeg tem orquestrado um plano de ação integrado que, para sua execução conta com 
a participação direta de servidores da própria Unidade e também do CTIC. As duas unidades têm 
trabalhado de forma sinérgica visando ajustar o sistema integrado utilizado na Instituição pelas 
diversas unidades administrativas que, nas suas ações geram dados requeridos pelo Censo, de forma 
a facilitar cada vez mais a prestação anual das informações. Cumpre destacar que este trabalho de 
análise e melhoria do sistema integrado utilizado pela Unifesspa tem contado com a participação 
indispensável de servidores de várias Unidades que operam diretamente com estes sistemas, em 
suas ações diárias.   
Para o cumprimento com qualidade do repasse das informações institucionais à base de dados do 
Censo, tem sido de fundamental importância a ação antecipada da Proeg e do CTIC, 
respectivamente, em relação à coleta e ao tratamento das informações, de forma a possibilitar a 
correção de possíveis inconsistências nos dados institucionais. 
 
 

  

5.5  Outros indicadores de qualidade acadêmica 
 

Cumpre observar que os indicadores desta seção não foram alcançados por ações operacionalizadas 
pela Proeg, pois trata de ações de competência, em parte, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoal (Progep) e, em outra parte, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica (Propit). Ainda assim, optamos por apresentar estes indicadores, 
considerando-se o impacto dos mesmos sobre a qualidade do ensino de graduação.    
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5.5.1 Evolução do quadro de docentes – 2012 a 2015 
 

No que diz respeito à dimensão, o gráfico seguinte mostra a evolução do quadro de docentes da 
Unifesspa no período de 2012 a 2015. Constata-se, com base nos dados a seguir, um crescimento 
significativo de aproximadamente 70% no número de docentes que compõem o quadro. 
 

Gráfico 10 - Evolução do quadro de docentes - 2012 a 2015. 

 
         Fonte: Progep. 
 
 
 

5.5.2 Evolução da titulação do corpo docente - 2012 a 2015 
 

Contribuindo para a elevação desse indicador, a Unifesspa tem buscado ampliar a titulação de seu 
corpo docente através de um programa institucional de qualificação, coordenado pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit). Como resultado dessa política, 
considerando-se dados do exercício de 2015, 10 professores concluíram programas de pós-
graduação stricto sensu, sendo que destes, 9 se tornaram doutores e 1 se tornou mestre, o que 
contribuiu para a elevação da participação de doutores e mestres no total do quadro permanente.  
 

Gráfico 11 - Evolução da titulação docentes - 2012 a 2015. 

                         Fonte: Progep. 
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O grande destaque do Gráfico 11, acima, é o movimento ascendente ocorrido no segmento de 
docentes com titulação de doutor a partir de 2013, fruto da política institucional de qualificação do 
quadro docente. O incentivo à abertura de concursos públicos com exigência do perfil de doutor 
também contribuiu para a evolução da titulação do corpo docente. Como resultado destas ações, o 
quantitativo de doutores cresceu na ordem de 46%, no período de 2013 a 2014, e de 34%, no 
período de 2014 a 2015. Esse indicador, se considerado em conjunto com o crescimento dos 
docentes efetivos apontado na seção precedente, demonstra a articulação entre as políticas da 
Instituição para garantir a qualidade no ensino que oferece. 
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Em que pesem todos os avanços ocorridos no âmbito da gestão acadêmica e administrativa da 
Proeg, relatados ao longo deste documento, sabemos que ainda há muito o que aprimorar para 
superar os principais desafios que se interpõem à promoção do ensino superior com a qualidade 
que o povo amazônida tem por direito. Cientes dessa responsabilidade, nossa equipe se mantém 
motivada e mobilizada para o alcance de amplas conquistas nesse caminhar ainda em 2016, como 
pode ser observado no Plano de Ações detalhado na seção subsequente. 
 
Dentre os desafios a serem superados, nosso foco de atenção precisará se ater, com primazia, a três 
questões fundamentais:  
 
a) na esfera administrativa, o aperfeiçoamento da gestão, apoiado em um processo de planejamento 
mais estruturado, cujo início ocorreu em 2015, mas que ainda carece de novas etapas para se 
consolidar;   
 
b) sob a perspectiva da gestão acadêmica, o alcance de maior eficiência quanto à ocupação das vagas 
destinadas ao ensino de graduação, valendo-se de múltiplas e inovadoras intervenções com o 
objetivo de reduzir a retenção e a evasão do alunado da Unifesspa, contribuindo, assim, para a 
elevação da taxa de sucesso dos cursos de graduação;  
 
c) no domínio do compromisso ético mais elevado que uma instituição pública de ensino precisa ter, 
conjugar estratégias e o instrumental necessário à ampliação de oportunidades de ingresso, 
manutenção qualitativa, conclusão da graduação e entrada na pós-graduação a pessoas ou 
segmentos historicamente prejudicados no exercício de seus direitos fundamentais. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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6.1 - Planos e projetos para o exercício de 2016 
 
