
 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

0 

 

Relatório Anual de Atividades 

0

 

RELATÓRIO ANUAL 
DE ATIVIDADES 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa 
 

2016 

      
  

31/12/2016 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

1 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 

 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA  

PRO -REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇA O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Relato rio Anual de Atividades do exercí cio 

de 2016 da Pro -Reitoria de Ensino de 

Graduaça o – PROEG, apresentado aos 

o rga os de controle interno e externo, como 

prestaça o de contas anual a que esta 

unidade esta  obrigada, nos termos do art. 

70 da Constituiça o Federal. Elaborado de 

acordo com as disposiço es da DN TCU nº 

146/2015, e das orientaço es 

disponibilizadas pela Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional – SEPLAN. 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2016  
 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

2 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA  
PRO -REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇA O 

 

 
Reitor 

Maurí lio de Abreu Monteiro 
 

Vice-reitora  
Idelma Santiago da Silva 

 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Elias Fagury Neto  
 

Diretora de Ensino 
Simone Cristina Mendonça 

 
Diretor de Planejamento de Projetos Educacionais 

Denilson da Silva Costa 
 

Chefe da Divisão de Avaliação e Planejamento 
Eumar da Silva Coelho 

 
Chefe da Divisão de Formação Docente e Apoio ao Discente 

Elizabeth Rego Sabino 
 

Chefe da Divisão de Projetos  
Gilmar Ramos da Silva 

 
Chefe da Divisão de Regulação e Avaliação de Cursos 

Thaí sa Teixeira Ferreira Campos 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

3 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA  

PRO -REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇA O 

 
 
Organização e Consolidação do Relatório 

 

Eumar da Silva Coelho 

Tiago de Souza Arau jo 

 
Projeto Gráfico 
 

Eumar da Silva Coelho  

Tiago de Souza Arau jo 

 
Colaboração  
 
Cleuzeni Santiago da Silva 
Denilson da Silva Costa 
Edna Cristina Jaques Brelaz Castro 
Elizabeth Rego Sabino 
Elias Fagury Neto 
Ellen Mayara Pereira Leite 

Gilmar Ramos da Silva 

Hosana Lima de Paula 
Irani Santos Soares 
Joa o Batista Pereira Silva 
Lidiane Neves Rodrigues 
Marinalva Lima Baia o 
Mayara Barbosa Sindeaux Lima 
Simone Cristina Mendonça 
Tarcilia dos Santos Pimentel 
Thaí sa Teixeira Ferreira Campos 

 
 
 
 
 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

4 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Organograma da Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o – Proeg ................10 

 

RELAÇÃO DE GRÁFICOS 
 

Gra fico 1 – Composiça o do Quadro de Pessoal da Proeg em 2016 .................................12 

Gra fico 2 – Evoluça o do Quadro Te cnico-Administrativo/classe de 2014 a 2016 ....13 

Gra fico 3 – Evoluça o dos cursos de graduaça o da Unifesspa de 2013 a 2016 ...........22 

Gra fico 4 – Evoluça o do nu mero de ingressantes no perí odo 2013 a 2016 ................27 

Gra fico 5 – Evoluça o do nu mero de diplomados no perí odo 2013 a 2016 ..................28 

Gra fico 6 – Distribuiça o do Recurso Empregado no Papim 2016 ...................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E QUADROS 
 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

5 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 

RELAÇÃO DE QUADROS 
 

 

Quadro 1 – Quantitativo de Te cnico-Administrativo por Classe e Setor .......................11 

 
Quadro 2 – Quantitativo de Docentes por Titulaça o e Setor .............................................11 

 
Quadro 3 – Quantitativo de Servidores Te cnico-Administrativos afastados e tipo de 
afastamento ..........................................................................................................................................13 

 
Quadro 4 – Participaça o em Eventos, Cursos, Reunio es Te cnicas e Outros .................14 

 
Quadro 5 – Aço es Realizadas para Alcançar os Objetivos Estrate gicos do PDI ..........16 

 
Quadro 6 – Cursos de Graduaça o Ofertados em 2013. ........................................................22 

 
Quadro 7 – Novos Cursos de Graduaça o Criados em 2014. ...............................................23 

 
Quadro 8 – Cursos de Graduaça o com Turmas em Funcionamento em 2016. ..........24 

 
Quadro 9 – Cursos com Oferta de Novas Turmas de Graduaça o – 2013 a 2016. ......25 

 
Quadro 10 – Projetos Pedago gicos Reformulados em 2016. ............................................29 

 
Quadro 11 – Projetos Pedago gicos Aprovados em 2016. ...................................................30 

 
Quadro 12 – Investimento em Ambientes Dida ticos por Faculdades/Instituto ........31 

 
Quadro 13 – Termos de Conve nios de Esta gio Firmados pela Unifesspa em 2016 ..32 

 
Quadro 14 – Aço es para Atualizaça o do Ensino-Aprendizagem. .....................................34 

 
Quadro 15 – Aço es de Apoio ao Discente. ................................................................................35 

 
Quadro 16 – Programas de Ensino Desenvolvidos em 2016. ...........................................37 

 

 

 

 

 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

6 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 

 

 

 

 

RELAÇA O DE FIGURAS ....................................................................................................................... 4 

RELAÇA O DE GRA FICOS .................................................................................................................... 4 

RELAÇA O DE QUADROS .................................................................................................................... 5 

1 INTRODUÇA O .................................................................................................................. 7 

1.1 Identificaça o da Unidade ............................................................................................. 9 

2 ORGANOGRAMA DA PROEG ..................................................................................... 10 

 ................................................................................................................................................................... 10 

3 CARACTERIZAÇA O FUNCIONAL DA UNIDADE ................................................. 10 

3.1 Organizaça o e Funcionamento ................................................................................ 10 

3.2 Quadro de Pessoal ........................................................................................................ 10 

3.3 Quantitativo de Te cnico-Administrativos Afastados e Tipo de 

Afastamento ......................................................................................................................................... 13 

3.4 Participaça o em Eventos de Aprendizagem em 2016 .................................... 14 

4 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS ................. 16 

5 DIMENSO ES DA AVALIAÇA O DO ENSINO DE GRADUAÇA O ......................... 21 

5.1 Ampliaça o da Oferta de Educaça o Superior Pu blica ..................................................... 21 

5.1.1 Cursos de Graduação em funcionamento – 2013 a 2016 .................................. 22 

5.1.2 Número de Ingressantes nos Cursos de Graduação – 2013 a 2016............... 26 

5.1.3 Número de Diplomados nos Cursos de Graduação – 2013 a 2016 ................ 27 

5.2 Reestruturaça o Acade mica-Curricular e Adequaça o da Infraestrutura ................ 28 

5.2.1 Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação ................. 28 

5.2.2 Melhoria dos Ambientes Didáticos .............................................................................. 30 

5.3 Renovaça o Pedago gica na Educaça o Superior ................................................................ 32 

5.3.1 Articulação da Educação Superior com a Educação Básica, Profissional  e 

Tecnológica. ................................................................................................................................................. 32 

5.3.2 Atualização de Metodologias (e Tecnologias) de Ensino-Aprendizagem 33 

5.3.3 Apoio ao Discente ............................................................................................................... 34 

 Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente (DAPSI)....34 

 Programas Especiais de Apoio ao Discente ............................................................. 36 

6 CONSIDERAÇO ES FINAIS .......................................................................................... 38 

 

 
 
 
 

SUMÁRIO 
 

file:///C:/Users/Aderson/Desktop/Relatorio%20de%20Atividades/2016/versão%20final/Relatório%202016%20-%20corrigido%20versão%20mes%20de%20fevereiro2.docx%23_Toc475633494
file:///C:/Users/Aderson/Desktop/Relatorio%20de%20Atividades/2016/versão%20final/Relatório%202016%20-%20corrigido%20versão%20mes%20de%20fevereiro2.docx%23_Toc475633496
file:///C:/Users/Aderson/Desktop/Relatorio%20de%20Atividades/2016/versão%20final/Relatório%202016%20-%20corrigido%20versão%20mes%20de%20fevereiro2.docx%23_Toc475633498
file:///C:/Users/Aderson/Desktop/Relatorio%20de%20Atividades/2016/versão%20final/Relatório%202016%20-%20corrigido%20versão%20mes%20de%20fevereiro2.docx%23_Toc475633504
file:///C:/Users/Aderson/Desktop/Relatorio%20de%20Atividades/2016/versão%20final/Relatório%202016%20-%20corrigido%20versão%20mes%20de%20fevereiro2.docx%23_Toc475633505
file:///C:/Users/Aderson/Desktop/Relatorio%20de%20Atividades/2016/versão%20final/Relatório%202016%20-%20corrigido%20versão%20mes%20de%20fevereiro2.docx%23_Toc475633533


 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

7 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

 
 

 

 

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG é a instância responsável 

pelas ações voltadas para o ensino de graduação no âmbito da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), contribuindo para a oferta de uma educação 

superior pública de excelência, de forma diversificada e democrática, incentivando 

a produção do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão. 

A PROEG promove o atendimento das demandas concernentes à educação 

superior, em harmonia com a missão da Unifesspa, através da articulação das 

políticas de criação e avaliação dos cursos de graduação, da promoção e atualização 

didático-pedagógica do corpo docente, da elaboração das políticas de avaliação e 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação da 

Unifesspa. 

Nesse contendo, ao logo do ano de 2016 va rias aço es importantes foram 

desenvolvidas, tendo como base o Planejamento Interno da Proeg, em consona ncia 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional, entre elas:  

 Ampliação do número de convênio de estágio com Empresas/Instituições, 

públicas e privadas, o que possibilitou o encaminhamento de mais de 150 discentes 

para realização do estágio em 2016;  

 Aumento do número de atendimentos psicopedagógico e social aos discentes, 

pela equipe multidisciplinar do Departamento de Apoio Psicossociopedagógico 

(DAPSI). 

