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 INTRODUÇÃO  

 

Este Relatório de Gestão tem como 
objetivo apresentar as principais 
atividades realizadas pela Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação/Proeg, durante o 
exercício de 2017, além de proporcionar 
transparência e prestação de contas, por 
meio do balanço sistemático das ações 
que realizamos ao longo do ano.  

Em 2017, conseguimos 
desenvolver muitas ações que em anos 
anteriores ficaram somente no papel, 
como exemplo podemos citar o Fórum de 
Graduação, espaço onde foram 
promovidos debates e socialização de 
experiências pertinentes à melhoria do 
ensino de graduação na Unifesspa, 
elucidando questões relacionadas à 
Extensão Universitária, no que diz 
respeito a creditação da extensão, e 
ao Estágio como Elemento Formativo nos 
cursos de graduação. 

Realizamos o II Seminário 
Institucional de Formação Docente da 
Unifesspa, no qual trabalhamos a 
temática “Ensino e aprendizagem na 
Educação Superior: estratégias, reflexões 
e vivências”, com o objetivo de promover 
reflexões entre os docentes acerca dos 
processos de ensino e aprendizagem e 
das práticas de ensino, pesquisa e 
extensão na Educação Superior.  

Corroborando com isso, 
promovemos o “Seminário Aprendizagem 
no Ensino Superior: Desafios e 
Perspectivas”, com a intenção de 
promover entre nossos discentes a 
reflexão sobre os processos de ensino-
aprendizagem na universidade, além de 
promover conhecimentos e ferramentas 
que contribuíram para potencializar o 
aprendizado dos discentes no ambiente 
acadêmico. 

Além disso, realizamos também 
várias ações in loco em todos os campi 
fora de sede (Santana do Araguaia, São 

Félix do Xingu, Xinguara e Rondon do 
Pará). Conseguimos ainda realizar o II 
Seminário de Projetos Integrados, um 
evento que deixou de ser realizado em 
2016 devido ao movimento de ocupação 
do campus de Marabá, mas que em 2017 
agrupou toda a comunidade acadêmica e 
sociedade local para prestigiar os 
resultados dos trabalhos desenvolvidos 
pelos docentes e discentes através dos 
Programas e Projetos de Ensino 
promovidos pela Proeg em 2016.  

Uma das grandes realizações da 
Proeg em 2017 foi a realização da IV 
Semana de Recepção e Integração do 
Calouro, o evento mais aguardado entre 
os novos alunos, pois tem como objetivo, 
além de recepcionar, promover a 
integração do estudante ingressante com 
a comunidade acadêmica, através de 
atividades educativas e culturais.  

É oportuno aqui salientar que a 
realização da IV Semana de Recepção e 
Integração do Calouro se deu graças à 
parceria de vários setores da Unifesspa, e 
que os resultados obtidos foram fruto de 
esforço coletivo não só da equipe da 
Proeg, mas também da Proex, Arni, 
CRCA, Ctic, DCE, Media Lab./Unifesspa, 
N’umbuntu, Naia, Neam, Nedeter, Nees, 
Ouvidoria da Unifesspa, Curso de Saúde 
Coletiva/Iesb, Seplan, Sibi e 
Hemopa/Marabá. 

Conseguimos ainda neste ano de 
2017 colocar à disposição dos nossos 
egressos, na página eletrônica da Proeg, 
um canal de comunicação entre os ex-
alunos e a Universidade. Através deste 
instrumento poderemos, não só conhecer 
o perfil dos egressos dos nossos cursos 
de graduação, mas também aferir o nível 
de satisfação dos nossos ex-alunos em 
relação aos cursos e a Universidade.  

Apesar das muitas dificuldades 
enfrentadas ao longo do ano, sobretudo 
pelo cenário de escassez de recursos que IN
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vêm enfrentando todas as IFES no país, 
podemos resumir 2017 como um ano de 
grandes realizações para Proeg, pois 
conseguimos realizar o maior número de 
ações já implementadas desde a criação 
da Proeg. 

No entanto, passamos por algumas 
mudanças ao longo do ano, não só no 
espaço físico, considerando que a partir 
do mês de maio deixamos a Unidade 1 e 
passamos a funcionar em novas 
instalações na Unidade 3/Campus de 
Marabá. Com salas novas e mais amplas, 
proporcionando mais conforto para 
nossos servidores e melhorando o espaço 
para atendimento. Mas além disso, 
algumas modificações foram feitas na 
equipe de trabalho. Ao passo que 
recebemos novos colaboradores, tivemos 
que nos adaptar com o afastamento de 
outros.  

Mudanças também ocorreram 
entre os diretores da Proeg. A Diretora de 
Ensino, prof.ª Simone Cristina Mendonça, 
que muito colaborou com o sucesso de 
ações desenvolvidas ao longo do ano, 
afastou-se do cargo e em seu lugar 
assumiu o então Diretor de Planejamento 
de Projetos Educacionais, prof. Denilson 
da Silva Costa. Para assumir a diretoria da

Dproj foi designada então Chefe da 
Divisão de Avaliação e Planejamento da 
Dproj, a servidora Eumar da Silva Coelho, 
ficando a Diaplan na chefia da servida 
Ellen Mayara Pereira Leite. 

Mas apesar de tantas mudanças no 
mesmo ano, este novo cenário não afetou 
o desempenho da nossa equipe. E ao 
findar esse ano de tantas conquistas, só 
temos que manifestar nossa gratidão e 
deixar aqui registrado nossos 
agradecimentos aos servidores da Proeg, 
que muito se esforçaram para vencer cada 
um dos desafios que nos foram propostos.  

 
Elias Fagury Neto 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

1.1 Identificação da Unidade  
 

Quadro 1 – Identificação da Unidade 

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

Endereço completo: Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Loteamento 
Cidade Jardim | Marabá - Pará - Brasil. 

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. Elias Fagury Neto 

Portaria de nomeação e período de gestão: Portaria nº 946/2016, de 
10/10/2016. 

Fonte: Proeg 

Figura 1 – Equipe da Proeg 

Fonte: Proeg 
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 ORGANOGRAMA 

 
 

A estrutura orgânica da Proeg é sucintamente apresentada pelo organograma oficial 
da Pró-Reitoria, conforme ilustra a Figura 2 - Organograma da Proeg, que apresenta 
detalhamento das linhas hierárquicas e seus níveis administrativos. Essa estrutura 
organizacional foi aprovada em 2015 por meio da Resolução de Nº 011/2015, do 
CONSUN/Unifesspa.  

 

   Fonte: Proeg 

 
 

 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE  

 

3.1. Organização e Funcionamento  
 

Assim como no ano anterior, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG 
durante o ano de 2017 primou por realizar suas ações priorizando sempre o diálogo e a 
interação entre as equipes para a melhor tomada de decisões. Temos a convicção que 
praticar uma gestão participativa, na qual todos possam não só opinar, mas participar das 
tomadas de decisões e programação de metas, é sempre o melhor caminho para obter o 
resultado que se deseja.  

Contudo, algumas das ações planejadas não foram executadas tendo em vista que 
o número reduzido de servidores inviabilizou a execução dessas ações. Esta realidade é 
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Figura 2 – Organograma da Unifesspa 
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percebida em ambas as diretorias da Proeg: possivelmente com mais intensidade na 
Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais, que possui um número de servidores 
muito aquém de suas necessidades frente ao volume de ações e encargos dessa diretoria. 
Além disso, apesar da estrutura organizacional da Proeg prever duas diretorias, quatro 
divisões, sete coordenadorias, dois departamentos e uma secretaria executiva, fechamos 
o ano sem responsáveis ou qualquer servidor lotado em duas coordenadorias e um 
departamento. No Quadro 2 – Hierarquia Organizacional da Unidade, apresentamos a 
identificação dos gestores ocupantes das funções e cargos das subunidades 
administrativas e demais setores em funcionamento da Proeg no exercício de 2017.  

Quadro 2 – Hierarquia Organizacional da Unidade 

Ambiente 
Organizacional 

Subunidade 
Administrativa 

Vinculada 
Titular Cargo/Função 

Secretaria Executiva SE/Proeg  
Aracélia Miranda 

Soares 
Secretária Executiva 

Diretoria de Ensino Drens/Proeg 
Denilson da Silva 

Costa 
Diretor de Ensino 

Divisão de Avaliação e 
Regulação de Cursos 

Dirac/Drens 
Thaisa Teixeira 

Ferreira Campos 
Chefe da Divisão de Avaliação 

e Regulação de Cursos 

Coordenadoria de 
Acompanhamento e 
Avaliação de PPC 

CAAPPC/Dirac 
Edna Cristina Jaques 

Brelaz Castro 

Coordenador de 
Acompanhamento e Avaliação 

de PPC 

Coordenadoria de 
Normas e Regulação de 

Cursos 
CNRC/Dirac 

Edson Rodrigues dos 
Anjos 

Coordenador de Normas e 
Regulação de Cursos 

Divisão de Formação 
Docente e Apoio ao 

Discente 
Difdad/Drens Elizabeth Rego Sabino 

Chefe da Divisão de Formação 
Docente e Apoio ao Discente 

Coordenadoria de 
Estagio e Viagem de 

Campo 
CEVC/Difdad 

Evaldiney Ribeiro 
Monteiro 

Coordenador de Estagio de 
Viagem de campo 

Coordenadoria de 
Acompanhamento 

Docente e Discente 
CADD/Difdad 

Cleuzeni Santiago da 
Silva 

Coordenadora de 
Acompanhamento Docente e 

Discente 

Departamento de Apoio 
Psicossociopedagógico 

Dapsi/CADD 
Lidiane Neves 

Rodrigues 
Chefe do Departamento de 

Apoio Psicossociopedagógico 

Diretoria de 
Planejamento e 

Projetos Educacionais 
Dproj/Proeg Eumar da Silva Coelho 

Diretora de Planejamento e 
Projetos Educacionais 

Divisão de Avaliação e 
Planejamento 

Diaplan/Dproj 
Ellen Mayara Pereira 

Leite 
Chefe da Divisão de Avaliação 

e Planejamento 

Coordenadoria de 
Avaliação 

CA/Diaplan 
Tarciso Silva de 
Andrade Filho 

Coordenador de Avaliação 

Divisão de Projetos Dipe/Dproj Gilmar Ramos da Silva 
Chefe da Divisão de Projetos 

Educacionais 

Fonte: Proeg 

 
Gestão de Pessoas – Por se tratar de uma Pró-Reitoria em processo de 

consolidação de suas competências organizacionais, a Proeg ainda não definiu sua política 
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de Gestão de Pessoas; contudo,  incentiva os servidores a participarem de cursos de 
capacitação, visando o aprimoramento dos serviços oferecidos, além de apoiar  o Programa 
de Capacitação ofertado pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – 
Progep, no fortalecimento das ações propostas para o alcance dos objetivos da Proeg e da 
Unifesspa. 