As lições aprendidas ao longo do ano, somadas às informações recolhidas desse exercício de avaliação, orientaram a percepção da necessidade de 
formulação de um novo elenco de iniciativas, construídas coletivamente, tendo por farol o aperfeiçoamento contínuo e a busca de superação de 
alguns desafios importantes para melhorar as atividades desenvolvidas e os serviços prestados pela Proeg à comunidade acadêmica e à sociedade.  
Tais proposições compõem o Plano de Ações da Proeg para 2016, que passa a ser apresentado a seguir, sem desagregação em outros níveis, para 
não alongar esse documento.  
 

 Realizar pesquisa qualitativa sobre a evasão de discentes da Unifesspa. Os resultados subsidiarão o planejamento de ações direcionadas à promoção 
da permanência dos discentes.  

 Ampliar o incentivo à produção acadêmica por meio de ações tais como:  1. Instituição do Prêmio TCC Excelência para premiar: a) autores dos TCCs 
que alcançarem excelência acadêmica, fixada por parâmetros ainda por definir; b) orientadores dos TCC que atingirem excelência acadêmica. 2. 
Instituição de premiação por Excelência Acadêmica na Graduação, a ser conferida aos alunos cujos trabalhos apresentem maior qualidade e 
relevância acadêmica e científica. 

 Realizar o II Seminário de Projetos Integrados (SPI), com o objetivo de proporcionar um momento de mostra dos projetos desenvolvidos por docentes 
e alunos da graduação.  

 Estabelecer parceria com a Propit e a Proex para a realização da II Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão (JEPE), visando: a) ampliar o diálogo com 
a comunidade acadêmica a respeito das ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas pela universidade para aprimorar constantemente a 
integração entre esses três pilares universitários; b) à divulgação dos resultados dos projetos promovidos pela Unifesspa.  

 Estabelecer parceria para o lançamento do Edital Cooperativo das 3 Pró-Reitorias (Proeg, Propit e Proex) de Apoio à Publicação Discente, com o 
intuito de continuar promovendo o incentivo à publicação dos discentes de graduação da Unifesspa.  

 Coletar, no Centro de Processos Seletivos (CEPS) da Universidade Federal do Pará, dados acerca dos estudantes cotistas ingressantes no período de 
2010-2013. Tais dados permaneceram no sistema da UFPA e não se encontram disponíveis no SIGAA Unifesspa. Esses dados poderão informar sobre 
o quantitativo de estudantes cotistas, egressos, evadidos, e com dependência para a conclusão de curso, necessários para o acompanhamento desse 
público pelo Setor. Adicionalmente, o Departamento deverá realizar entrevistas com os estudantes para saber de suas dificuldades ao longo do curso 
e subsidiar ações futuras da área. 

 Proporcionar, no âmbito da Proeg, as condições necessárias à implementação exitosa do Programa PARFOR.  

 Lançar edição 2016 dos Editais de Apoio ao Ensino de Graduação elaborados pela Proeg (PAPIM, Monitoria 2016, Monitoria de Apoio à 
Aprendizagem, Monitoria Apoiadores, Diagnóstico da Saúde de Marabá, Pesquisa Sobre a Evasão; e Premiação de TCC), voltados à melhoria do 
ensino de graduação da Unifesspa; à permanência dos estudantes na instituição; à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula; 
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à busca por metodologias inovadoras e eficientes de ensino-aprendizagem; e maior integração entre a universidade e os demais níveis de ensino, 
em especial a educação básica e tecnológica.  

 Desenvolver o Programa de Acompanhamento Psicopedagógico e o Programa de Socialização e Familiarização Institucional. Dentre as atividades 
planejadas estão: treino de habilidades sociais; oficina de gestão e controle de estresse e ansiedade; oficina de planejamento de aprendizagem e 
técnica de estudos; oficina de apresentação de trabalhos acadêmicos; oficina de relaxamento e aprendizagem; oficina de xadrez; conscientização 
corporal-técnica de Feldenkras; expressão corporal para romper a timidez.  

 Rever os PPCs de acordo com o ciclo avaliativo e/ou novas diretrizes do MEC, ajustando-os aos diferentes contextos para orientar a educação na 
direção das fronteiras do conhecimento e das prioridades estratégicas da região e do País. 