 Realização do I Seminário Institucional de Formação Docente da Unifesspa, 

com tema “A docência do/no ensino superior: vivências, desafios e perspectivas”.  

 Promoção da III Semana do calouro da Unifesspa, que teve como objetivo 

recepcionar os alunos ingressantes em 2016.  

 Realização das primeiras ações do Programa de formação Continuada dos 

docentes da Unifesspa. 

 Assessoria aos Núcleos Docentes Estruturantes no processo de elaboração 

e/ou reformulação dos Projetos Pedagógicos e na avaliação institucional dos cursos 

de graduação da Unifesspa. 

 Realização da Oficina Institucional de Formação Docente: Sistema Integrado 

1 INTRODUÇÃO 
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de Gestão de Atividades Acadêmicas da Unifesspa (SIGAA) e Plano de Ensino. 
Contudo, em 2016 tivemos alguns obstáculos para desenvolver algumas ações. 

O final do ano foi marcado pela ocupação dos estudantes em protesto à PEC 241, 
tanto na Sede da Unifesspa (Unidade I), quanto em alguns campi Fora de Sede. 
Somado a isso, ainda houve também a greve, por tempo determinado, dos docentes 
e técnico-administrativos. Estes acontecimentos provocaram um atraso na execução 
de algumas ações definidas no planejamento da Proeg para ocorrer nos meses de 
outubro a dezembro.  

Ainda no exercí cio de 2016, com a posse dos primeiros reitores eleitos da 
Unifesspa, a Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o passou por uma reestruturaça o no 
seu quadro de pessoal. Em outubro, a Proeg passou a ser gerida pelo professor Dr. 
Elias Fagury Neto em lugar do professor Dr. Sebastia o da Cruz Silva que permaneceu 
a  frente da Proeg no perí odo de 1º de maio de 2015 a 9 de outubro de 2016.  

Novos diretores tambe m assumiram as diretorias da Proeg. A Diretoria de Ensino 
que vinha sendo dirigida pela te cnica em Assuntos Educacionais, Thaisa Teixeira 
Ferreira Campos, desde o dia 2 de fevereiro de 2016 passou a ser dirigida pela 
professora Dr.ª Simone Cristina Mendonça a partir do dia 1º de novembro de 2016. 
Da mesma forma a Diretoria de Planejamento de Projetos Educacionais que teve o 
professor M.Sc. Aderson David Pires de Lima como diretor, no perí odo de 2 de 
fevereiro a 1º de novembro de 2016, passou a ser conduzida pelo professor Dr. 
Denilson da Silva Costa.  

Com essas mudanças, outros gestores foram integrados ou deixaram de compor 
a equipe da Proeg, tanto nas Diviso es quantos nas Coordenadorias e Departamentos. 
Com essa reestruturaça o a Proeg recebeu uma nova equipe com novas ideias e viso es 
que contribuira o para o sucesso das aço es do trabalho em equipe. 

Nesse contexto, a Proeg tem procurado a cada ano melhorar suas aço es no intuito 
prestar a  comunidade acade mica um serviço de excele ncia. Deste modo, os dados 
apresentados neste relato rio te m como objetivo traduzir os esforços que a Proeg 
vem fazendo para desempenhar o seu papel no sentido de corroborar com a 
Unifesspa na promoça o do ensino superior de qualidade para o Estado do Para , para 
a Amazo nia e para toda a sociedade brasileira. 
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1.1 Identificação da Unidade  
 

Nome da unidade / SIGLA: Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o / Proeg 

Endereço completo: Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, Bairro Nova Maraba ,  
CEP: 68501-970 Maraba  (PA).  

Ato de criação da Unidade: Resoluça o nº 003, de 04 de abril de 2014/Consun 

E-mail: proeg@unifesspa.edu.br 

Telefone: (94) 2101 7103 / 7129 / 7132 

Nome do dirigente: Prof. Dr. Elias Fagury Neto 

Portaria de nomeação e período de gestão: Portaria nº 946/2016, de 
10/10/2016. 
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A atual estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – Proeg 

passou a vigor em 2015 a partir da aprovação da Resolução de n.º 011/2015, do 

CONSUN/Unifesspa. Nessa nova configuração, a Proeg está dividida em duas 

diretorias, uma de Ensino de Graduação e uma de Planejamento e Projetos 

Educacionais. Cada diretoria possui duas divisões, que por sua vez estão 

subdivididas em coordenadorias e estas em departamentos. A Proeg possui também 

em sua estrutura uma secretaria executiva. 

 

A Figura 1 apresenta a estrutura organizacional da Proeg, com o detalhamento 

das linhas hiera rquica e seus ní veis administrativos. 

 

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

 
Fonte: Proeg 

 

 

 

 

2 ORGANOGRAMA DA PROEG 
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3.1 Organização e Funcionamento  
 

A Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o – PROEG durante o ano de 2016 

desenvolveu suas atividades a partir de uma visa o global, enfocando a gesta o 

participativa e o planejamento estrate gico entre as suas subunidades, priorizando 

sempre o dia logo e a interaça o entre as equipes para a melhor tomada de deciso es. 

A organizaça o e o funcionamento da Pro -Reitoria foram baseados na gesta o por 

compete ncias e a sua estrutura organizacional funciona com base na valorizaça o das 

ideias dos sujeitos, sempre primando pelos dia logos experimentais entre as pra ticas 

cotidianas de suas atividades. Portanto, foram elaboradas metas possí veis de curto 

prazo e metas essenciais de longo prazo que sa o norteadoras da Pro -Reitoria. 

Com essa promoça o do dia logo de saberes entre as Diretorias e demais 

subunidades que compo em a organizaça o, estabelecemos em conjunto um plano de 

metas e possibilidades, com objetivos compartilhados e aço es integradas que esta o 

explicitadas neste relato rio em pontos especí ficos por cada Diretoria, mas que foram 

construí das de maneira conjunta. 

 

3.2 Quadro de Pessoal 
 
 
O quadro de servidores da Proeg esta  muito aque m das suas necessidades. Ainda 

na o foi possí vel ter um servidor respondendo por alguns setores da Proeg. Como e  o 

caso da Coordenadoria de Programas de Formaça o e Concursos, da Coordenadoria 

de Avaliaça o e do Departamento de Avaliaça o Bibliogra fica de PPC. O mesmo 

problema tambe m e  percebido na  Secretaria Executiva da Proeg. 
O pouco tempo de existe ncia da Proeg, e da pro pria Unifesspa, pouco mais de tre s 

anos, contribui para esse cena rio, principalmente porque o governo federal ainda 

na o liberou todas as vagas de servidores necessa rias para completa estruturaça o 

dessa nova universidade. Contudo, apesar de reduzido, a Proeg conta com um 

quadro te cnico diversificado, formado por 14 (quatorze) servidores te cnico-

administrativos, sendo 3 (tre s) da classe “D” e 10 (dez) de classificaça o “E”, ale m de 

5 (cinco) servidores do quadro de docentes efetivos da Unifesspa, 3 (tre s) doutores 

e 2 (dois) mestres, distribuí dos nas subunidades conforme apresentado nos 

Quadros 1 e 2 a seguir.  

3 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE 
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Quadro 1 – Quantitativo de Técnico-Administrativo por Classe e Setor 

Unidade / Subunidade 
Classe 

Total 
D E 

11.18 - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 0 0 0 

11.01.13.01 - Diretoria de Ensino 0 0 0 

11.18.07 - Divisa o de Regulaça o de Avaliaça o de Cursos 0 3 3 

11.18.08 - Coordenadoria de Normas e Regulaça o de Cursos 0 1 1 

11.18.09 - Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliaça o de PPC 0 1 1 

11.18.10 - Departamento de Avaliaça o Bibliogra fica de PPC 0 0 0 

11.18.11 - Divisa o de Formaça o Docente e Apoio ao Discente 0 0 0 

11.18.12 - Coordenadoria de Esta gio e Viagens de Campo 0 0 0 

11.18.13 - Coordenadoria de Acompanhamento Docente e Discente 0 1 1 

11.18.14 - Departamento de Apoio Psicossociopedago gico 0 3 3 

11.01.13.02 - Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais 1 0 1 

11.18.02 - Divisa o de Avaliaça o e Planejamento 1 0 1 

11.18.03 - Coordenadoria de Avaliaça o 0 0 0 

11.18.04 - Divisa o de Projetos Educacionais 0 1 1 

11.18.05 - Coordenadoria de Finanças 1 0 1 

11.18.06 - Coordenadoria de Programas de Formaça o e Concursos 0 0 0 

TOTAL  3 10 13 
Fonte: Proeg 

 
 
Quadro 2 – Quantitativo de Docentes por Titulação e Setor 

Unidade / Subunidade 
Titulação  

Total 
D* M** 

11.18 - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 1 0 1 

11.01.13.01 - Diretoria de Ensino 1 0 1 

11.18.07 - Divisa o de Regulaça o de Avaliaça o de Cursos 0 0 0 

11.18.08 - Coordenadoria de Normas e Regulaça o de Cursos 0 0 0 

11.18.09 - Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliaça o de PPC 0 0 0 

11.18.10 - Departamento de Avaliaça o Bibliogra fica de PPC 0 0 0 

11.18.11 - Divisa o de Formaça o Docente e Apoio ao Discente 0 1 1 

11.18.12 - Coordenadoria de Esta gio e Viagens de Campo 0 1 1 

11.18.13 - Coordenadoria de Acompanhamento Docente e Discente 0 0 0 

11.18.14 - Departamento de Apoio Psicossociopedago gico 0 0 0 

11.01.13.02 - Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais 1 0 1 

11.18.02 - Divisa o de Avaliaça o e Planejamento 0 0 0 

11.18.03 - Coordenadoria de Avaliaça o 0 0 0 

11.18.04 - Divisa o de Projetos Educacionais 0 0 0 

11.18.05 - Coordenadoria de Finanças 0 0 0 

11.18.06 - Coordenadoria de Programas de Formaça o e Concursos 0 0 0 

TOTAL  3 2 5 
Fonte: Proeg. 
D*= Doutor; M**=Mestre 
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Os dados acima apresentados refletem a grande care ncia de servidores na Proeg. 