Neste sentido, destacamos no Quadro 3 apresentamos alguns eventos que os 
servidores da Proeg participaram de forma efetiva em 2017, com o apoio da Proeg. 

 
Quadro 3 – Eventos de Aprendizagem 

Eventos de Aprendizagem 
Carga 

Horária 

Nº de 
Participantes 

da Proeg 
Local do Evento 

3ª e 4ª Conferência Livre da Estatuinte 16 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

5ª Conferência Livre da Estatuinte 16 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Cerimônia de Encerramento do luto do 
grande líder Krôhôkrenhum (Capitão) do povo 
Gavião Parkatêjê. 

8 h 4 
Aldeia Indígena Parkatêjê / 

Mun. Bom Jesus do 
Tocantins. 

Congresso Estatuinte 24h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso “A construção do conhecimento e a 
aprendizagem significativa” 

20h 1 Escola Aberta – Ceteb 

Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologia e 
Educação para o Séc. XXI 

20h 1 FAI/UFSCar 

Curso de Aprendizagem Baseada em 
Problemas 

20h 1 UFPA/Belém 

Curso Gestão de riscos e implantação de 
controle interno 

20 h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso de Como Elaborar o PPP 20h 1 
Faculdade Maurício de 

Nassau/Belém 

Curso de Como funciona a sociedade. 20h 7 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso de Formação sobre Justiça 
Restaurativa/ Ciclo de construção de Paz 

40h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso de História das Lutas e Organizações 
dos Trabalhadores no Brasil 

20h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso de Informática Aplicada à Educação 40h 1 Plataforma EDUCA 

Curso de Legislação Aplicada ao Ensino 20h 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso Introdução à etnologia dos povos 
gavião, Suruí-Aikewara e Aweté-Parakanã 

16 h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Curso Libras Intermediário 60 h 1 NAIA/Unifesspa 

Curso Planejamento e Elaboração de 
Projetos 

40 01 
Online / Escola Aberta 

(CETB) 
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Eventos de Aprendizagem 
Carga 

Horária 

Nº de 
Participantes 

da Proeg 
Local do Evento 

I Antropologia em Ação: povos indígenas e 
populações tradicionais em tempos 
contemporâneos. 

20 h 4 UFPA/Belém 

I Fórum de Extensão e Assuntos Estudantis 16 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

I Roda de conversa da monitoria indígena e 
quilombola 

4 h 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

I Seminário de Oralidade, Leitura, Escrita e 
Matemática na Alfabetização. 

8h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

I Seminário Integrado de Psicologia: 
Necessidades Educacionais Especiais em 
Foco 

4h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

I Simpósio de Produção Científica 8h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

II Fórum de Graduação da Unifesspa 12 h 8 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

II Seminário de Projetos Integrados – SPI 20 h 15 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

II Seminário Institucional de Formação 
Docente da Unifesspa 

8 h 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

IV Congresso Paraense de Educação 
Especial – CPEE. 

24h 9 
Unifesspa/ 

Faculdade Metropolitana 

IV Semana de Recepção e Integração dos 
Calouros 

16 8 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Mesa Redonda Dificuldades e Transtornos de 
Aprendizagem no Ensino Superior 

3 h 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Mesa-Redonda as pessoas com deficiência e 
as contribuições da Psicologia 

3h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Minicurso de Contribuições 
Psicopedagógicas para o Desenvolvimento 
das Aprendizagens em Turmas Inclusivas 

2h 2 
Unifesspa/Faculdade 

Metropolitana 

Minicurso de Gestão de Equipes 20h 7 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Minicurso de Projetos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão: apresentação dos programas e 
editais e orientações para elaboração de 
projetos 

20h 3 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Minicurso de Relações Humanas no Trabalho 
e Atendimento ao Público 

20h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Minicurso de Treinamento do SIG 4h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Minicurso Amazônias em debates 10 h 4 UFPA/Belém 

Minicurso História das Lutas e Organizações 
de Trabalhadores no Brasil 

10 h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 
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Eventos de Aprendizagem 
Carga 

Horária 

Nº de 
Participantes 

da Proeg 
Local do Evento 

Oficina de Direitos e Inclusão da Pessoa com 
Deficiência 

12h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Oficina de Formação Pedagógica: “Docência 
Universitária, com foco na ‘Metodologia e 
Estratégias Ativas” 

12h 4 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Oficina de texto jornalístico 40h 2 SEMED/Marabá 

Oficina: A constituição de 1988 e os territórios 
quilombolas no Brasil 

4 h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Palestra: “Ruralidades, poder y resistência 
em el sudeste del Pará, desde la experiência 
vivida y narrada por las mujeres” 

3h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Relações Humanas no Ambiente de Trabalho 4h 2 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Roda de Conversa Dislexia e TDAH: 
dialogando a respeito das dificuldades e 
possibilidades de intervenções/estratégias 
para o ensino e aprendizagem na 
universidade 

3h 5 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Roda de conversa a História e seus 
instrumentos a serviço do ensino e 
aprendizagem. 

3h 1 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Seminário de Aprendizagem no Ensino 
Superior: Desafios e Perspectivas 

20h 3 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Seminário de Saúde Mental do NAPS: 
interfaces do cuidado na comunidade 
acadêmica 

10h 1 
Fundação Hospital de 

Clínicas Gaspar 
Vianna/Belém 

Treinamento de Portais 4 h 6 
Unifesspa 

(Campus de Marabá) 

Fonte: Proeg 

 
 
Além disso, inserido em ações da Proeg, foi possível realizar alguns cursos de 

capacitação cujo público alvo também foram os servidores da Proeg, conforme apresentado 
no Quadro 4: 

 
Quadro 4 – Eventos de Capacitação e/ou Treinamentos Desenvolvidos 

Ações CH Público Alvo  

Oficina de Formação Pedagógica “Docência 
Universitária, com foco na Metodologia e 
Estratégias Ativas” 

6h 
Docentes, Pedagogos e Técnicos em 
Assuntos Educacionais da Proeg e dos 
cursos de graduação da Unifesspa 

Minicurso de Projetos de ensino, pesquisa e 
extensão: apresentação dos programas e editais e 
orientações para elaboração de projetos 

20h 
Docentes, Pedagogos e Técnicos em 
Assuntos Educacionais da Proeg e dos 
cursos de graduação da Unifesspa 

Fonte: Proeg 
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A Proeg realiza diversas ações relacionadas com a graduação da Unifesspa para 
atingir os objetivos institucionais descritos no PDI. No desenvolver destas ações, inúmeras 
atividades são realizadas para garantir e manter altos níveis de qualidade dos cursos de 
graduação oferecidos pela instituição, seja no Campus Sede ou nos Campi Fora de Sede. 
Dentre as várias atividades inerentes à Proeg, destacamos no Quadro 5 as mais relevantes 
de cada setor realizadas no ano de 2017. 

 
Quadro 5 – Principais Ações/Atividades da Proeg em 2017 

Ação 1: Promover Rodas de Conversa com os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de 
Graduação da Unifesspa 

Atividades Realizadas 

 Roda de conversa com Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Engenharia de Materiais 
(FEMAT) /Campus de Marabá: Organização e funcionamento do NDE. O público alvo era 
docentes/membros do NDE dos cursos de Bacharelado em Engenharia Mecânica e em Engenharia de 
Materiais da Unifesspa. O público atendido foi o NDE do Curso de Engenharia de Materiais, pois os 
membros do NDE do curso de Engenharia Mecânica não participaram. Conclusão: apesar da presença 
não ter sido a desejada, a roda de conversa foi muito boa, bastante participativa, dialogada.  

 Roda de conversa com Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em História do 
Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU) /Campus de Xinguara: Organização e funcionamento do 
NDE. O público alvo era docentes/membros do NDE do Curso de Licenciatura em História. O público 
atendido foram quatro docentes/membros do NDE do curso de Licenciatura em História, já que dois 
docentes não participaram. Conclusão: Considera-se que o alcance da ação foi o esperado, uma vez que 
essa transcorreu conforme o planejado, e, apesar de não contar com a participação de todos os membros, 
a participação dos presentes foi boa e eles se comprometeram em repassar as informações/discussões 
aos ausentes. 