 Adequar o acervo do SIBI visando à melhoria do ensino de graduação e à obtenção de maior conformidade com os critérios demandados por 
instâncias de avaliação interna e externa.  

 Fomentar a participação da comunidade acadêmica em editais lançados por agências de fomento, tais como CAPES, CNPq e FAPESPA, com o objetivo 
de conseguir recursos para bolsas e outros tipos de financiamentos para desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino-aprendizagem na 
Unifesspa. 

 Aperfeiçoar o processo de compra do acervo informacional.  

 Aprimorar o processo de avaliação de projetos relacionados aos editais Diproj e implementar/aprimorar as funcionalidades do sistema Sisprol. 

 Implementar processo de avaliação de relatórios de atividades de projetos vinculados aos editais Diproj e implementar/aprimorar as funcionalidades 
do sistema Sisprol. 

 Aprimorar o processo de compra, baseado em planejamento das demandas da unidade como um todo, distinguindo os materiais demandados por 
mais de uma subunidade, daqueles que servem especificamente a uma subunidade. Os primeiros serão arrolados em um processo único com 
subsídio das subunidades que os demandarem, mas formalizado pela Diproj; enquanto que os demais deverão constituir processo em separado, a 
ser instruído e formalizado diretamente à DCO, pela subunidade demandante.  

 Descentralizar a tramitação dos processos internalizados na Proeg, racionalizando o trabalho e facilitando o controle.  

 Otimizar o sistema SIGAA, de modo a adequá-lo aos padrões utilizados pelo INEP para a coleta de dados que alimentam o Censo da Educação 
Superior. 

 Finalizar o inventário, iniciado em 2015, dos equipamentos, materiais e infraestrutura oferecida pelos laboratórios de ensino e acompanhar as 
providências para manutenção/adequação desses espaços.  

 Assegurar a utilização otimizada dos laboratórios pelos diversos cursos da instituição.  

 Articular a aplicação de práticas dos primeiros 3S da metodologia denominada 5Ss: senso de utilização (eliminar do espaço de trabalho o que seja 
inútil); senso de ordenação (organizar o espaço de trabalho de forma eficaz); e senso de limpeza (melhorar o nível de limpeza).  

 Acompanhar o setor responsável na distribuição do mobiliário para as bibliotecas dos campi fora de sede.  

 Elaborar os instrumentos de avaliação institucional dos cursos de graduação.  
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 Implantar instrumentos de avaliação que abordem temas relevantes às questões do ensino, pesquisa, extensão relacionados à realidade regional 
(sócio-econômico-cultural) de abrangência da Unifesspa.  

 Fornecer orientação e supervisão quanto a processos de avaliação dos cursos.  

 Confeccionar e preencher fichas de controle das ações e de avaliação, para permitir o levantamento de indicadores qualitativos e quantitativos do 
impacto dos programas realizados. 

 Promover reuniões periódicas para planejamento e avaliação dos programas desenvolvidos pelo Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social, 
de modo a ter um maior controle das ações desenvolvidas e reorientá-las, se necessário.  

 Articular a comunidade da Proeg para a prática de planejamento, monitoramento e avaliação, tendo como eixo os objetivos e metas definidos no 
PDI e pelo MEC, a partir do balanço de fragilidades, potencialidades e vocação institucional, legitimando o processo de avaliação, com o propósito 
de produzir mudanças apropriadas que conduzam à melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

 Analisar a atribuição de carga horária dos docentes da Unifesspa; produzir relatórios semestrais das inconsistências de carga horária e planejar os 
períodos de cadastro e de ajustes. 

 Aferir os custos dos processos seletivos, incluindo os PSEs – indígena, quilombola e PcD – e coordenar o trâmite para sua autorização.  

 Levantar a necessidade de proposição e formalização de políticas, diretrizes, regulamentos, atos normativos, programas, entre outros documentos 
voltados ao ensino de graduação.  

 Alterar a disposição das informações no site institucional da Proeg, objetivando melhor utilização dos recursos computacionais para dinamizar a 
comunicação institucional.  

 Realizar prospecção para apoiar o desenvolvimento e disponibilização da versão em inglês e em espanhol do website da Proeg, com o intuito de 
promover a visibilidade internacional da Universidade, favorecendo diversas ações de intercâmbio, com destaque para a atração de estudantes 
internacionais.  Caso não seja viável a implementação do site trilíngue, considerar, para o mesmo propósito, a disponibilização na página da Proeg 
de brochuras e vídeos bilíngues, com informações institucionais da Unifesspa em Inglês e Espanhol. 

 Desenvolver uma página na Internet para o Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social, como ferramenta de comunicação e visibilidade das 
ações. 