Cada Diretoria conta com um bolsista nos turnos manha  e tarde, e ainda temos 

outros tre s bolsistas a serviço da Proeg em outros espaços institucionais, totalizando 

sete bolsistas. Essa quantidade de bolsistas so  reflete a necessidade de mais 

servidores atuando. Pore m, temos a expectativa de receber novos servidores no ano 

de 2017, para fortalecer o quadro de servidores e preencher alguns cargos 

disponí veis no organograma da Pro -Reitoria.  

A seguir apresentamos o Gra fico 1 no qual e  possí vel verificar a composiça o geral 

da Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o, em funça o dos cargos ocupados pelos seus 

servidores.  

 

 

Gráfico 1 – Composição do Quadro de Pessoal da Proeg em 2016 

Fonte: Proeg 

 
 
Em comparaça o ao ano de 2015, a Proeg sofreu uma pequena reduça o em seu 

quadro de te cnicos-administrativos. No u ltimo trimestre de 2016 ocorreu a remoça o 

por iniciativa pro pria de duas servidoras da Proeg para outras Unidades da 

Unifesspa, em contrapartida outras duas servidoras de outros setores internos 

passaram a integrar nossa equipe. No entanto, na somato ria total houve uma 

diminuiça o da força de trabalho. No Gra fico 2 e  possí vel visualizar a evoluça o do 

quadro te cnico-administrativo da Proeg ao longo dos u ltimos tre s anos. 
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Gráfico 2 – Evolução do Quadro Técnico-Administrativo/classe de 2014 a 

2016 

 
Fonte: Proeg 

 
 

3.3 Quantitativo de Técnico-Administrativos Afastados e 
Tipo de Afastamento

 

No exercí cio 2016 apenas um servidor te cnico-administrativo da Proeg, 

ocupante do cargo de pedagogo, precisou se afastar de suas atividades, por um breve 

perí odo de tempo, conforme e  demonstrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Quantitativo de Servidores Técnico-Administrativos afastados e 

tipo de afastamento 

Subunidade Quantidade 
Tipo de 

Afastamento 
Período 

Diretoria de Ensino/ Divisa o de 
Regulaça o e Avaliaça o de Cursos 

1 
Tratamento de 

Sau de 
03/03 a 

03/06/2016 

Fonte: Proeg 

 
 
 

CLASSE D

CLASSE E

0

5

10

15

2014 2015 2016

2 2
3

5

13

10

CLASSE D CLASSE E



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

14 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

3.4 Participação em Eventos de Aprendizagem em 2016 
 
Sobre a polí tica de capacitaça o do Corpo Te cnico-Administrativo, a Proeg 

prima pela capacitaça o do seu quadro te cnico, apoiando a participaça o em eventos 

da natureza. Temos a conscie ncia que e  a partir da capacitaça o que o servidor podera  

adquirir habilidades especí ficas necessa rias para o desenvolvimento das suas 

atividades no seu contexto funcional. 

Com isso, procuramos propiciar aos servidores condiço es que lhes permitam 

promover suas potencialidades, fazendo-os crescer, tornando-os maiores e mais 

fortes nas suas particularidades. 

Nesse afim, em 2016 continuamos apoiando de forma efetiva a promoça o do 

Programa de Capacitaça o e Aperfeiçoamento dos Servidores Te cnico-

administrativos da Unifesspa, promovido pela Pro -Reitoria de Desenvolvimento e 

Gesta o de Pessoas – Progep, pois temos o entendimento que a capacitaça o e  

exige ncia para a melhoria permanente do trabalho e do desenvolvimento do servidor.  

Acreditamos tambe m que a consolidaça o de uma educaça o de excele ncia 

atrave s do ensino, pesquisa e extensa o decorre, entre outros fatores, da promoça o e 

apoio a  capacitaça o dos nossos servidores. Neste contexto, o Quadro 4 apresenta os 

eventos de capacitaça o que os servidores da Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o 

participaram no ano em tela: 

 
Quadro 4 – Participação em Eventos, Cursos, Reuniões Técnicas e Outros 

Subunidade 
de Lotação 

Eventos de Aprendizagem 
Nº de 

Participantes 
da Proeg 

Local do Evento 

Diretoria 
Planejamento 
e Projetos 
Educacionais 

Curso de Capacitação da Comissão de Ética 1 
ESAF / 
 Brasí lia  

Curso Processo Administrativo, Instrução 
Processual e Controle de Processo 

1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Palestra: “Trabalhando com Fontes na 
Educação Básica: A Importância do Arquivo da 
Comissão Pastoral da Terra” 

1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

I Capacitaça o do Programa Institucional de 
Monitoria Indí gena – PIMI 

2 UFT / Palmas 

Semina rio Educaça o Ba sica em Pesquisa e 
Extensa o - EBPEX 

2 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Programa de Formaça o Inicial no Serviço 
Pu blico 

1 
Unifesspa 

 (Campus de Maraba ) 

Curso Planejamento e Elaboraça o de Projetos  1 
Online 

(Escola Aberta/CETB) 

Simpo sio Brasileiro de Redes de 
Computadores e Sistemas Distribuí dos 

1 Salvador/BA 

I Workshop de Inovaça o Tecnolo gica e Social 1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Curso de Estrate gia de Nego cios 1 
Online 

(Fundaça o Bradesco) 

I Fo rum de Administraça o 1 
Faculdade Metropolitana 

Maraba -PA 

Curso da Rede Nacional de Certificadores – 
INEP 

2 Online (INEP) 
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Subunidade 
de Lotação 

Eventos de Aprendizagem 
Nº de 

Participantes 
da Proeg 

Local do Evento 

Diretoria de 
Ensino 

A formaça o de acade micos com deficie ncia na 
Unifesspa: pressupostos e pra ticas 
pedago gicas. 

1 
Unifesspa/Naia 

(Campus de Maraba ) 

Curso de Avaliaça o de projetos 1 
Centro de Ensino 

Tecnolo gico de Brasí lia 

Curso de Extensa o: Planejamento Educacional 
e Avaliaça o de Polí ticas Pu blicas  

1 
Online 

(Escola Aberta/CETB) 

Curso de Formaça o de Facilitadores de 
Aprendizagem  

2 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Curso de Gesta o Acade mica  
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Curso de Ingle s Inicial  2 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Curso de Libras 1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Curso Educaça o das Relaço es E tnico-Raciais: a 
Histo ria da A frica e a Cultura Afro-Brasileira 
na Sala de Aula 

1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Formaça o Inicial no Serviço Pu blico 2 Online (Unifesspa) 

I Confere ncia livre – Processo Estatuinte. 1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

I Encontro coletivo sobre sau de da populaça o 
LGBT: uma questa o de cidadania 

1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

I Semina rio Institucional de Formaça o 
Docente da Unifesspa 

2 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

III Congresso Paraense de Educaça o Especial 1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

III Semana do Calouro da Unifesspa 1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Palestra A formaça o de acade micos com 
deficie ncia na Unifesspa: pressupostos e 
pra tica pedago gica 

2 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

Semina rio de Polí ticas Afirmativas e 
Diversidade na Unifesspa  

2 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

V Semina rio: Amazo nia, interaço es entre o 
local e o global 

1 
Unifesspa  

(Campus de Maraba ) 

VIII Fo rum Internacional de Pedagogia  1 Imperatriz – MA  

Fonte: Proeg 
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O Planejamento das aço es desenvolvidas em 2016 pela Proeg foi realizado em 

conjunto com toda equipe, em alinhamento aos objetivos estrate gicos estabelecidos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI pró tempore 2014-2016 da 

Unifesspa. No Quadro 5 sa o apresentados os avanços e resultados obtidos nas aço es 

executadas pela Proeg, assim como a descriça o dos objetivos a serem alcançados no 

conjunto de aço es propostas para atingir cada objetivo estrate gico do PDI da 

Unifesspa.  

 
Quadro 5 – Ações Realizadas para Alcançar os Objetivos Estratégicos do PDI 

PERSPECTIVA: RESULTADOS INSTITUCIONAIS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a articulaça o regional, nacional e internacional em ensino, 
pesquisa e extensa o. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Ampliar e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensa o por 
meio do interca mbio com ambientes acade micos no Paí s e no exterior. 

1. Participaça o no planejamento e organizaça o do Semina rio de Polí ticas Afirmativas e Diversidade 
da Unifesspa, coordenado pela Pro -Reitoria de Extensa o. 

2. Realizaça o da III Calourada da Unifesspa: a programaça o contou com a realizaça o de Campanhas 
de Aça o Solida ria: Seja um Calouro Sangue Bom; Deixe a solidariedade contagiar voce ; - Rodas de 
Conversas: Saberes e pra ticas de povos da Amazo nia: diversidade, memo ria e resiste ncia; O que e  e 
qual o papel do Movimento Estudantil? Do resgate histo rico a s lutas atuais. E, a Mesa-redonda: 
Tecendo novos caminhos para a Educaça o Superior: a construça o de uma universidade plural no 
contexto da Amazo nia, Palestra: Ana lise da Conjuntura: quais caminhos (possí veis) da educaça o 
superior no contexto atual de crise? 

3. Visita te cnica da equipe da Divisa o de Projetos Educacionais a  Universidade Federal do Tocantins 
para socializaça o de informaço es sobre os Programas Monitoria Indí gena, Apoio ao Discente 
Ingressante – PADI, ale m de outros programas e projetos de Ensino de Graduaça o. 