 Roda de conversa com Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Letras Língua 
Portuguesa do Instituto de Estudos do Xingu (IEX) /Campus de São Félix do Xingu: Organização e 
funcionamento do NDE. O público alvo era docentes/membros do NDE do Curso de Licenciatura em 
Letras Língua Portuguesa. O público atendido foram seis docentes/membros do NDE do curso de 
Licenciatura em Letras Língua Portuguesa e uma pedagoga. Conclusão: Apesar da presença não ter sido 
a esperada, a roda de conversa foi boa, participativa e dialogada 

 Roda de conversa com Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Educação do Campo 
(FECAMPO) /Campus de Marabá: Organização e funcionamento do NDE. O público alvo era 
docentes/membros do NDE do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Unifesspa. O público 
atendido foram onze docentes/membros do NDE do curso de Licenciatura em Educação do Campo. 
Conclusão: Considera-se que o alcance da ação foi o esperado, uma vez que essa transcorreu conforme 
o planejado e contou com a participação de todos os membros do NDE do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Roda de Conversa com NDE da FECAMPO 

Fonte: Drens/Proeg 
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Cont. Ação 1: Promover Rodas de Conversa com os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos 
de Graduação da Unifesspa 

Atividades Realizadas 

 Roda de conversa com Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Ciências da Saúde e 
Biológicas (FACISB) /Campus de Marabá: Organização e funcionamento do NDE. O público alvo era 
docentes/membros do NDE dos Cursos de Bacharelado em Psicologia, Saúde Coletiva e Ciências 
Biológicas da Unifesspa. O público atendido foram onze professores dos cursos citados. Conclusão: 
Considera-se que o alcance da ação foi bom, embora não foi o esperado, uma vez que essa atividade 
transcorreu conforme o planejado, mas não contou com a participação de todos os membros dos NDE’s 
dos cursos relacionados, pois, segundo informações dos presentes, no curso de Psicologia, todos os 
docentes são membros do NDE; no Curso de Ciências Biológicas, são sete membros e no Curso de Saúde 
Coletiva, são cinco membros. 
 

Ação 2: Promover o fortalecimento do Programa de Formação Continuada dos docentes da 
Unifesspa 

Atividades Realizadas 

 Oficina Institucional de Formação Docente “Sistema Integrado de Gestão das Atividades 
Acadêmicas da Unifesspa (SIGAA) e Plano de Ensino”.  
Público alvo: todos os docentes das Faculdades de História e de Geografia do Instituto de Ciências 
Humanas (ICH) / Campus de Marabá da Unifesspa.  

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

Público alvo: todos os docentes do Curso de Licenciatura em História do Instituto de Estudos do Trópico 
Úmido (IETU) /Campus de Xinguara da Unifesspa. 

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

Público alvo: todos os docentes do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa do Instituto de 
Estudos do Xingu (IEX) /Campus de São Félix do Xingu da Unifesspa 

Figura 4 – Roda de Conversa com NDE da FACISB 

Fonte: Drens/Proeg 
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Ação 3: Promover o avanço da qualidade dos cursos oferecidos com processos inovadores de 
ensino-aprendizagem 

Atividades Realizadas 

Foram realizadas quatro Oficinas de Aprendizagem e Gestão do Tempo no Ambiente Acadêmico, sendo 
duas com discentes do campus de Xinguara e duas em São Félix do Xingu. Cada oficina compôs a carga 
horária total de 4 horas.  

Ação 4: Promover a Oficina de Formação Pedagógica Docência Universitária, com foco na 
‘Metodologia e Estratégias Ativas’ 

Atividades Realizadas 

 Oficina de Formação Pedagógica Docência Universitária, com foco na ‘Metodologia e Estratégias 
Ativas’. Realização de estudo dos textos “Metodologia Dialética em Sala de aula”, de Celso Vasconcelos, 
“Subsídios para Construções ou Atualizações Curriculares” e o capítulo II do Processo de Ensino 
aprendizagem, de Léa Anastasiou, para revisar elementos determinantes da ação docente visando a 
construção do conhecimento; vivenciar e analisar estratégias de aulas universitárias, conforme a 
necessidade pontuada pelo grupo, dentre as seguintes categorias: de introdução de saberes; de 
construção ou sistematização; de elaboração de síntese ou acompanhamento da aprendizagem. 

O público alvo foi 60 participantes, a maioria docentes dos cursos de graduação da Unifesspa e os demais 
pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, lotados nos institutos fora da sede e na PROEG. 

Público atendido: 36 participantes. 

 

Ação 5: Promover o Minicurso “Projetos de ensino, pesquisa e extensão: apresentação dos 
programas e editais e orientações para elaboração de projetos” 

Atividades Realizadas 

 Minicurso “Projetos de ensino, pesquisa e extensão: apresentação dos programas e editais e 
orientações para elaboração de projetos”. Esse minicurso tinha como objetivo geral oferecer aos docentes 
da graduação da Unifesspa o conhecimento acerca dos programas e editais de ensino, pesquisa e 
extensão, disponibilizados pelas Pró-Reitorias da Unifesspa, bem como de outros editais externos e 
abordar questões mais práticas, analíticas, relacionadas à elaboração de projetos. O público alvo era 40 
docentes da universidade que tivessem interesse pela temática, pois era de livre adesão. O público 
atendido foi cerca de 23 docentes, dos quais 13 obtiveram a carga horária estabelecida para a certificação.  
Conclusão: apesar de a participação não ter sido a almejada, o minicurso foi muito bom, bastante 
pertinente 

Ação 6: Promover a Mesa-redonda “Dificuldades e transtornos de aprendizagem no ensino 
superior” 

Atividades Realizadas 

Figura 5 – Oficina de Formação Pedagógica “Docência Universitária 

Fonte: Drens/Proeg 
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 Mesa-redonda “Dificuldades e transtornos de aprendizagem no ensino superior”. O público alvo 
era os servidores da Unifesspa.  O público atendido foi de 68 participantes, sendo docentes, técnicos 
administrativos em educação e discentes. Conclusão: Considera-se que o alcance dessa ação, no que 
se refere à participação, não foi o esperado, pois almejava um número maior de participantes, 
especialmente de docentes da instituição. Mas ressalta-se que foi uma ação de imensurável importância 
pelas contribuições das palestrantes acerca da temática, trazendo conhecimentos, informações 
importantes, socializando experiências, vivências, tirando dúvidas, respondendo questionamentos. 

Ação 7: Promover o Minicurso “Projetos de ensino, pesquisa e extensão: apresentação dos 
programas e editais e orientações para elaboração de projetos” 

Atividades Realizadas 

 Minicurso “Projetos de ensino, pesquisa e extensão: apresentação dos programas e editais e 
orientações para elaboração de projetos”. Esse minicurso tinha como objetivo geral oferecer aos docentes 
da graduação da Unifesspa o conhecimento acerca dos programas e editais de ensino, pesquisa e 
extensão, disponibilizados pelas Pró-Reitorias da Unifesspa, bem como de outros editais externos e 
abordar questões mais práticas, analíticas, relacionadas à elaboração de projetos. O público alvo era 40 
docentes da universidade que tivessem interesses pela temática, pois era de livre adesão. O público 
atendido foi cerca de 23 docentes, dos quais 13 obtiveram a carga horária estabelecida para a certificação.  
Conclusão: apesar de a participação não ter sido a almejada, o minicurso foi muito bom, bastante 
pertinente. 

Ação 8: Promover a ocupação de vagas ociosas nos Cursos de Graduação 

Atividades Realizadas 

 Para atingir o objetivo dessa ação foi lançado o Edital 017/2017 de Mobilidade Acadêmica 
Estudantil (Mobin/Mobex) para o preenchimento de 752 vagas ociosas nos cursos de graduação da 
Unifesspa. A primeira etapa do certame consistiu no preenchimento de vagas para o Processo de 
Mobilidade Interna (Mobin), com 36 candidatos classificados, que já realizaram a entrega de documentos, 
e aguardam a convocação para efetivação do vínculo definitivo através da primeira matricula, que ocorrerá 
no período 2018.2.O processo de Mobilidade Externa (Mobex) recebeu 788 inscrições, um pouco mais 
que o número de vagas disponibilizadas para esta etapa do processo que foi de 716. As vagas 
disponibilizadas para a Mobex foram as não preenchidas na Mobin. Essa etapa ainda está em fase de 
análise das inscrições com previsão de divulgação do resultado final no mês de janeiro de 2018. Assim 
como a Mobin, a efetivação do vínculo se dará somente em 2018. 

Ação 9: Promover a Roda de conversa “Dislexia e TDAH: dialogando a respeito das dificuldades e 
possibilidades de intervenções/estratégias para o ensino e aprendizagem na universidade” 

Atividades Realizadas 

 Roda de conversa “Dislexia e TDAH: dialogando a respeito das dificuldades e possibilidades de 
intervenções/estratégias para o ensino e aprendizagem na universidade” O público alvo era os docentes 
dos seguintes institutos: Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB), Institutos de Estudos em 
Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR), ambos do Campus de Marabá, do Instituto de Estudos do 
Trópico Úmido (IETU) do Campus de Xinguara, do Instituto de Estudos do Xingu (IEX) do Campus de São 
Félix do Xingu, Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA) do Campus de Santana do Araguaia e do Instituto 
de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) do campus de Rondon do Pará. O público atendido foi de 19 
participantes. 

Ação 10: Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição 

Atividades Realizadas 

Realizado o II Fórum de Graduação que teve como um de seus principais temas a discussão sobre a 
creditação da extensão universitária, abordando metodologias para a integração ensino, pesquisa e 
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extensão, e formas para garantia de que no mínimo 10% da carga horária total de cada curso de graduação 
sejam de atividades extensionistas, conforme preceitua a legislação. 

Ação 11: Promover o Seminário de Aprendizagem no Ensino Superior: Desafios e Perspectivas 

Atividades Realizadas 

 Foram realizadas três palestras, uma mesa redonda e três oficinas.  As palestras versaram sobre 
os desafios da vida universitária, estresse e ansiedade no ambiente acadêmico, neuropsicologia e 
estratégias de aprendizagem no Ensino Superior. Das três oficinas, duas delas trabalharam a Escrita 
Acadêmica com o objetivo compartilhar informações a respeito dos conceitos e diferenças sobre os tipos 
de escrita acadêmica (resumo, resenha, fichamento, artigo científico, monografia, etc.), e favorecer uma 
melhor produção textual; a terceira: Corporeidades e Aprendizagens  buscou refletir e exercitar a 
consciência corporal dos discentes a partir de exercícios e práticas da arte-educação para melhor lidar 
com os desafios enfrentados no cotidiano. Houve 142 inscrições para o evento, porém no primeiro dia 
somente 75 discentes compareceram. No segundo dia a participação foi de 35 discentes. 
 