 Ampliar a divulgação de resultados da gestão pública no âmbito da Proeg, noticiando sistematicamente, nos diversos canais disponíveis, os 
indicadores de progresso dos objetivos definidos no planejamento.  

 Apresentar os resultados produzidos e revelados por projetos educacionais vinculados à Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais, 
possibilitando aos alunos de graduação e à sociedade em geral o acesso ao conhecimento resultante desses projetos.  

 Divulgar os programas do Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social em murais, e-mail institucional e ainda em ações presenciais, por ocasião 
de visita aos institutos e salas de aula.  

 Utilizar as redes sociais, para divulgação das ações, e o WhatsApp, para agendamento de atendimentos individuais do Departamento de Apoio 
Psicopedagógico e Social.  
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 Ampliar os canais de relacionamento com a comunidade interna e a sociedade em geral, para melhorar difusão das informações relacionadas ao 
ensino de graduação da Unifesspa, por meio da atuação da Proeg nas redes sociais.  

 Classificar as informações do Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social em sigilosas e de ampla divulgação e diferenciar seus fluxos. As 
informações sigilosas são aquelas que detalham emoções, pensamentos e afetos emergidos nos acompanhamentos psicopedagógico dos discentes 
e que podem gerar alguma forma de constrangimento. Estas serão mantidas em arquivos de acesso restrito à equipe que compõe o setor. As 
informações de ampla divulgação se referem a publicização das ações desenvolvidas e de indicadores dos impactos causados por elas.  

 Buscar parceria com o SIBI e o CTIC para criação do Banco de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC), visando a difusão da produção acadêmica 
gerada na Unifesspa. 

 Realizar benchmarking em sites de outras universidades para verificar se outras instituições de ensino estão disponibilizando informações sobre 
políticas públicas voltadas ao ensino superior, para referenciar o oferecimento de documentos e links no site da Proeg. 

 Manter atualizados os dados da Instituição no sistema E-MEC.  

 Desenvolver iniciativas para ampliar a divulgação, de todas as ações que são desenvolvidas pela Proeg, nas redes sociais e no site oficial da Unifesspa.  

 Monitorar a utilização das tecnologias educacionais disponíveis nos sistemas SIG por docentes, verificando quais ferramentas e com qual intensidade 
são utilizadas por subunidade. Essa verificação será insumo para a otimização dos treinamentos visando alavancar o ensino-aprendizagem por meio 
das novas tecnologias. 

 Acompanhar as faculdades quanto às providências a serem adotadas para evitar a falta de cadastro de alunos e/ou a ausência desses no exame do 
ENADE, evitando ocorrências de alunos em situação irregular com esse exame. 

 Avaliar a adequação do quadro de pessoal da Proeg, propondo, se for o caso, o seu redimensionamento, tomando por base as variáveis previstas no 
art. 4º da Lei 11.091/2005, e a distribuição de competências organizacionais de cada subunidade. Como subproduto, avaliar se os recursos 
disponíveis em termos de móveis, equipamentos, e espaço físico são adequados à quantificação que vier a ser proposta e mensurar a nova 
necessidade, no caso dessa indicação. 

 Capacitar quadro de técnico-administrativos da Proeg, com o intuito de promover a melhoria do desempenho da Pró-Reitoria como um todo.  

 Planejar e implementar ações de formação para os docentes da graduação. 

 Promover treinamento no ENADE, SIGAA e SISPLAD para Coordenadores de Cursos e de Diretores de Instituto em todos os campi da Unifesspa.  

 Elaborar planejamento financeiro e controlar a execução do orçamento da Proeg, visando garantir a alocação e a melhor aplicação dos recursos. A 
primeira versão do documento já foi elaborada e encaminhada à SEPLAN para discussões e adequações.  
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Objetivos definidos no PDI – legenda 
 

 Produzir conhecimento de valor para toda a sociedade. 

 Fomentar a articulação regional, nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão. 

 Acionar atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão socialmente relevantes. 

 Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição. 

 Alavancar estratégias de parcerias nacionais e internacionais. 

 Aperfeiçoar processos de aquisição, contratação e de elaboração de projetos. 

 Promover a modernização da infraestrutura física e tecnológica. 

 Desenvolver processos de planejamento, gestão e avaliação. 

 Dinamizar a comunicação institucional. 

 Gestão da informação e do conhecimento. 

 Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais. 

 Fortalecer a atividade de controle interno. 

 Adaptar o quadro dos servidores às necessidades institucionais. 

 Qualificar e capacitar o quadro de servidores. 

 Assegurar recursos orçamentários necessários para a implantação da estratégia. 

 