4. Participaça o na 1ª capacitaça o do Programa Monitoria Indí gena da UFT. 

5. Orientaça o aos docentes e discentes sobre a polí tica/aço es de esta gio. 

6. Recepça o e Integraça o dos discentes ingressantes no 4º perí odo letivo de 2015. 

7. Incentivo e orientaça o de aço es para fortalecimento da indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensa o para que todos os cursos ofertados pela Unifesspa tenham em sua matriz curricular no 
mí nimo 10% de sua carga hora ria total dedicada a  extensa o. 

8. Realizaça o da Feira de Saberes Tradicionais de Povos da Amazo nia 

4 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS 
ALCANÇADOS 
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PERSPECTIVA: RESULTADOS INSTITUCIONAIS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar cidada os capazes de transformar a realidade social. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Produzir e transferir conhecimentos, te cnicas e habilidades embasadas 
em princí pios e ticos e cientí ficos focados na formaça o de cidada os com compete ncia crí tica para a 
promoça o do desenvolvimento regional sustenta vel. 

1. Assessoria aos Nu cleos Docentes Estruturantes no processo de elaboraça o e/ou reformulaça o 
dos Projetos Pedago gicos e na avaliaça o institucional dos cursos de graduaça o da Unifesspa. 

2. Realizaça o das primeiras aço es do Programa de formaça o Continuada dos docentes da Unifesspa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer os cursos oferecidos pela instituiça o. 

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

1. Lançamento do Edital 08/2016 – PROEG/PROEX/PROPIT – Unifesspa do Programa de Incentivo 
a  Publicaça o Qualificada aos Discentes de Graduaça o–PIPQD como incentivo a  publicaça o de artigos 
cientí ficos por discentes da graduaça o como incentivo a  pesquisa e extensa o.  

2. Ampliaça o do nu mero de conve nios de Esta gio com empresas pu blicas e privadas. 

3. Coordenaça o do processo de regulaça o dos cursos e apoio na construça o/reelaboraça o dos PPC.  

4. Diagno stico das dificuldades no ensino de graduaça o e proposiça o de aço es para superaça o das 
falhas detectadas por meio do dia logo com os diretores das Unidades e Subunidades para construir 
a proposta de formaça o e avaliaça o dos cursos. 

5. Participaça o no processo de aquisiça o dos livros para o acervo do Sistema de Bibliotecas - SIBI 
visando a melhoria do ensino-aprendizagem nos cursos de graduaça o por meio do atendimento a  
bibliografia dos Projetos Pedago gicos dos cursos e, por extensa o, cumprimento dos requisitos de 
avaliça o do MEC. 

6. Realizaça o de reunia o e orientaça o com os professores dos cursos de graduaça o a fim de 
favorecer maior integraça o entre discentes, e destes com os docentes, ale m de sugesto es de 
propostas acerca da minimizaça o de dificuldades de aprendizagem e sociabilidade dos estudantes 
entre si e com o ambiente acade mico. 

7. Acolhimento escuta e orientaço es individuais a estudantes acerca das demandas que 
apresentam e que, de certo modo, interferem no seu desempenho acade mico.  

8. Realizaça o de rodas de conversa com os Nu cleos Docentes Estruturantes dos Cursos de 
graduaça o para orientar sobre a organizaça o, o funcionamento e o processo de avaliaça o. 

9. Acompanhamento/assessoramento de processos de Viagens de Campo visando cumprimento 
do Protocolo de Segurança das atividades pra ticas fora do a mbito da instituiça o.  

10. Realizaça o da avaliaça o do processo de ensino por meio do Sistema Integrado de Gesta o de 
Assuntos Acade micos – SIGAA. 

11. Avaliaça o, em parceria com os docentes, das aço es do Programa de formaça o 
continuada/pedago gica do docente da Unifesspa. 

12. Atendimentos individualizados com discentes para diagnosticar e orientar aço es 
biopsicossociais. 
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS/UNIFESSPA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar processos de aquisiça o, contrataça o e de elaboraça o de 
projetos. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Projetar, sistematizar e agilizar os processos de contrataça o de bens e 
serviços, acelerando aço es e garantindo a facilitaça o, de modo a assegurar maior presteza e 
eficie ncia com foco no resultado final. 

1. Participaça o em reunio es para aperfeiçoamento do processo de compra do acervo informacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver processos de planejamento, gesta o e avaliaça o. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Implementar pra ticas inovadoras de gesta o dirigidas para resultados 
com a utilizaça o de mecanismos de avaliaça o de desempenho institucional. 

1. Adesa o e coordenaça o da participaça o dos cursos de graduaça o no sistema de avaliaça o do 
ENADE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Promover o uso interligado e interativo de diversas mí dias, no processo 
de edificaça o do conhecimento, democratizando o acesso a  informaça o. 

1. Realizaça o da Oficina Institucional de Formaça o Docente: Sistema Integrado de Gesta o de 
Atividades Acade micas da Unifesspa (SIGAA) e Plano de Ensino. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer a atividade de controle interno. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Fortalecer os mecanismos de controle interno visando a  melhoria do 
processo de gesta o nos seus diversos aspectos de forma a prevenir eventuais desconformidades e 
vulnerabilidades a s quais esta  sujeita a instituiça o. 

1. Registro dos atendimentos realizados, descrevendo dados pessoais e as estrate gias de 
intervença o acordadas entre o discente e a equipe.  

2. Agendamento de atendimentos individuais. 

3. Realizaça o de oficina feita por servidor da PROEG para os demais membros da equipe da Pro -
Reitoria sobre o mo dulo de protocolo do SIPAC, com o intuito de melhorar as atividades internas de 
tramitaça o dos processos que passam pela PROEG. 

4. Acompanhamento junto a s faculdades quanto a s provide ncias a serem adotadas para evitar a  
falta de cadastro de alunos e/ou a ause ncia desses no exame do ENADE, evitando ocorre ncias de 
alunos em situaça o irregular no exame. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a modernizaça o da infraestrutura fí sica e tecnolo gica. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Implementar polí ticas e aço es que garantam a modernizaça o da 
infraestrutura fí sica e tecnolo gica, respeitando-se os aspectos ambientais e ordenamento da 
ocupaça o e uso do espaço institucional. 

1. Conclusa o do inventario dos equipamentos, materiais e infraestrutura dos laborato rios de ensino, 
iniciado em 2015, com intuito de detectar as provide ncias para manutença o/adequaça o desses 
espaços. 

2. Aquisiça o de mobilia rio para os cursos novos da Unifesspa. 
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS/UNIFESSPA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a modernizaça o da infraestrutura fí sica e tecnolo gica. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Implementar polí ticas e aço es que garantam a modernizaça o da 
infraestrutura fí sica e tecnolo gica, respeitando-se os aspectos ambientais e ordenamento da 
ocupaça o e uso do espaço institucional. 

3. Mapeamento dos laborato rios multidisciplinares com potencialidades para atender as demandas 
de va rios cursos da instituiça o. 

4. Aquisiça o e distribuiça o de mobilia rio para as bibliotecas dos campi fora de sede. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gesta o da informaça o e do conhecimento. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Otimizaça o dos canais de informaça o, definiça o dos fluxos e adotar 
tecnologias adequadas que facilitem o acesso, a difusa o e a gesta o do conhecimento. 

1. Criaça o e manutença o da pa gina oficial da Proeg para publicaça o de informaço es de interesse 
pu blico. 

2. Realizaça o de treinamento sobre o ENADE e SISPLAD para coordenadores de cursos e de 
diretores de instituto em todos os campi da Unifesspa. 

3. Aprimoramento do site da Proeg como a alteraça o do layout para o modelo do governo federal, 
viabilizando acessibilidade a s pessoas com deficie ncia, responsividade, e acesso pelo usua rio a 
partir de diversos dispositivos. 

4. Reformulaça o do Sistema On-line de Avaliaça o do ensino de graduaça o e do Sistema On-line de 
PPC. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Qualificar e capacitar o quadro de servidores. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Ampliar a polí tica institucional de qualificaça o e capacitaça o de 
servidores, observando a polí tica nacional e as especificidades setoriais para melhoria do 
desempenho profissional e institucional. 

1. Realizaça o de capacitaça o para Coordenadores de Cursos e Diretores de Faculdades e Institutos 
sobre o ENADE. 

2. Realizaça o do I Semina rio Institucional de Formaça o Docente da Unifesspa. 

3. Realizaça o da Oficina Institucional de Formaça o Docente: Sistema Integrado de Gesta o de 
Atividades Acade micas da Unifesspa (SIGAA) e Plano de Ensino. 

4. Elaboraça o do Programa de Formaça o Continuada dos Docentes da Unifesspa. 

5. Organizaça o da Palestra: A formaça o de acade micos com deficie ncia na Unifesspa: pressupostos 
e pra tica pedago gica. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dinamizar a comunicaça o institucional. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Gerar comunicaça o consistente e acessí vel que transmita as 
informaço es necessa rias que sucedam em interesse pu blico. 

1. Divulgaça o de todas as aço es da Proeg, nas redes sociais, e-mail institucional e no site oficial da 
Unifesspa. 
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PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS/UNIFESSPA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dinamizar a comunicaça o institucional. 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Gerar comunicaça o consistente e acessí vel que transmita as 
informaço es necessa rias que sucedam em interesse pu blico. 

2. Elaboraça o e divulgaça o dos editais dos processos seletivos dos cursos de graduaça o. 

3. Elaboraça o e divulgaça o dos editais de seleça o de bolsistas e volunta rios para atuarem nos 
programas de Ensino da Unifesspa, tais como: PAPIM, Monitoria, Monitoria de Apoio ao Discente 
com Deficie ncia e MediaLab. 

PERSPECTIVA: ORÇAMENTÁRIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar recursos orçamenta rios necessa rios para a implantaça o da 
estrate gia 

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Assegurar recursos para viabilizar a execuça o orçamenta ria dos 
projetos estrate gicos estruturantes. 