Ação 12: Promover o Projeto Diagnóstico de Evasão na Unifesspa 

Atividades Realizadas 

 No segundo semestre de 2017 foi retomada a pesquisa “Diagnóstico da Evasão na Unifesspa” 
para a realização da análise qualitativa. Em 2016, foi feito o levantamento quantitativo da evasão por 
curso, no intervalo de 10 anos (2005 a 2015) em que foi apontado os 10 cursos com maior frequência de 
evasão. Os critérios para definição e delimitação das amostras foram: os 10 cursos com maior número de 
discentes evadidos em 2015, cujo ano de ingresso foi no período de 2011 a 2015.  A fase qualitativa tem 
como objetivo identificar os fatores que levaram o discente a evadir da instituição. A metodologia 
empreendida foi entrevista e análise das respostas. Foram elaborados um questionário e um plano piloto 
para testes e ajustes desse questionário, com 29,63% de êxito nas ligações realizadas. Nesta etapa foi 
possível realizar ajustes no questionário, termo de consentimento e gravações.  Atualmente, a pesquisa 
está na fase de tabulação das respostas obtidas nas entrevistas e questionários de alguns cursos, para 
futuramente apontar, com maior ênfase, os motivos identificados nas respostas. As próximas etapas 
seguirão com a aplicação dos questionários com mais seis cursos. Sabe-se que a pesquisa continuará 
em 2018, com vistas a publicar alguns desses dados, de modo que a instituição possa avaliar e adotar 
mecanismos de controle da evasão na Unifesspa. 

Ação 13: Promover a Mesa-redonda “Dificuldades e transtornos de aprendizagem no ensino 
superior” 

Atividades Realizadas 

Mesa-redonda “Dificuldades e transtornos de aprendizagem no ensino superior”. O público alvo era os 
servidores da Unifesspa.  O público atendido foi de 68 participantes, sendo docentes, técnicos 
administrativos em educação e discentes. Conclusão: Considera-se que o alcance dessa ação, no que se 
refere à participação, não foi o esperado, pois almejava um número maior de participantes, especialmente 
de docentes da instituição.  

Figura 6 – Seminário de Aprendizagem no Ensino Superior: Desafios e Perspectivas 

Fonte: Drens/Proeg 
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Ação 14: Promover Oficinas e Palestras nos Institutos da Sede e dos Campi Fora de Sede para 
sanar problemas no preenchimento e dúvidas acerca do Sisplad e do PIT docente. 

Atividades Realizadas 

 Palestra PIT docente: No Campus Sede essa atividade foi realizada somente nos Institutos que 
manifestaram interesse na atividade: ICE, IGE, IESB, IEDAR e ICH. Todos os Campi Fora de Sede 
receberam essa atividade. A pedido, a palestra foi realizada pela segunda vez no IESB (Campus de 
Marabá) e no ICSA (Campus de Rondon do Pará) em função da entrada de novos docentes no quadro. O 
público alvo era todos os docentes, em especial os novos docentes.  O público total atendido foi cerca 
de 88 participantes. Conclusão: A atividade foi muito bem aceita, muitas dúvidas foram sanadas e um 
instrumento para ajudar a preencher o PIT foi apresentado e muitas unidades já o utilizam. 

 Oficinas: No Campus Sede as oficinas ocorreram em dois turnos, manhã e tarde, visando melhor 
aproveitamento para os participantes. Nos Campi Fora de Sede esta atividade não ocorreu de forma 
satisfatória porque a plataforma teste não funcionou adequadamente. O público alvo era diretores das 
Faculdades/Institutos além dos técnicos que trabalham com o Sisplad, tanto do Campus Sede quanto dos 
Campi Fora de Sede, que possuíam alguma dificuldade no preenchimento da plataforma. Todos os 
Institutos foram convidados. O público atendido foi cerca de 25 participantes. Conclusão: As pessoas que 
compareceram à oficina foram aquelas que realmente sentiam alguma dificuldade no preenchimento da 
plataforma e as dúvidas foram dirimidas, tanto quanto ao preenchimento quanto à legislação em que se 
baseia o sistema. O índice de inconsistências no Plano Acadêmico caiu significativamente assim como os 
erros de preenchimento da plataforma chegaram quase a zerar no semestre seguinte após a realização 
das oficinas.  

Ação 15: Promover o II Seminário de Projetos Integrados 

Atividades Realizadas 

 
 II Seminário de Projetos Integrados (II SPI), foi organizado com o objetivo de promover a interação 
e troca de experiências entre os professores do ensino superior, professores da educação básica, 
discentes e demais membros da comunidade acadêmica, além de oportunizar a apresentação dos 
resultados dos projetos desenvolvidos no âmbito dos Programas de Ensino promovidos pela Proeg.  O 
público alvo era a Comunidade Acadêmica interna (professores, discentes e técnico-administrativos), 
professores e alunos do ensino básico.   
O público atendido foi de 145 participantes, entre comunidade interna e externa. O Seminário foi 
promovido no mês de setembro com apresentação de 17 trabalhos na forma de banner e 56 apresentações 
orais e contou com a participação do Campus Sede e dos Campi Fora de Sede.   
Conclusão: O objetivo de realizar uma mostra dos resultados dos projetos foi alcançado e, além disto, 
propiciou um espaço de discussão e reflexão sobre a educação superior e também sobre o nível básico de 
ensino. 

Figura 7 – II Seminário de Projetos Integrados 

Fonte: Dproj/Proeg 
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Ação 16: Promover o II Seminário Institucional de Formação Docente da Unifesspa “Ensino e 
aprendizagem na Educação Superior: estratégias, reflexões e vivências” 

Atividades Realizadas 

 II Seminário Institucional de Formação Docente da Unifesspa “Ensino e aprendizagem na 
Educação Superior: estratégias, reflexões e vivências”. O evento contou com significativa contribuição da 
Profa. Dra. Léa das Graças Camargos Anastasiou, que proferiu a conferência “Ensino e aprendizagem: 
estratégias para a construção do conhecimento pelo estudante” e promoveu reflexões propiciadas em torno 
do ensino e da aprendizagem no ensino superior, por meio da explanação de estratégias para a construção 
do conhecimento pelo estudante e, ainda, a socialização, por meio de relatos e reflexões dos professores, 
de práticas de ensino, pesquisa e extensão na Unifesspa. O público alvo era todos os docentes da 
Unifesspa e o público atendido foi cerca de 60 docentes. 

Ação 17: Promover o fortalecimento dos Programas Monitoria Indígena e Monitoria Quilombola 

Atividades Realizadas 

 Realização da I Roda de Conversa com Integrantes da Monitoria Indígena e da Monitoria 
Quilombola.   O público alvo era representantes da Proeg da Proex, dos indígenas, quilombolas, 
professores coordenadores e bolsistas monitores dos Programas de Monitoria Indígena e Monitoria 
Quilombola. O público atendido foi 49 participantes, entre monitores, discentes, professores 
coordenadores de monitoria, servidores da Proeg e da Proex.  Conclusão: A Roda de Conversa alcançou 
seu objetivo de socialização do planejamento inicial e demarcação de um espaço democrático de conversa 
sobre as próximas ações no âmbito dos Programas. 
 Realização de Visita à Comunidade Quilombola de Nova Jutaí; 
 Participação em Cerimônia de Encerramento do luto do grande líder Krôhôkrenhum (Capitão) do povo 
Gavião Parkatêjê; 
 Participação na Cerimônia Jogos Indígenas na Aldeia Parkatêjê; 
 Participação no Curso Introdução à etnologia dos povos gavião, Suruí-Aikewara e Aweté-Parakanã; 

Participação no evento I Antropologia em Ação: povos indígenas e populações tradicionais em 
tempos contemporâneos. 

Figura 8 – II Seminário Institucional de Formação Docente da Unifesspa 

Fonte: Drens/Proeg 

Figura 9 – Fortalecimento dos Programas Monitoria Indígena e Monitoria Quilombola 

Fonte: Dproj/Proeg 
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Fonte: Proeg       
 

Corpo Técnico Administrativo – O corpo técnico da Proeg ainda é muito reduzido 
em relação as necessidades da Pró-Reitoria. No entanto, mais de 78% do quadro de 
servidores da Proeg está composto por técnicos administrativos. Durante o ano de 2017, 
três técnicos administrativos deixaram de compor o quadro da Proeg, dois por redistribuição 
e um por remoção para um Campus Fora de Sede e um por concurso em outro cargo 
inacomulável. No entanto, outros cinco servidores passaram a integrar o quadro técnico da 

Ação 18: Promover a IV Semana de Recepção e Integração do Calouro 2017 

Atividades Realizadas 

Entrega de kits compostos por uma agenda e uma caneta personalizada, uma camisa e o 
Regulamento de Graduação; 

Campanhas de Doação de Sangue e de fraldas geriátricas para o Lar São Vicente de Paulo; 
Plantio de árvores na Unidade II e III da Unifesspa em Marabá; 
Mesa-redonda: A construção do discurso midiático sobre crise e educação superior; 
Mesa-redonda: Cores da Resistencia: Construindo a força estudantil; 
Mesa-redonda: Educação Pública: a (re) existência se dá pela resistência; 
Palestra: Diversidade na Amazônia: Universidade como território em disputa; 
Oficina de Tranças e Turbantes/ Oficina de Dança Hip Hop/ Oficina de Estêncil; 
Oficina de Fotografia/ Oficina de Mandalas e Filtro de Sonhos/ Oficina de Capoeira 
Oficina Batucada e Encerramento durante a noite com uma atividade cultural. 

A expectativa de público foi de 500 alunos. No entanto, o público atendido foi de 237 
participantes. Conclusão: apesar da participação não ter sido a desejada, as palestras, oficinas e mesas-
redondas tiveram um público bastante significativo. Destacou-se ainda, com bastante discentes envolvidos, 
o plantio de arvores e a doação de sangue, e o encerramento com atividade cultural. 

 

Ação 19: Promover reuniões nos Campi Fora de Sede para apresentar os programas de apoio ao 
ensino e realizar avaliação dos Programas e Projetos desenvolvidos. 

Atividades Realizadas 

Em cada Instituto dos Campi Fora de Sede foi realizada uma reunião. O público alvo era os professores 
e técnico-administrativos dos Campi Fora de Sede. O público atendido foi de 27 participantes no total.  
Conclusão: O objetivo das reuniões atendido, apesar de em alguns campi o número de participantes ter 
sido bem menor que o desejado. 

Figura 10 – IV Semana de Recepção e Integração do Calouro 2017 

Fonte: Drens/Proeg 
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Proeg, dois pedagogos provenientes de remoção dos Campi Fora de Sede, e um assistente 
em administração, um tradutor interprete de línguas e um psicólogo, admitidos por concurso 
público.  

Contudo, um desses pedagogos apesar de lotado na Proeg está provisoriamente 
desenvolvendo suas atividades em um dos Institutos do Campus de Marabá. A Proeg 
também recebeu uma secretaria executiva em 2017. A servidora veio removida de um 
Campus Fora de Sede. Porém, após alguns dias, a servidora optou por ser removida para 
um órgão suplementar da Unifesspa, devido a incompatibilidade dos seus estudos com a 
rotina extensa de trabalho na Proeg. Com isso, apesar de fechamos o ano com vinte e três 
servidores, só podemos contar com a força de trabalho de vinte e dois, entre docentes e 
técnicos.     

Quanto a política de 
qualificação do Corpo Técnico 
Administrativo, a Proeg prima 
pela qualificação e capacitação 
do seu quadro técnico, apoiando 
a participação em eventos da 
natureza, sobretudo os 
organizados pela Unifesspa em 
consonância ao Programa de 
Capacitação dos Técnicos 
Administrativos organizado pela 
Progep. No Gráfico 1 é possível 
verificar a composição do corpo 
técnico administrativo da Proeg. 

 

 

3.2. Quadro de Pessoal 
 

O quadro de servidores da Proeg está muito aquém das suas necessidades. Ainda 
não foi possível ter um servidor respondendo por alguns setores da Proeg. Como é o caso 
da Coordenadoria de Programas de Formação e Concursos, da Coordenadoria de Finanças 
e do Departamento de Avaliação Bibliográfica de PPC. O mesmo problema também é 
percebido na Secretaria Executiva da Proeg. 

Colabora com isso o pouco tempo de existência da Proeg, e da própria Unifesspa, 
fator reforçado pela atual conjuntura do país, principalmente porque o governo federal ainda 
não liberou todas as vagas de servidores necessárias para completa estruturação dessa 
nova universidade. Contudo, apesar de reduzido, quadro de pessoal da Proeg é 
diversificado, formado por dezoito servidores técnico-administrativos em educação, sendo 
três da classe “D” e quinze da classificação “E”, além de cinco servidores do quadro de 
professores do magistério superior efetivo da Unifesspa, dos quais três são doutores e dois 
possuem título de mestre, distribuídos nas subunidades conforme apresentado nos 
Quadros 6 e 7. 
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Fonte: Proeg 

Gráfico 1 – Composição  do Corpo Técnico da Proeg 
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Quadro 6 – Quantitativo de Docentes Por Titulação e Subunidade 

Unidade / Subunidade 
Titulação 

Total 
D* M** 

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

11.18.01 - Secretaria Executiva 0 0 0 

11.01.13.01 - Diretoria de Ensino 1 0 1 

11.18.07 - Divisão de Regulação de Avaliação de Cursos 0 0 0 

11.18.08 - Coordenadoria de Normas e Regulação de Cursos 0 0 0 

11.18.09 - Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação de PPC 0 0 0 

11.18.10 - Departamento de Avaliação Bibliográfica de PPC 0 0 0 

11.18.11 - Divisão de Formação Docente e Apoio ao Discente 0 1 1 

11.18.12 - Coordenadoria de Estágio 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 Psicossociopedagógico 0 0 0 

11.01.13.02 - Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais 0 0 0 

11.18.02 - Divisão de Avaliação e Planejamento 0 0 0 

11.18.03 - Coordenadoria de Avaliação 1 0 1 

11.18.04 - Divisão de Projetos Educacionais 0 0 0 

11.18.05 - Coordenadoria de Finanças 0 0 0 

11.18.06 - Coordenadoria de Programas de Formação e Concursos 0 0 0 

TOTAL 3 2 5 

Fonte: Proeg 
 
 

Quadro 7 – Técnicos Administrativos Por Classe e Subunidade 

Unidade / Subunidade 
Classe 

Total 
D E 

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

11.18.01 - Secretaria Executiva 0 1 1 

11.01.13.01 - Diretoria de Ensino 0 0 0 

11.18.07 - Divisão de Regulação de Avaliação de Cursos 0 1 1 

11.18.08 - Coordenadoria de Normas e Regulação de Cursos 0 2 2 

11.18.09 - Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação de PPC 0 4 4 

11.18.10 - Departamento de Avaliação Bibliográfica de PPC 0 0 0 

11.18.11 - Divisão de Formação Docente e Apoio ao Discente 0 0 0 

11.18.12 - Coordenadoria de Estágio e Viagens de Campo 0 0 0 

11.18.13 - Coordenadoria de Acompanhamento Docente e Discente 0 2 2 

11.18.14 - Departamento de Apoio Psicossociopedagógico 0 3 3 

11.01.13.02 - Diretoria de Planejamento e Projetos Educacionais 1 0 1 

11.18.02 - Divisão de Avaliação e Planejamento 1 0 1 

11.18.03 - Coordenadoria de Avaliação 0 0 0 

11.18.04 - Divisão de Projetos Educacionais 1 2 3 

11.18.05 - Coordenadoria de Finanças 0 0 0 

11.18.06 - Coordenadoria de Programas de Formação e Concursos 0 0 0 

TOTAL  3 15 18 

Fonte: Proeg 
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No Gráfico 2 é possível visualizar a evolução do quadro técnico-administrativo da 
Proeg ao longo dos últimos três anos. 

 

 
 

3.3. Técnicos Administrativos afastados e tipo de afastamento 
 
Fechamos o ano de 2017 sem registros de afastamento de técnicos administrativos 

da Proeg. 
 
 
 

 PRINCIPAIS INICIATIVAS DA GESTÃO NO CAMPO DE ENSINO DE 
GRADUAÇÃO 

 

Assim como no ano anterior, faremos uma abordagem acerca do trabalho 
desenvolvido na Proeg utilizando alguns indicadores nacionalmente conhecidos e utilizados 
na avaliação do ensino de graduação. O conjunto de indicadores empregados neste 
relatório nos permitirá fazer uma análise comparativa acerca do desempenho e da 
qualidade das ações voltadas ao ensino, resultantes do planejamento estratégico desta 
Pró-Reitoria, no intuito de atingir as metas propostas pela Unifesspa em seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018. 

 

4.1. Contextualização dos produtos e serviços ofertados no ambiente 
de atuação da unidade 

 
 

4.1.1. Ampliação da Oferta da Educação Superior Pública 
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Gráfico 2 – Evolução do Quadro de Pessoal da Proeg – 2014 a 2017 
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Com a criação da Unifesspa, novos cursos foram criados e os Campi Fora de Sede 
iniciaram seu funcionamento. Em 2014, houve um salto na oferta de vagas no ensino 
superior, o que atendeu a um antigo anseio das populações das áreas de abrangência da 
Unifesspa. Esse crescimento em grande escala pode ser percebido de forma mais 
substancial no Campus de Marabá, onde foram criados 11 novos cursos. 

No Quadro 8 são apresentados os cursos graduação criados em 2014 no Campus 
Sede (Marabá) e nos demais Campi Fora de Sede. 

 
 

Quadro 8 – Cursos de Graduação Criados em 2014 

Campus Grau Acadêmico Cursos 

Marabá 

 Bacharelado 

1.Ciências Biológicas 
2.Ciências Econômicas 
3.Ciências Sociais 
4.Engenharia Civil 
5.Engenharia Elétrica 
6.Engenharia da Computação 
7.Engenharia Mecânica 
8.Engenharia Química 
9.Geografia 
10.Psicologia 
11.Saúde coletiva 

 Licenciatura 
12.Artes visuais 
13.História 

Rondon do Pará  Bacharelado 
14.Administração 
15.Ciências Contábeis 

Santana do Araguaia  Licenciatura 16.Matemática 

São Félix do Xingu  Licenciatura 17.Letras – Língua Portuguesa 

Xinguara  Licenciatura 18.História 

Fonte: Drens/Proeg 
 
 

Nos outros quatro campi estrategicamente implantados nas cidades de Rondon do 
Pará, São Felix do Xingu, Santana do Araguaia, e Xinguara, a criação de novos cursos foi 
menos expressiva, tendo em vista que toda uma infraestrutura necessária para implantação 
de um Campus Universitário estava apenas no começo, diferente do Campus de Marabá 
que já existia antes da criação da Unifesspa.  

Em 2014 atingimos a marca de 34 cursos criados. Destes, 29 estão localizados no 
Campus de Marabá. Foi também em 2014 que o curso de Geografia, assim como o curso 
de Ciências Sociais, que possuíam duplo grau acadêmico, ofertavam turmas tanto de 
Bacharelado quanto de Licenciatura, mudaram essa característica nos cursos. Com isso, 
esses cursos passaram a ofertar turmas com um único grau; com isso, dois cursos distintos 
passaram a existir ao invés de um, havendo apenas uma alternância na oferta de turmas 
nos anos posteriores.  