1. Elaboraça o e execuça o do planejamento financeiro e orçamenta rio anual. Trata-se da previsa o dos 
recursos financeiros necessa rios a  execuça o de todas as atividades da Pro -Reitoria realizadas no 
ano, ale m do acompanhamento deste orçamento durante o exercí cio, com o objetivo de garantir que 
os recursos sejam utilizados da melhor forma possí vel e que sejam adequados e remanejados para 
outras aço es caso necessa rio. 

2. Elaboraça o do Plano de Previsa o Orçamenta ria especificamente para o desenvolvimento de aço es 
desta Pro -Reitoria ao longo do ano de 2017. 

Fonte: Proeg 
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Assim como no ano anterior, faremos uma abordagem acerca do trabalho 

desenvolvido na Proeg utilizando alguns indicadores nacionalmente conhecidos e 

utilizados na avaliaça o do ensino de graduaça o. O conjunto de indicadores 

empregados neste relato rio nos permitira  fazer uma ana lise comparativa acerca do 

desempenho e da qualidade das aço es voltadas ao ensino, resultantes do 

planejamento estrate gico desta Pro -Reitoria, no intuito de atingir as metas 

propostas pela Unifesspa em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI pró 

tempore 2014-2016. 

Apesar do apogeu em se tratando da oferta de cursos de graduaça o da Unifesspa 

ter se dado em 2014, apresentaremos – sempre que possí vel – uma ana lise com 

dados compreendidos ao longo do perí odo temporal de 2013 e 2016. A escolha 

desse intervalo de tempo se da  ao fato da Unifesspa e da Proeg terem sido criadas 

em 2013. Deste modo, sera  possí vel observarmos o desenvolvimento das aço es de 

ensino dessa universidade emergente deste a sua criaça o.  

 

5.1 Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 
 

A Unifesspa e  uma Universidade multicampi, criada para difundir o ensino 

superior principalmente na regia o sul e sudeste do Para . Dos cinco campi 

estrategicamente implantados nas cidades de Rondon do Para , Sa o Felix do Xingu, 

Santana do Araguaia, Xinguara e Maraba  (sede), somente o campus de Maraba  

possuí a cursos em 2013, ano da criaça o da Unifesspa, pois ja  havia os cursos criados 

pela UFPA, da qual o campus de Maraba  se desmembrou e deu origem a  Unifesspa. 

Nos demais campi fora de sede, os cursos de graduaça o so  passaram a funcionar em 

2014.  No Quadro 6 sa o apresentados os cursos em funcionamento no ano de 

implantaça o da Unifesspa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE 
GRADUAÇÃO 

 



 

Proeg | Folha 31, Quadra 07, Lote especial. Bairro Nova Maraba . Maraba  - Para  
 

22 

 

Relatório Anual de Atividades 2016 
 

Quadro 6 – Cursos de Graduação Ofertados em 2013. 

 Campus Modalidade Cursos 

Marabá 

Bacharelado 

1. Agronomia 
2. Direito 
3. Engenharia de Materiais 
4. Engenharia de Minas e Meio Ambiente 
5. Geologia 
6. Sistema de Informaça o  

Licenciatura 

7. Cie ncias Naturais 
8. Educaça o do Campo 
9. Fí sica 
10. Letras – Ingle s 
11. Letras – Portugue s 
12. Matema tica 
13. Pedagogia 
14. Quí mica 

Licenciatura/ 
Bacharelado 

15. Geografia  
16. Cie ncias Sociais 

Fonte: Proeg 

 

 

5.1.1 Cursos de Graduação em funcionamento – 2013 a 2016  
 

 
Gráfico 3 – Evolução dos cursos de graduação da Unifesspa de 2013 a 2016 

Fonte: Proeg 
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O Gra fico 3 a seguir apresenta o crescimento do nu mero de cursos de 

graduaça o nos campi da Unifesspa, com destaque para o campus de Maraba , que 

passou de 16 (dezesseis) cursos ativos em 2013 para 29 (vinte e nove) em 2014. Em 

comparaça o ao ano de 2013, 18 (dezoito) novos cursos de graduaça o foram criados 

no ano de 2014, sendo 13 (treze) no Campus de Maraba , e 5 (cinco) nos campi fora 

de sede, conforme e  apresentado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Novos Cursos de Graduação Criados em 2014. 

Campus Modalidade Cursos 

Maraba  

Bacharelado 

1. Cie ncias Biolo gicas 
2. Cie ncias Econo micas 
3. Cie ncias Sociais 

4. Engenharia Civil 
5. Engenharia Ele trica 
6. Engenharia da Computaça o 
7. Engenharia Meca nica 
8. Engenharia Quí mica 
9. Geografia 
10. Psicologia 
11. Sau de coletiva 

Licenciatura 
12. Artes visuais 
13. Histo ria 

Rondon do Para  Bacharelado 
14. Administraça o 
15. Cie ncias Conta beis 

Santana do Araguaia Licenciatura 16. Matema tica 

Sa o Fe lix do Xingu Licenciatura 17. Letras – Portugue s  

Xinguara Licenciatura 18. Histo ria 

Fonte: Proeg 
 

A partir de 2014 os cursos de Cie ncias Sociais e Geografia que ofertavam 

turmas com dupla modalidade (Bacharelado/Licenciatura) desmembraram-se em 

dois cursos cada um, alternando a oferta de vagas entre as modalidades a cada ano. 

Em 2014 o curso de Cie ncias Naturais cessou momentaneamente a oferta de novas 

vagas, contudo a previsa o e  que o retorno da oferta de vagas nesse curso tenha 

continuidade em 2017. O curso de Psicologia tambe m cessou a oferta de novas vagas 

durante os anos 2015 e 2016, com retorno da oferta programado para 2017. 

Em 2016 na o houve oferta de novos de cursos de graduaça o. Muitas questo es 

concorreram para que na o houvesse uma expansa o dos cursos de graduaça o, entre 

elas a falta de infraestrutura para abrigar novos cursos, tendo em vista que, por ser 

uma universidade noví ssima a Unifesspa necessitou construir novos pre dios para 

acomodar sua comunidade acade mica, o que demanda um determinado tempo para 
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conclusa o desse processo de implantaça o e estruturaça o fí sica. No Quadro 8 

apresentamos todos os cursos em funcionamento na Unifesspa em 2016. 

 

Quadro 8 – Cursos de Graduação com Turmas em Funcionamento em 2016. 

Campus Cursos Modalidade Turno 

Maraba  

1. Agronomia Bacharelado Integral 

2. Cie ncias Biolo gicas Bacharelado Integral 

3. Cie ncias Econo micas Bacharelado Vespertino 

4. Cie ncias Sociais Bacharelado Integral 

5. Direito* Bacharelado Integral 

6. Engenharia Civil Bacharelado Integral 

7. Engenharia da Computaça o  Bacharelado Integral 

8. Engenharia Ele trica Bacharelado Integral 

9. Engenharia de Materiais Bacharelado Integral 

10. Engenharia Meca nica Bacharelado Integral 

11. Engenharia de Minas e  
         Meio Ambiente  

Bacharelado Integral 

12. Engenharia Quí mica Bacharelado Integral 

13. Geografia Bacharelado Matutino 

14. Geologia  Bacharelado Integral 

15. Sau de coletiva Bacharelado Integral 

16. Sistemas de Informaça o  Bacharelado Integral 

17. Psicologia  Bacharelado Integral 

18.  Artes Visuais Licenciatura Integral 

19. Cie ncias Naturais Licenciatura Noturno 

20. Cie ncias Sociais  Licenciatura Matutino 

21. Educaça o do Campo  Licenciatura Integral 

22. Fí sica  Licenciatura Integral 

23. Letras – Ingle s Licenciatura Integral 

24. Letras – Portugue s  Licenciatura Integral 

25. Histo ria Licenciatura Integral 

26. Matema tica  Licenciatura Integral 

27. Pedagogia  Licenciatura Integral 

28. Quí mica  Licenciatura Integral 

29. Geografia  Licenciatura Matutino 

Rondon do Para  30. Administraça o Bacharelado Integral 
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Campus Cursos Modalidade Turno 

    Rondon do Para  31. Cie ncias Conta beis Bacharelado Integral 

Santana do Araguaia 32. Matema tica Licenciatura Integral 

Sa o Fe lix do Xingu 33. Letras – Portugue s  Licenciatura Integral 

Xinguara 34. Histo ria Licenciatura Integral 

Fonte: Direns/Proeg 
 

* Em 2016 o curso de Direito ofertou uma turma a mais especialmente para atender o Programa 
Nacional de Educaça o na Reforma Agra ria (Pronera): TURMA DIREITO DA TERRA. 

 

Dos 34 (trinta e quatro) cursos ativos da Unifesspa apresentados no Quadro 

8 somente 30 (trinta) ofertaram novas turmas em 2016. Nos campi fora de sede a 

oferta de novas turmas se manteve na mesma situaça o desde a criaça o, conforme 

pode ser visualizado no Quadro 9. 

No quadro a seguir apresentamos todos os cursos ativos na Unifesspa e a 

evoluça o da oferta de novas turmas de graduaça o nos anos de 2013 a 2016. 

 

Quadro 9 – Cursos com Oferta de Novas Turmas de Graduação – 2013 a 2016. 
 

Campus Curso 2013 2014 2015 2016 

Maraba  

1. Agronomia/ Bacharelado S S S S 

2. Artes Visuais/ Licenciatura N S S S 

3. Cie ncias Biolo gicas/ Bacharelado N S S S 

4. Cie ncias Econo micas/ Bacharelado N S S S 

5. Cie ncias Naturais/ Licenciatura S N N N 

6. Cie ncias Sociais/ Licenciatura 
*S 

S S N 

7. Cie ncias Sociais/ Bacharelado N N S 

8. Direito/ Bacharelado S S S S 

9. Educaça o do Campo/ Licenciatura S S S S 

10. Engenharia Civil/ Bacharelado N S S S 

11. Engenharia de Computaça o/ 
Bacharelado 

N S S S 

12. Engenharia de Materiais/ 
Bacharelado 

S S S S 

13. Engenharia de Minas e Meio 
Ambiente/ Bacharelado 

S S S S 

14. Engenharia Ele trica/ Bacharelado N S S S 

15. Engenharia Meca nica/ Bacharelado N S S S 

16. Engenharia Quí mica/ Bacharelado N S S S 

17. Fí sica/ Licenciatura S S S S 

18. Geografia/ Licenciatura 
*S 

S N S 

19. Geografia/ Bacharelado N S N 
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Campus Curso 2013 2014 2015 2016 

Maraba  

20. Geologia/ Licenciatura S S S S 

21. Histo ria/ Licenciatura N S S S 

22. Letras –Ingle s/ Licenciatura S N S S 

23. Letras – Portugue s/ Licenciatura S S S S 

24. Matema tica/ Licenciatura S S S S 

25. Pedagogia/ Licenciatura S S S S 

26. Quí mica/ Licenciatura S S S S 

27. Sau de Coletiva/ Bacharelado N S S S 

28. Sistemas de Informaça o/ Bacharelado S S S S 

29. Psicologia/ Bacharelado N S N N 

Rondon do 
Para  

30. Administraça o/ Bacharelado N S S S 

31. Cie ncias conta beis/ Bacharelado N S S S 

Santana do 
Araguaia 

32. Matema tica/ Licenciatura N S S S 

Sa o Fe lix 
do Xingu 

33. Letras – Portugue s/ Licenciatura N S S S 

Xinguara 34. Histo ria/ Licenciatura N S S S 

TOTAL  16 30 30 30 

Fonte: Direns/Proeg 

* Em 2013 estes cursos ofertaram turmas na modalidade licenciatura/bacharelado. 

N= Cursos sem oferta de novas turmas / S= Curso com oferta de novas turmas 

 

 

5.1.2 Número de Ingressantes nos Cursos de Graduação – 2013 a 
2016  

 

Uma das varia veis utilizadas no indicador de desempenho para medir a Taxa de 

Sucesso na Graduaça o (TSG) e  o nu mero de ingressantes. Desde a sua criaça o a 

Unifesspa a cada ano vem contribuindo ainda mais com a educaça o superior no 

Estado do Para . Em pouco mais de tre s anos de existe ncia, 790 novas vagas foram 

criadas no ensino de graduaça o. Esse nu mero ja  ultrapassa em muito as vagas 

ofertadas no ano de 2013.  

Com isso, atendemos uma demanda reprimida por muitas de cadas entre jovens 

e adultos na o so  dos municí pios do Sul e Sudeste do nosso Estado, mas tambe m de 

outros municí pios de estados vizinhos, a exemplo Norte do Mato Grosso, Sul do 

Maranha o e Norte do Tocantins. 

No Gra fico 4 e  possí vel denotar a evoluça o do crescimento do nu mero de 

ingressantes ao longo dos tre s anos de existe ncia da Unifesspa.  
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Gráfico 4 – Evolução do número de ingressantes no período 2013 a 2016 

Fonte: CRCA 

 
 
No gra fico acima, em 2013 foram considerados os alunos que ingressaram por 

vestibular; ENEM/SISU; processos seletivos simplificados. De 2014 a 2016, foram 

considerados os alunos que ingressaram por ENEM/SISU; processos seletivos 

simplificados, transfere ncia ex-officio e decisa o judicial.  

 

 

5.1.3 Número de Diplomados nos Cursos de Graduação – 2013 a 
2016  

 
Assim como o nu mero de ingressantes o quantitativo de diplomados tambe m e  

uma varia vel compo e o indicador de desempenho utilizado para medir a Taxa de 

Sucesso na Graduaça o (TSG) das Instituiço es de Ensino Superior. O TSG indica a 

capacidade da instituiça o de levar seus alunos a concluir com sucesso seus cursos e 

considera os formandos em relaça o a todos os tipos de ingressantes, a cada ano. 

Na Unifesspa, o nu mero de alunos diplomados vem aumentando a cada ano. 

Contudo, tendo em vista que houve um acre scimo em mais de 100% no nu mero de 

ingressantes a partir do ano de 2014, nosso TSG apresentara  nu meros mais 

satisfato rios somente em me dio prazo, dois ou tre s anos, quando as primeiras 

turmas ingressantes no primeiro ano da expansa o da Unifesspa (2014), concluí rem 

seus ciclos. O Gra fico 5 resume o aumento no nu mero de diplomados das turmas 

ingressantes antes da criaça o da Unifesspa.  
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Gráfico 5 – Evolução do número de diplomados no período 2013 a 2016 

Fonte: CRCA 
  

De 2013 a 2015 o nu mero de diplomados, foi considerado o nu mero de 

concluí dos no Sistema SIGAA, acrescido do nu mero de integralizados (aqueles que 

completaram os cre ditos, mesmo sem ter colado grau) dos cursos no ano letivo 

correspondente ao exercí cio, somando-se o nu mero desses subgrupos nos dois 

perí odos do ano.  

Para 2016, tendo em vista que o ano letivo na o encerrou dentro do exercí cio, 

devido aos movimentos de greve e ocupaça o, foi considerado somente o nu mero de 

diplomados no ano em questa o.   

 

5.2 Reestruturação Acadêmica-Curricular e Adequação da 
Infraestrutura 
 
 
5.2.1 Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação  
 
 

O processo de reestruturaça o acade mico-curricular e  fundamental para 

atualizaça o da proposta formativa buscando atribuir aos Cursos aço es 

interdisciplinares, adequaça o da carga hora ria total, diversidade de metodologias, 

aprofundamento e coere ncia teo rica, ale m de articulaça o da teoria com a pra tica, e 

adequaça o da bibliografia a s exige ncias da formaça o, dentre outros.  
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Durante o ano de 2016 a Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o acompanhou o 

processo de reformulaça o de 18 (dezoito) Projetos Pedago gicos de Cursos (PPC) de 

graduaça o da Unifesspa, conforme pode ser verificado no quadro abaixo: 

 

Quadro 10 – Projetos Pedagógicos Reformulados em 2016. 
 

Campus Cursos Modalidade 

Maraba  

Cie ncias Econo micas Bacharelado 

Engenharia Civil Bacharelado 

Engenharia da Computaça o  Bacharelado 

Engenharia Ele trica Bacharelado 

Engenharia de Materiais Bacharelado 

Sau de coletiva Bacharelado 

Sistemas de Informaça o  Bacharelado 

Artes Visuais Licenciatura 

Cie ncias Naturais  Licenciatura 

Cie ncias Sociais  Licenciatura  

Cie ncias Sociais  Bacharelado 

Histo ria Licenciatura 

Geografia  Licenciatura 

Rondon do Para  
Administraça o Bacharelado 

Cie ncias Conta beis Bacharelado 

Santana do Araguaia Matema tica  Licenciatura 

Sa o Fe lix do Xingu Letras - Portugue s Licenciatura 

Xinguara Histo ria Licenciatura 

    Fonte: Direns/Proeg 
 
 

A atualizaça o dos Projetos Pedago gicos de Cursos e  fruto do processo avaliativo 

vivenciado pelos Cursos tendo por base as Dimenso es Dida tico-Pedago gica, Corpo 

Docente e Infraestrutura estabelecida pelo Ministe rio da Educaça o e a avaliaça o on-

line conduzida pela PROEG, disponí vel no Sistema de Integrado de Gesta o de 

Atividades Acade micas – SIGAA. 

Ale m das questo es referidas acima, os Cursos de Licenciatura foram 

reformulados objetivando adequar-se a s novas Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCN, Resoluça o nº 2 de julho de 2015, aprovada pelo Conselho Nacional de Educaça o, 

com o intuito de conferir a formaça o do docente maior interaça o com a educaça o 

ba sica, por meio de aço es que proporcionem a integraça o teoria-pra tica.  
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Em 2016 7 (sete) novos Projetos Pedago gicos de Cursos de Graduaça o foram 

aprovados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensa o – 

CONSEPE/Unifesspa conforme pode ser visualizado no Quadro 11 a seguir. 

 
Quadro 11 – Projetos Pedagógicos Aprovados em 2016. 

Campus Cursos Modalidade 

Maraba  

Cie ncias Econo micas Bacharelado 

Engenharia da Computaça o  Bacharelado 

Engenharia Ele trica Bacharelado 

Sistemas de Informaça o  Bacharelado 

Artes Visuais Licenciatura 

Cie ncias Naturais  Licenciatura 

Santana do Araguaia Matema tica  Licenciatura 

Fonte: Direns/Proeg 
 
Ale m dos PPC’s acima aprovados em 2016, outros projetos pedago gicos ja  se 

encontram em esta gio final de aprovaça o no CONSEPE, como e  o caso dos Projetos 

Pedago gicos do Curso de Administraça o/Bacharelado do Campus de Rondon do 

Para , de Histo ria/Licenciatura do Campus de Xinguara e de Geografia/Licenciatura 

e Sau de Coletiva/ Bacharelado do Campus de Maraba . 

 
 

5.2.2 Melhoria dos Ambientes Didáticos 
 

 

Em 2016 a Proeg investiu em modernizaça o de mobilia rio para o Sistema de 

Bibliotecas – SIBI, distribuindo va rios mo veis como, mesas, cadeiras, arma rios, 

prateleiras, computadores e outros na o so  para a unidade sede, mas tambe m para 

unidades fora de sede.  

Assim como o Sistema de Bibliotecas - SIBI, muitos Institutos tambe m foram 

contemplados com a compra de mobilia rio. Esta aça o visou proporcionar melhoria 

nos ambientes dida ticos de va rias Faculdades, tanto na Unidade Sede quanto nas 

Unidades Fora de Sede. Nessa aça o foram investidos R$ 93.021,14 (noventa e tre s 

mil, vinte e um reais e quatorze centavos).  