Fechamos assim o ano de 2017 com 38 cursos criados, conforme pode ser 
visualizado no Gráfico 3, que mostra a evolução dos cursos de graduação no período 2013 
a 2017. 
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Isso posto, vale aqui destacar que um curso criado não necessariamente significa 
um curso com uma turma ofertada. A exemplo, podemos citar que em 2017 foram criados 
os cursos de Geografia (Licenciatura), Zootecnia e Medicina Veterinária no campus de 
Xinguara, todos com oferta programada para 2018, assim como Jornalismo, no campus de 
Rondon do Pará, que também terá sua primeira turma de ingressantes em 2018.  

Em relação aos anos anteriores, e ao próprio histórico da Unifesspa, o ano de 2017 
apresentou avanços significativos no que se refere a oferta de novas vagas.  Conseguimos 
promover oferta de novas turmas em quase 100% dos nossos cursos de graduação; a única 
exceção em 2017 foi o curso de Licenciatura em Geografia que continuou adotando o 
sistema de alternância entre os anos da oferta de novas vagas. 

Nos anos de 2015 e 2016 o curso de Psicologia cessou a oferta de novas vagas, 
porém em 2017 deu continuidade à oferta. No período de 2014 a 2015 o curso de Ciências 
Naturais deixou de ofertar turmas devido a ajustes internos, porém em 2017 a oferta de 
turmas foi retomada. No Quadro 9 é possível verificar o histórico de turmas ofertadas desde 
a criação da Unifesspa em 2013 até 2017, o que representa um salto de 16 para 33 novas 
turmas ofertadas, isso porque os cursos criados em 2017 somente ofertarão turmas partir 
de 2018. 

 

Quadro 9 – Cursos com Oferta de Novas Turmas de Graduação de 2013 a 2017 

Campus  Curso/Grau Acadêmico 
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Marabá 

1.Agronomia/ Bacharelado X X X X X 

2.Artes Visuais/ Licenciatura - X X X X 

3.Ciências Biológicas/ Bacharelado - X X X X 

Campus de Rondon do Pará

Campus de Xinguara

Campus de Marabá - Sede
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Fonte: Drens/Proeg       

Gráfico 3 – Evolução dos Cursos de Graduação – 2013 a 2017 
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Campus  Curso/Grau Acadêmico 
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4.Ciências Econômicas/ Bacharelado - X X X X 

5.Ciências Naturais/ Licenciatura X - - - X 

6.Ciências Sociais/ Licenciatura 

X 

X X - X 

7.Ciências Sociais/ Bacharelado - - X X 

8.Direito/ Bacharelado X X X X X 

9.Educação do Campo/ Licenciatura X X X X X 

10.Engenharia Civil/ Bacharelado - X X X X 

11.Engenharia de Computação/ Bacharelado - X X X X 

12.Engenharia de Materiais/ Bacharelado X X X X X 

13.Engenharia de Minas e Meio Ambiente/ 
Bacharelado 

X X X X X 

14.Engenharia Elétrica/ Bacharelado - X X X X 

15.Engenharia Mecânica/ Bacharelado - X X X X 

16.Engenharia Química/ Bacharelado - X X X X 

17.Física/ Licenciatura X X X X X 

18.Geografia/ Licenciatura 

X 

X - X - 

19.Geografia/ Bacharelado - X - X 

20.Geologia/ Bacharelado X X X X X 

21.História/ Licenciatura - X X X X 

22.Letras – Inglês/ Licenciatura X - X X X 

23.Letras – Português/ Licenciatura X X X X X 

24.Matemática/ Licenciatura X X X X X 

25.Pedagogia/ Licenciatura X X X X X 

26.Química/ Licenciatura X X X X X 

27.Saúde Coletiva/ Bacharelado - X X X X 

28.Sistemas de Informação/ Bacharelado X X X X X 

29.Psicologia/ Bacharelado - X - - X 

Santana do Araguaia 30.Matemática/ Licenciatura - X X X X 
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Campus  Curso/Grau Acadêmico 
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Rondon do Pará 

31.Administração/ Bacharelado - X X X X 

32.Ciências Contábeis/ Bacharelado - X X X X 

33.Jornalismo/ Bacharelado* - - - - - 

São Félix do Xingu 34.Letras - Língua Portuguesa/ Licenciatura - X X X X 

Xinguara 

35.História/ Licenciatura - X X X X 

36.Geografia/ Licenciatura* - - - - - 

37.Zootecnia/ Bacharelado* - - - - - 

38.Medicina Veterinária/ Bacharelado* - - - - - 

TOTAL DE NOVAS TURMAS/ANO 16 30 30 30 33 

Fonte: Drens/Proeg      X = Curso com oferta de nova turma.    *Curso com oferta de turma a partir de 2018. 

 
 

4.1.2. Número de Ingressantes nos Cursos de Graduação de 2013 a 2017 
 

Fechamos o ano de 2017 com 12,3% menos discentes ingressantes que em 2016, 
no entanto, esse decréscimo justifica-se em função do Parfor não ter realizado Processo 
Seletivo Especial (PSE) em 2017, enquanto que em 2016 a oferta foi de 145 novas vagas. 
Outro fator que concorreu para a queda no número de ingressantes foi a diminuição da 
oferta de novas vagas no curso de Educação do Campo, reduzidas de 120 em 2016 para 
56 em 2017. E por último, o curso de Direito, que em 2016 ofertou, por meio do PSE, 50 
novas vagas para formar a turma especial de Bacharelado em Direito da 
Terra/Unifesspa/Pronera/INCRA.  
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Gráfico 4 – Evolução do Número de Ingressantes – 2013 a 2017 
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O Gráfico 4, na página anterior, representa o número de ingressantes no período de 
2013 a 2017. Vale ressaltar que foram considerados ingressantes, em 2013, todos alunos 
que ingressaram por vestibular, por Processos Seletivos Especial (PSE) e via ENEM/SISU. 
Contudo, de 2014 a 2017, foram considerados ingressantes todos os alunos que 
ingressaram em vagas novas via ENEM/SISU e Processos Seletivos Especial (PSE), e os 
ingressantes por transferência ex-officio e decisão judicial.  

 
 

4.1.3. Número de Diplomados nos Cursos de Graduação de 2013 a 2017 
 
 

Em 2017 a Unifesspa diplomou 350 discentes em seus cursos de graduação, o que 
representa um leve crescimento quando comparamos com a média dos anos 2013 a 2016, 
que foi de 344 diplomados. Além disso, no Gráfico 5 - Evolução do Número de Diplomados 
– 2013 a 2017, também é possível verificar uma discrepância entre os números 
apresentados para 2014 e 2015, onde em 2015 é apresentado um número de diplomados 
muito acima se comparados aos outros anos relacionados no gráfico em questão.  

Essa disparidade entre o número de diplomados dos anos de 2014 e 2015 deve-se 
a ocorrência da greve dos servidores federais registrada em 2014, e que também atingiu 
Unifesspa. Com isso, o calendário acadêmico daquele ano foi interrompido e uma parte ano 
letivo de 2014 foi encerrado somente no ano de 2015, e com isso uma parte dos diplomados 
do ano letivo de 2014 somente pode ser contada no ano seguinte.  

O Gráfico 5 apresenta a evolução do número de diplomados no período 2013 a 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foram considerados diplomados, nos anos de 2013 a 2017, o número de alunos 

cujas atividades acadêmicas estavam concluídas no Sistema Integrado de Gestão das 
Atividades Acadêmicas da Unifesspa (SIGAA) e que haviam colado grau, acrescido do 
número de alunos que concluíram a totalidade dos créditos acadêmicos exigidos para 
titulação no curso de origem até o dia 31 de dezembro no ano letivo correspondente ao 
exercício,  mesmo que  o aluno não tenha realizado a colação de grau e/ou participado do 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 
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Gráfico 5 – Evolução do Número de Diplomados – 2013 a 2017 
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4.1.4. Reestruturação Acadêmico-Curricular e Adequação da Infraestrutura 
 
 

O processo de reestruturação acadêmico-curricular é fundamental para atualização 
da proposta formativa buscando atribuir aos Cursos ações interdisciplinares, adequação da 
carga horária total, diversidade de metodologias, aprofundamento e coerência teórica, além 
de articulação da teoria com a prática, e adequação da bibliografia às exigências da 
formação, dentre outros.  

A reformulação dos PPC’s é fruto do processo avaliativo vivenciado pelos Cursos 
tendo por base as dimensões didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura que 
possuem indicadores para avaliação dos cursos de graduação, estabelecidos pelo 
Ministério da Educação, com reuniões conduzidas pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE 
de cada curso e pela PROEG. 

Tão importante quanto a reestruturação curricular é a adequação da infraestrutura 
para o perfeito funcionamento dos cursos de graduação. 

 
 

 Atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 
 
 

Durante o ano de 2017 a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, por meio de sua 
Diretoria de Ensino acompanhou o processo de elaboração e/ou reformulação de 16 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de graduação. 

Além das questões já citadas, outros aspectos legais estabelecidos pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais – a exemplo dos cursos de Licenciatura – que precisaram se 
adequar à Resolução nº 2 de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação (CNE), 
foram importantes para o processo de reformulação dos PPC’s, pois possibilitaram conferir 
à formação discente maior interação com a educação básica, por meio de ações que 
proporcionem a integração teoria-prática. 

Nesse contexto, o trabalho de assessoria aos Núcleos Docente Estruturante, quer 
seja no processo de reformulação ou de elaboração do Projeto, requer a realização de 
reuniões com o objetivo de orientar sobre diversos aspectos que envolvem o planejamento, 
a avaliação, a estrutura curricular proposta, a adequação ao perfil do egresso desejado, as 
diretrizes curriculares nacionais no tocante a carga horária, conteúdos, temas e 
especificidades de cada área. 