Ainda pensando na qualidade do ensino-aprendizagem e na melhoria dos 

ambientes dida ticos a Proeg adquiriu 18 computadores avançados e mobilia rios 

necessa rios para a estruturaça o do laborato rio de Simulaça o Computacional do 
Curso de Engenharia Meca nica da Faculdade de Engenharia de Materiais/IGE do 

Campus de Maraba . Para essa aça o foi disponibilizado R$ 114.883,88 (cento e 

quatorze mil oitocentos e oitenta e tre s reais e oitenta e oito centavos).    
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O Quadro 12 apresenta o detalhamento do investimento da aça o que visou 

proporcionar melhoria nos ambientes dida ticos de va rias Faculdades, agrupando o 

total gasto por Instituto e Campus.    

 
Quadro 12 – Investimento em Ambientes Didáticos por Faculdades/Instituto 

Campus Instituto Faculdade 
Total por 

Faculdade 
(R$) 

Total por 
Instituto 

(R$) 

Maraba  

IEDAR Faculdade de Cie ncias Agra rias – FCAM 3.953,37 3.953,37 

IESB 
Faculdade de Cie ncias da Sau de e 
Biolo gicas – FACISB 

1.224,00 1.224,00 

ICH 

Faculdade de Educaça o do Campo – 
FECAMPO 

1.080,00 

35.877,17 
Faculdade de Educaça o – FACED 9.339,66 

Faculdade de Cie ncias Sociais do 
Araguaia Tocantins – FACSAT 

6.353,57 

Faculdade de Geografia – FG 19.103,94 

IGE 

Faculdade de Engenharia dos materiais – 
FEMAT 

11.696,95 

20.990,9 

FAGEO – curso de Engenharia Civil 5.669,66 

Faculdade de Computaça o e Engenharia 
Ele trica – FACEEL 

1.176,29 

Faculdade de Engenharia de Minas e 
Meio Ambiente – FEMMA 

2.448,00 

Maraba  
IEDS Faculdade de Direito – FADIR 2.232,00 2.232,00 

ICE Faculdade de Quí mica – FAQUIM 7.388,76 7.388,76 

Rondon do 
Para  

ICSA Instituto de Cie ncias Sociais Aplicadas 10.352,78 10.352,78 

Santana do 
Araguaia 

IEA Faculdade de Matema tica 8.817,87 8.817,87 

Sa o Fe lix 
do Xingu 

IEX Faculdade de Letras Lí ngua Portuguesa 2.184,29 2.184,29 

TOTAL  R$ 93.021,14 

Fonte: Dproj/Proeg 
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5.3 Renovação Pedagógica na Educação Superior 
 
 
5.3.1 Articulação da Educação Superior com a Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica. 
 
 
Uma das formas pela qual a Unifesspa promove esse tipo de articulação é por 

meio dos seus cursos de Licenciatura, divididos em 15 diversificadas áreas do 

conhecimento, mantendo uma significativa articulação com a Educação Básica 

através das mais de 400 (quatrocentos) horas de estágio obrigatório a ser cumprida 

por cada graduando.  

Esse estágio é prioritariamente realizado na rede pública de ensino, municipal 

ou estadual, com a qual a Unifesspa mantém convênios. Além disso, os trabalhos de 

conclusão de curso que também promovem a articulação da Universidade com a 

educação básica, constituindo-se numa referência importante para este nível de 

ensino, nos âmbitos local e regional. Em 2016 foram feitos mais de 150 (cento e 

cinquenta) encaminhamentos para estágio. 

 
Quadro 13 – Termos de Convênios de Estágio Firmados pela Unifesspa em 

2016 

Empresa/Instituição Tipo de Estágio 

Age ncia de Integraça o Empresa Escola – AGIEL Obrigato rio e Na o obrigato rio 

Associaça o dos Moradores da folha 7 Obrigato rio e Na o obrigato rio 

Fundaça o Zoobota nica de Maraba  Obrigato rio 

Prefeitura Municipal de Maraba  Obrigato rio 

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia Obrigato rio 

Prefeitura Municipal de Xinguara Obrigato rio 

Secretaria Municipal de Maraba  Obrigato rio e Na o obrigato rio 

Vale S.A. Obrigato rio 

Vet Plus Soluço es em Agronego cios Obrigato rio 

Fonte: Direns/Proeg 
 
A Proeg tambe m desenvolve um Programa de Ensino intitulado PROGRAMA DE 

APOIO A PROJETOS DE INTERVENÇA O METODOLOGICA – PAPIM, que tem por 

objetivo incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades e experimentos que 

acrescentem me todos e te cnicas eficazes ao processo de ensino-aprendizagem na 

Educaça o Ba sica, Educaça o Profissional e Educaça o Superior, com a participaça o de 

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

po s-graduaça o da instituiça o atuantes na a rea de Educaça o e de discentes e docentes 

da Educaça o Ba sica ou Profissionalizante. 
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Em 2016, foi lançada a 2ª ediça o desse programa, com alocaça o de R$ 136.805,85 

(cento e trinta e seis mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e 9 (nove) 

projetos com duraça o de 11 (onze) meses foram contemplados.  Para a execuça o 

desses projetos, foram distribuí das 23 bolsas para discentes da graduaça o, e outros 

16 discentes atuaram como bolsistas volunta rios.  

Na ediça o 2016 do Papim, tre s principais mudanças foram incorporadas:  

1. Inclusa o de discentes volunta rios aos projetos;  

2. Obrigatoriedade de vinculaça o de pelo menos um professor da educaça o ba sica a  

equipe de cada projeto aprovado e  

3. Possibilidade de reconhecimentos pela PROEG de projetos aprovados, pore m na o 

classificados para recebimento de recursos devido a  restriça o orçamenta ria. 

A seguir, apresentamos o Gra fico 6 com a distribuiça o do recurso disponibilizado 

pelo Programa de Apoio a Projetos de Intervença o Metodolo gica – Papim em 2016. 

 

Gráfico 6 – Distribuição do Recurso Empregado no Papim 2016 

Fonte: Dproj/Proeg 
 
 
 

5.3.2 Atualização de Metodologias (e Tecnologias) de Ensino-
Aprendizagem 

 
 

A PROEG iniciou em 2016 o Programa de Formaça o Continuada para Docentes 

da Unifesspa com o entendimento de que a Universidade e  um espaço socioeducativo 

de produça o docente/discente e, dessa forma, interfere e sofre interfere ncias das 

condiço es sociais, culturais e polí ticas nas quais docentes e discentes exercem suas 

atividades, mobilizam seus planejamentos e executam seu trabalho.  

Bolsas. 
R$ 101.200,00. 

Diárias. 
R$ 10.255,00 

Passagens 
R$ 10.500,00

Material de
consumo. 

R$ 14.850,85

Bolsas

Diárias

Passagens

Material de
consumo
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O objetivo geral do programa e  contribuir para o aperfeiçoamento e atualizaça o 

dos saberes da doce ncia no Ensino Superior, pela reflexa o na aça o, visando a  

melhoria no processo ensino-aprendizagem. Partindo dessa compreensa o, va rias 

aço es foram realizadas ao longo do ano de 2016 que colaboraram com esse processo. 

No Quadro 14 destacamos tre s aço es importantes que ilustram o trabalho 

desenvolvido em prol da formaça o docente: 

 

Quadro 14 – Ações para Atualização do Ensino-Aprendizagem. 

AÇÔES OBJETIVOS 

Palestra “A formação de 
acadêmicos com deficiência na 
Unifesspa: pressupostos e prática 
pedagógica”. 

Contribuir para o atendimento de uma demanda bastante 
pertinente e urgente na Unifesspa, que tem recebido, apo s 
cada processo seletivo, um nu mero significativo de 
estudantes com deficie ncia; possibilitar melhor 
compreensa o acerca de questo es relacionadas a  
formaça o dos acade micos com deficie ncia; fomentar a 
constituiça o de pra ticas pedago gicas que contribuam 
para a permane ncia e o sucesso acade mico desses 
estudantes. 

I Semina rio Institucional de 
Formaça o Docente da Unifesspa: “A 
docência do/no ensino superior: 
vivências, desafios e perspectivas”. 

Promover reflexo es acerca do (s) processo (s) de 
formaça o docente, de modo a favorecer a construça o de 
uma cultura de formaça o compreendida como processo 
permanente de reflexa o, investigaça o e construça o de 
saberes e pra ticas educativas pertinentes, qualificadas, 
em atendimento a s demandas postas para a atuaça o no 
ensino superior.  
 

Oficina Institucional de Formaça o 
Docente: “Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA) da Unifesspa e o Plano de 
Ensino”. 

Possibilitar aos docentes da graduaça o da Unifesspa 

formaça o para melhor uso do SIGAA e propor e po r em 

discussa o um instrumento orientador para elaboraça o do 

Plano de Ensino para os docentes da instituiça o 

Fonte: Direns/Proeg 
 

 

5.3.3 Apoio ao Discente 
 

 Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente (DAPSI)  
 

Em 2015 a Proeg criou o Departamento de Apoio Psicopedago gico e Social ao 

Discente (DAPSI), visando oferecer ao graduando um acompanhamento 

especializado para atender as demandas psicopedago gicas e sociais que surgem no 

decorrer da trajeto ria acade mica do aluno no Ensino Superior. 

Estas demandas podem ser desencadeadas pela vive ncia de momentos crí ticos 

da formaça o, como ser rece m-ingressante ou concluinte no Ensino Superior, o que 

implica se inserir em novos contextos e assumir diferentes pape is sociais; ou ainda 
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pelas situaço es cotidianas que exigem maior autonomia, otimizaça o do processo de 

aprendizagem e o engajamento em atividades socioculturais e polí ticas.  