No Quadro 10, são apresentados todos os PPC’s reformulados em 2017. 

  
Quadro 10 – Projetos Pedagógicos de Curso Reformulados em 2017 

Campus Cursos Grau Acadêmico 

Marabá 
 

1.Agronomia Bacharelado 

2.Ciências Sociais Bacharelado 

3.Ciências Sociais  Licenciatura 

4.Ciências Sociais – turma 2014 e 2015 Licenciatura 

5.Engenharia Civil Bacharelado 
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Campus Cursos Grau Acadêmico 

6.Engenharia de Materiais Bacharelado 

7.Engenharia Química Bacharelado 

8.Física Licenciatura 

9.Geografia Licenciatura 

10.Geografia Bacharelado 

11.Geologia Bacharelado 

12.História Licenciatura 

13.Pedagogia Licenciatura 

14.Saúde Coletiva Bacharelado 

São Félix do Xingu 15.Letras – Língua Portuguesa Licenciatura 

Xinguara 16.História Licenciatura 

Fonte: Drens/Proeg 
 

 
No que diz respeito a elaboração de PPC’s para a oferta de novos cursos, passaram 

por análise os projetos de Jornalismo, a ser ofertado no Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas do Campus de Rondon do Pará, Letras – Espanhol/Licenciatura e Letras – 
Português/Licenciatura/Pronera, demanda apresentada pelo Instituto de Estudos do 
Xingu/Campus de São Félix do Xingu, e ainda Zootecnia, Medicina Veterinária e 
Geografia/Licenciatura, de interesse do Instituto de Estudos do Trópico Úmido do Campus 
de Xinguara. 

Dois outros projetos já estão em estágio final de aprovação pelo Consepe, Zootecnia 
e Medicina Veterinária, ambos do Campus Universitário de Xinguara.  

No Campus de Marabá, 11 cursos tiveram seus PPC’s aprovados pelo Consepe, 
enquanto que nos Campi Fora de Sede 3 projetos foram aprovados, conforme pode ser 
observado no Quadro 11. 
 
 

Quadro 11 – Projetos Pedagógicos de Curso Aprovados pelo Consepe em 2017 

Campus Curso/Grau Acadêmico Ato de Aprovação  

Marabá 

1.História/ Licenciatura Resolução nº 151, de 24/08/2017. 

2.Saúde Coletiva/ Bacharelado Resolução nº 128, de 29/03/2017. 

3.Agronomia/ Bacharelado Resolução nº 124, de 25/05/2017. 

4.Ciências Sociais/ Licenciatura Resolução nº 122, de 27/04/2017. 

5.Ciências Sociais (2014/2015) / Licenciatura Resolução nº 121, de 27/04/2017. 

6.Ciências Sociais/ Bacharelado Resolução nº 120, de 27/04/2017. 

7.Engenharia Civil/ Bacharelado Resolução nº 173, de 30/11/2017. 

8.Engenharia Química/ Bacharelado Resolução nº 119, de 27/04/2017. 

9.Geografia/ Licenciatura Resolução nº 118, de 27/04/2017. 

10.Geologia/ Bacharelado Resolução nº111, de 27/04/2017. 

11.Matemática/Licenciatura  Resolução nº106, de 27/04/2017. 
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Campus Curso/Grau Acadêmico Ato de Aprovação  

Rondon do 
Pará 

12.Administração/ Bacharelado Resolução nº 115 de 29/03/2017. 

13.Ciências Contábeis/ Bacharelado Resolução nº 117, de 29/03/2017. 

Xinguara 14.História/ Licenciatura Resolução nº 116, de 27/04/2017. 

Fonte: Drens/Proeg 
 

Ainda sobre o processo de assessoria aos cursos de graduação, em 2017 a PROEG 
esteve presente em 10 avaliações de cursos que passaram por reconhecimento ou 
renovação de reconhecimento. A avaliação dos cursos envolve um trabalho realizado 
conjuntamente a outras unidades da Unifesspa na tentativa de identificar falhas e melhorar 
a oferta do ensino. Tal ação abrange desde a assessoria do preenchimento dos formulários 
no sistema e-MEC, até a realização de reuniões com o NDE para esclarecimentos e 
orientação sobre os documentos comprobatórios, além de pormenores da visita de 
avaliação. No Quadro 12 apresentamos os Cursos avaliados em 2017 com seus 
respectivos conceitos. 

 
Quadro 12 – Cursos Avaliados em 2017 e Conceito Final de Avaliação 

Campus Curso/Grau Acadêmico Período de Avaliação 
Conceito 

Final 

Marabá 

1.Ciências Biológicas/Bacharelado 27 a 28 de março 04 

2.História/Licenciatura 27 a 28 de março 04 

3.Agronomia/Bacharelado 02 a 05 de abril 03 

4.Letras – Português/Licenciatura 10 a 13 de maio 04 

5.Artes Visuais/Licenciatura 06 e 07 de novembro 05 

Xinguara 6.História/Licenciatura 21 a 24 de maio 04 

Rondon do Pará 
7.Ciências Contábeis/Bacharelado 28 a 30 de maio 03 

8.Administração/Bacharelado 09 a 10 de agosto 04 

São Felix do Xingu 
9.Letras – Língua 
Portuguesa/Licenciatura 

21 a 24 de junho 03 

Santana do Araguaia 10.Matemática/Licenciatura 09 e 10 de novembro 04 

Média do Conceito Final  3,8 

Fonte: Drens/Proeg 
 

Foram abertos no sistema e-MEC pedido de reconhecimento de 7 cursos de 
graduação: Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Psicologia, com 
avaliação in loco prevista para o ano de 2018. 

Ainda no âmbito da avaliação de cursos, ocorreu assessoria para elaboração do 
Protocolo de compromisso de 3 cursos de graduação: Matemática/Licenciatura, Sistemas 
de Informação/Bacharelado e Direito/Bacharelado, todos ofertados no Campus Marabá. 
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4.1.5. Melhoria dos Ambientes Didáticos 
 
 

Apesar das dificuldades de recursos para investimentos em melhorias dos ambientes 
didáticos na Unifesspa, o ano de 2017 sem dúvida foi um ano de muitos avanços. Em 
comparação com o ano de 2016, houve um aumento significativo no número de espaços 
didáticos disponibilizados à comunidade acadêmica, tanto no Campus de Marabá quanto 
nos Campi Fora de Sede. 

É preciso aqui destacar que existem vários tipos de espaços didáticos em nosso 
meio universitário, tais como as salas de aulas, ambientes de estudo, laboratórios de 
ensino, e auditórios. Nesse contexto, no que diz respeito principalmente às salas de aulas, 
foram inaugurados somente no ano de 2017 três novos prédios de quatro pavimentos, nos 
Campi de Marabá, Rondon do Pará e Xinguara.   

O primeiro prédio inaugurado  foi o do Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), 
localizado da Unidade II do Campus de Marabá, composto por quatro pavimentos, divididos 
em quinze ambientes didáticos, dentre eles um Laboratório de Informática, um Mini 
auditório e nove Salas de Aula, que beneficiam diretamente os cursos de Engenharia 
Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Sistema de 
Informação, Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica e outros cursos já existentes 
naquele Instituto. O prédio conta também com espaços administrativos. Possui 
acessibilidade conforme determina a legislação vigente. 

A Figura 11 mostra a fachada do Prédio Multiuso do IGE localizado na Unidade II do 
Campus de Marabá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Prédio Multiuso – Unid. II/Campus de Marabá 

Fonte: Página da Unifesspa 
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O Campus de Rondon do Pará 
por sua vez, recebeu o segundo 
prédio inaugurado em 2017. A Figura 
12 apresenta uma visão panorâmica 
do Prédio Multiuso construído no 
Campus Rondon do Pará. A estrutura 
também possui quatro pisos, onde 
estão localizadas cinco Salas de Aula, 
três Minis Auditórios, uma Biblioteca, 
Salas de Estudos e um Laboratório de 
Informática que serão de fundamental 
importância para os cursos de 
Administração e Ciências Contábeis. 
No prédio também funciona toda a 
parte administrativa dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis 
ali existentes e acomodará também 
o recém-criado curso de jornalismo. 
O prédio está totalmente adequado segundo as normas de acessibilidade conforme 
determina a legislação vigente.  

 

Na Figura 13 é possível 
visualizar a edificação inaugurada 
na Unidade II do Campus de 
Xinguara, que também possui 
quatro pavimentos, onde estão 
localizados dez Salas de Aula, um 
Laboratório de Informática, um 
Laboratório Multidisciplinar, um 
Miniauditoria, e uma ampla 
Biblioteca. Todos os novos 
espaços didáticos foram 
equipados com mobiliário novos e 
representaram um ponto positivo 
na avaliação dos cursos 

implantados naquele município. 

 

Duas novas Bibliotecas foram implantadas em 2017, uma no Campus de Santana 
do Araguaia e a outra na Unidade III do Campus de Marabá. Ainda na Unidade III do 
Campus de Marabá, um novo prédio similar aos outros três inaugurados no decorrer de 
2017 está em fase final de conclusão, no entanto devido a necessidade de mais salas de 
aula para acomodar os cursos sediados na Unidade III, assim como a nova Biblioteca, o 
espaço passou a ser utilizado parcialmente no primeiro semestre, e a utilização de todos 
as salas de aula já no segundo semestre de 2017. O prédio conta com 10 salas de aula 
exclusivas para os cursos de graduação, sendo quatro salas com capacidade para vinte 
alunos e as demais com capacidade para quarenta alunos. 