A estruturaça o do DAPSI exigiu a formaça o de uma equipe multidisciplinar 

composta por Assistente Social, Pedagogo e Psico logos, com disponibilizaça o de um 

espaço pro prio, para acompanhamento dos discentes a partir de uma perspectiva 

mais holí stica e respeitadora da privacidade dos conteu dos abordados; Para isso, as 

parcerias com diversos setores dentro e fora da Unifesspa foi fundamental; e a 

ampliaça o do conhecimento acerca das particularidades regionais do espaço em que 

a Unifesspa se situa, em especial daquelas referentes ao pu blico alvo das aço es 

afirmativas da instituiça o. 

Dessa maneira, o Departamento surgiu em resposta a essa exige ncia formal e da 

identificaça o pela pro pria Unifesspa da necessidade de acompanhar os processos de 

ensino-aprendizagem sob esse olhar.  

No Quadro 15 foram elencadas algumas aço es desenvolvidas pelo DAPSI ao longo 

do ano de 2016. 

 

Quadro 15 – Ações de Apoio ao Discente. 

Ação 
Atendimentos individualizados com discentes para diagnosticar e orientar 
aço es biopsicossociais. 

Objetivo 
Geral 

Acolher e escutar os discentes, seguido de orientaço es e intervenço es 
voltadas a  promoça o de bem-estar e/ou desempenho no processo de ensino-
aprendizagem. Ale m disso, possibilitar que se percebam no processo de 
ensino-aprendizagem motivando tomadas de deciso es pertinentes ao 
processo educativo. 

Resultados e 
Conclusões 

 248 atendimentos realizados, referindo-se a 49 discentes atendidos, 
onde contemplou demandas de apoio psicopedago gico e social e a  promoça o 
das potencialidades dos discentes em sua trajeto ria acade mica. 
 Concluiu-se que 32% dos discentes atendidos apresentaram necessidade de 
avaliaça o clí nica, haja vista o indicativo de quadro de depressa o, esquizofrenia, 
pensamento suicida e transtornos de ansiedade. 

Ação 
Criação e aperfeiçoamento de um instrumental para acolhimento, controle 
e mapeamento das demandas dos atendimentos realizados no DAPSI visando 
“fortalecer a atividade de controle interno” 

Objetivo 
Geral 

Compreender os feno menos que surgem enquanto demandas reais apontadas 
pelos discentes, com possibilidade de nortear encaminhamentos ou orientar 
planejamentos futuros. 

Resultados e 
Conclusões 

Concluiu-se que tal instrumento atendeu as metas planejadas ao ser aplicada 
em todos os atendimentos de triagem, o que possibilitou qualificar melhor as 
intervenço es, o mapeamento das demandas a partir das queixas apresentadas 
e perfil dos discentes atendidos. 

Ação Visitas institucionais ao CAPS e à Secretaria de Saúde de Marabá 

Objetivo 
Geral 

Conhecer os serviços disponibilizados, fortalecer a rede e fomentar parcerias 
que favoreçam o interca mbio de conhecimento entre o DAPSI e estas 
instituiço es, bem como o acesso dos discentes aos serviços oferecidos por elas 

Resultados e 
Conclusões 

Mapeamento e estabelecimento de ví nculos com outros setores da rede pu blica 
no atendimento de demandas que fogem a  atuaça o do DAPSI. 
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Ação Consolidação do projeto de pesquisa sobre evasão na Unifesspa 

Objetivo 
Geral 

Diagnosticar o í ndice de evasa o e analisar os fatores que provocam o abandono 
nos cursos de graduaça o da Unifesspa 

Resultados e 
Conclusões 

Concluiu-se que tal projeto, dado a sua complexidade, na o conseguiu cumprir 
todas as suas metas dentro do prazo planejado, entretanto, seu principal 
resultado alcançado foi evidenciar os cursos de graduaça o com maior í ndice 
de evasa o nos u ltimos dez anos. 

Ação 
Semana de Recepção e Integração dos Calouros 2015, realizada em 
fevereiro de 2016 

Objetivo 
Geral 

Recepcionar os discentes ingressantes nos semestres 2015.3 e 2015.4, 
apresentar a estrutura da universidade, assim como alguns serviços, aço es e 
polí ticas direcionadas aos estudantes, de modo que possam acessar 
informaço es relevantes a  vida acade mica. 

Resultados e 
Conclusões 

A atividade teve como público alvo 583 estudantes ingressantes, público 
atendido 60 estudantes. Esse evento foi realizado em parceria com a Pro -
Reitoria de Extensa o e Assuntos Estudantis (PROEX). 

Ação III Calourada da Unifesspa 

Objetivo 
Geral 

Evento realizado entre os dias 17 a 20 de maio para recepcionar os alunos 
ingressantes em 2016, apresentar a estrutura da universidade, assim como 
alguns serviços, aço es e polí ticas direcionadas aos estudantes. 

Resultados e 
Conclusões 

Público alvo 1.424 discentes ingressantes, público atingido 160 inscritos, 
mas com presença de um nu mero bem acima dos inscritos, com presença 
massiva de veteranos e mesmo ingressante sem inscriça o. Aço es realizadas 
durante o evento: 

Fonte: Direns/Proeg 
 

 Programas Especiais de Apoio ao Discente  
 
 
A proeg a cada ano vem mantendo seu compromisso em criar e manter 

programas que forneçam condiço es favora veis para o desenvolvimento de ensino-

aprendizagem e, simultaneamente, para a permane ncia dos alunos nos cursos de 

graduaça o. Nesse contexto, a Proeg promove dois programas especiais, que 

fornecem meios para ajudar o discente a concluir seus estudos, trabalhando suas 

dificuldades e reduzindo assim a evasa o.  

Nesse contexto, em 2016 Proeg deu continuidade ao PROGRAMA MONITORIA 

DE APOIO A DISCENTES COM DEFICIE NCIA lançado em 2015, aumentado de 4 

(quatro) para 19 (dezenove) o nu mero de bolsas ofertadas. Este programa visa 

disponibilizar monitores para atuar em atividades relacionadas a  adaptaça o de 

material dida tico/pedago gico e/ou prestar auxí lio direto ao discente de graduaça o 

da Unifesspa com algum tipo de deficie ncia. Uma aça o inovadora e que tem ajudado 

os alunos com deficie ncia a terem acesso a um ensino digno e de qualidade. 

A Proeg promove tambe m o PROGRAMA DE MONITORIA que oportuniza aos 

discentes da graduaça o a participaça o em aulas, em hora rios alternativos, em 

algumas disciplinas que o discente apresenta dificuldades de aprendizagem. 

Minimizando assim o risco de o aluno na o acompanhar sua turma;  
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O Programa de Monitoria em 2016 foi ofertado em duas etapas: Programa de 

Monitoria 2016/2 com oferta de 57 (cinquenta e sete) bolsas para discentes da 

graduaça o e o Programa de Monitoria 2016/4 com oferta de 55 (cinquenta e cinco) 

bolsas para discentes tambe m da graduaça o. 

No quadro abaixo e  possí vel ter uma noça o do quantitativo de bolsas ofertadas 

em cada um dos Programas Especiais da Proeg em 2016, bem como do nu mero de 

projetos aprovados e o recurso empregado em cada programa. 

 
 

Quadro 16 – Programas de Ensino Desenvolvidos em 2016. 

Programa 
Projetos  

Aprovados  
Nº de  

Bolsistas 
N° de 

voluntários 
 (R$) 

Programa Monitoria 2016/2 53 57 19 80.800,00 

Programa Monitoria 2016/4* 51 55 04 55.000,00 

Programa Monitoria de Apoio ao 
Discente com Deficie ncia 

01 19 0 66.200,00 

TOTAL 105 131 23 202.000 

Fonte: Diproj/Proeg 
 

Cabe ressaltar que devido a  adequaça o do Calenda rio Acade mico 2016/4, em 

virtude do movimento de ocupaça o e de greve ocorridos em 2016, o Programa 

Monitoria 2016/4 que teve inicio em 17 de outubro de 2016 encerrara  sua vige ncia 

somente 30 de abril de 2017.  Desta forma, em 2017 ainda sera o executados mais 

R$ 75.200,00 (setenta e cinco mil e duzentos reais) ale m dos R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais) executados em 2016. 
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O presente relato rio procurou, de forma objetiva, atender as orientaço es 

disponibilizadas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – 

SEPLAN e tambe m dos o rga os de controle externo ao relatar as principais atividades 

desenvolvidas pela Pro -Reitoria de Ensino de Graduaça o – PROEG da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Para .  

O ano de 2016 foi considerado bem atí pico. Muitas aço es programadas na o foram 

executadas por questo es alheias ao nosso querer.  A Proeg, assim como a Unifesspa 

ainda se encontra em fase de estruturaça o do seu quadro de pessoal. Nossa força de 

trabalho ainda e  muito aque m das nossas necessidades. 

Muitos sa o os anseios da comunidade acade mica da Unifesspa e da sociedade de 

um modo geral nas aço es que podera o ser desenvolvidas pela Proeg. Temos muitos 

desafios pela frente, pore m a cada ano que passa nos tornamos mais fortes e 

avançamos com mais força rumo ao alcance da satisfaça o plena das demandas 

institucionais.  

Trabalharemos com afinco em 2017 para atingir algumas metas institucionais: 

 

 Melhorar os ambientes acade micos e os instrumentos necessa rios a  qualificaça o 

do processo de ensino-aprendizagem;  

 Qualificar a gesta o acade mica e revisa o de metodologias do ensino;  

 Potencializar a polí tica de esta gios dos cursos de graduaça o;  

 Promover a integraça o do ensino com a pesquisa e a extensa o;  

 Definir as relaço es institucionais internas e externas para a qualificaça o da 

graduaça o;  

 Constituir um comite  de inclusa o social;  

 Formar recursos humanos para a consolidaça o de polí ticas de inclusa o. 

 

 

 

Maraba , 23 de fevereiro de 2017. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 