 

Figura 13 – Prédio Multiuso – Unid. II/Campus de Xinguara 

Fonte: Página da Unifesspa 

Figura 12 – Prédio Multiuso/Campus de Rondon do Pará 

Fonte: Página da Unifesspa 



 

36 

RAA – Relatório Anual de Atividades 2017 – Proeg/Unifesspa 

4.1.6. Renovação Pedagógica na Educação Superior e Articulação com a 
Educação Básica 

 
 

No intuito de promover renovação pedagógica da educação superior a Proeg 
realizou pelo segundo ano consecutivo o Seminário Institucional de Formação Docente da 
Unifesspa que abordou a temática “Ensino e aprendizagem na Educação Superior: 
estratégias, reflexões e vivências”. O objetivo desse seminário foi promover reflexões 
acerca dos processos de ensino e aprendizagem e das práticas de ensino, pesquisa e 
extensão na Educação Superior, de modo a contribuir no processo permanente de reflexão, 
atualização e construção de saberes necessários à docência do ensino superior. 

Nesse contexto, realizamos também esse ano o II Fórum de Graduação, onde 
abordamos metodologias para a integração ensino, pesquisa e extensão, além do estágio 
como elemento formativo, suas potencialidades e dificuldades nos cursos de graduação.  

Estes dois eventos serviram para dinamizar um ambiente de trocas de experiências 
entre nossos docentes, principalmente os que atuam em diferentes áreas do saber, mas 
que desenvolvem projetos que muitas vezes possuem muitos elementos em comum e que 
podem ser socializados para fortalecer o processo de transmissão e socialização do 
conhecimento, favorecendo a percepção de que o docente que desenvolve um projeto com 
as mesmas características pode ser um companheiro de percurso e não um antagonista. 

Nessa direção, temos procurado aproximar não só nossos docentes que possuem 
projetos educacionais com similaridades, mas também estamos continuamente 
incentivando a articulação da educação superior com a educação básica, pois temos o 
entendimento que a aproximação e o diálogo na relação ensino superior e educação básica 
tem trazidos resultados positivos tanto para o meio acadêmico quanto para a educação 
básica.  

Visando o fortalecimento desta articulação, em 2017 foram alocados pouco mais de 
R$100.000,00 (cem mil) para dar continuidade ao Programa de Apoio a Projetos de 
Intervenção Metodológica – Papim. Lançado em 2015, o programa incentiva e apoia o 
desenvolvimento de atividades e experimentos de métodos e técnicas que promovam 
melhorias no processo de ensino-aprendizagem, tanto na Educação Básica ou Profissional 
quanto na Educação Superior, através da participação de docentes e discentes vinculados 
aos Cursos de Licenciatura da Unifesspa, atuantes na área de Educação, com os discentes 
e docentes da Educação Básica ou Profissionalizante. 

Nessa terceira edição do Papim, foram aprovados 16 projetos, com o total de 29 
bolsas distribuídas, sendo 24 para os cursos do Campus de Marabá e 5 para os Campi fora 
de Sede. Tendo em vista que esse programa foi uma das ações cujos recursos foram 
impactados com as medidas de redução de gastos promovida pelo governo federal, no ano 
de 2017 somente foi possível alocar aporte financeiro para manutenção das bolsas. O 
programa sofreu uma defasagem financeira na ordem de quase R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil) em relação ao recurso recebido em 2016, o que implicou na exclusão do custeio de 
diárias, passagens e material de consumo para subsidiar o programa.  

No Quadro 13 – Distribuição dos Projetos Aprovados no Papim 2017, é possível 
visualizar quais cursos de licenciatura que foram contemplados nessa ação no ano em 
questão além do número de bolsista e discentes voluntários envolvidos com o programa 
em função dos cursos de licenciatura. Vale ressaltar que esses dados são os divulgados no 
resultado final do programa, antes do início da execução de cada projeto aprovado. 
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Quadro 13 – Distribuição dos Projetos Aprovados no Papim 2017 

Campus 
Curso de 

Licenciatura 

Nº de 
Projetos 

Aprovados 

Número de Discentes 

Bolsistas Voluntários Total 

Marabá 

Ciências Sociais 1 2 0 2 

Física 1 2 0 2 

Geografia 1 1 0 1 

História 1 2 0 2 

Letras - Português 1 2 1 3 

Matemática 3 6 1 7 

Pedagogia 5 9 6 15 

Santana do Araguaia Matemática 2 4 4 8 

Xinguara História 1 1 0 1 

TOTAL  16 29 12 41 

Fonte: Dproj/Proeg 
 
 

Outra forma pela qual promovemos uma significativa articulação com a Educação 
Básica é através dos estágios supervisionados, especialmente nos cursos de licenciatura. 
Ao longo do percurso acadêmico, os graduandos destes cursos devem obrigatoriamente 
cumprir 400 horas de estágio, e na Unifesspa este estágio é realizado somente na rede 
pública de ensino municipal e/ou estadual, com a qual a mantemos convênios. Desta forma, 
conseguimos promover uma articulação constante por meio dos nossos 15 cursos de 
licenciatura, ofertados em diversificadas áreas do conhecimento.  

Em muitas situações, também é possível promover essa interação da Universidade 
com a educação básica por meio dos trabalhos de conclusão de curso realizados pelos 
discentes dessas licenciaturas. Em 2017, a Diretoria de Ensino da Proeg encaminhou 172 
graduandos para realização de estágio, e ainda firmamos dez novos convênios com 
empresas/instituições. Destes dez convênios, sete são para estágio do tipo obrigatório, e 
um especificamente para estágio do tipo não obrigatório, enquanto dois são para estágio 
tanto obrigatório quanto não obrigatório. No Quadro 14 é possível visualizar os termos de 
convênios de estágio firmados pela Unifesspa em 2017. 

 

Quadro 14 – Termos de Convênios de Estágio Firmados pela Unifesspa em 2017 

Empresa/Instituição Tipo de Estágio 

1. Ministério Público do Estado do Pará Não Obrigatório 

2. Usina de Talentos Treinamento de Desenvolvimento 
Profissional 

Obrigatório 

3. Grupo ZSoluções em Tecnologia – Grupo ZSI Obrigatório 

4. Prefeitura Municipal de Rondon do Pará Obrigatório 

5. Centauros Brasil Mineração Ltda. Obrigatório 

6. Poços Brasil Obrigatório 

7. Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu Obrigatório 

8. RMB Manganês Obrigatório 

9. Contabilidade Paraná Pará SC Ltda.  Obrigatório/Não Obrigatório 

10. Comissão Pastoral da Terra Obrigatório/Não Obrigatório 

Fonte: Drens/Proeg 



 

38 

RAA – Relatório Anual de Atividades 2017 – Proeg/Unifesspa 

4.1.7. Atualização de Metodologias (e Tecnologias) de Ensino-Aprendizagem 
 
 

Em 2017 foi dado continuidade ao Programa de Formação Continuada para 
Docentes da Unifesspa. Este programa foi criado em 2016 com o objetivo de contribuir para 
o aperfeiçoamento e atualização dos saberes da docência no Ensino Superior, pela reflexão 
na ação, visando à melhoria no processo ensino-aprendizagem.  Iniciou o programa 
contava com três ações para atingir 
seus objetivos. Em 2017 novas 
ações foram incorporadas ao 
programa e as ações iniciais que 
apresentaram resultados 
satisfatórios foram aprimoradas. 

Vale aqui ressaltar que 
algumas ações planejadas para 
2017, apesar de muito importantes, 
não foram executadas devido a 
interferência de fatores externos que 
inviabilizaram a execução dessas 
ações. Mas no que foi possível 
executar obtivemos bons resultados 
e importantes contribuições foram 
adquiridas pelo público alvo das ações implementadas. 

No Quadro 15 destacamos cinco ações importantes que delineiam o trabalho 
desenvolvido em prol da promoção e atualização de metodologias no processo ensino-
aprendizagem.  

 

Quadro 15 – Ações para Atualização de Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

Ações Objetivos 

Roda de Conversa com os Núcleos 
Docentes Estruturantes dos cursos de 
graduação da Unifesspa: organização e 
funcionamento do NDE 

Analisar os principais documentos que discorrem acerca 
da criação, organização e ao funcionamento do NDE; 
Avaliar a elaboração dos PPC’s à luz no Regulamento 
de Graduação da Unifesspa e das Diretrizes Curriculares 
Nacionais e demais documentos existentes; 
Dialogar sobre que surgiam na roda de conversa. 

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

Capacitar os docentes para melhor utilização do SIGAA; 
Propor/analisar uma ferramenta para auxiliar na 
elaboração do Plano de Ensino. 

Oficina de Formação Pedagógica “Docência 
Universitária, com foco na Metodologia e 
Estratégias Ativas” 

Revisar elementos determinantes da ação docente 
visando a construção do conhecimento; 
Vivenciar e analisar estratégias de aulas universitárias. 

Figura 14 – Oficina de Formação Pedagógica 

Fonte: Drens/Proeg 
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Ações Objetivos 

II Seminário Institucional de Formação 
Docente da Unifesspa “Ensino e 
aprendizagem na Educação Superior: 
estratégias, reflexões e vivências” 

Promover reflexões acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem e das práticas de ensino, pesquisa e 
extensão na Educação Superior, de modo a contribuir no 
processo permanente de reflexão, atualização e 
construção de saberes necessários à docência do ensino 
superior. 

 
Roda de conversa “Dislexia e TDAH: 
dialogando a respeito das dificuldades e 
possibilidades de intervenções/estratégias 
para o ensino e aprendizagem na 
universidade” 

Dialogar sobre dificuldades demonstradas por docentes 
do ensino superior na condução do processo de ensino-
aprendizagem de alunos com Dislexia e TDAH;  
Estabelecer diálogos com os professores acerca das 
potencialidades e dificuldades de estudantes com Dislexia 
e TDAH;  
Socializar conhecimentos e experiências sobre 
estratégias/metodologias de ensino que favoreçam a 
aprendizagem, especialmente de discentes com Dislexia e 
TDAH 

Fonte: Drens/Proeg 
 
 

4.1.8. Ações Realizadas Para Apoio ao Discente 
 
 
Apoiar nossos discentes é uma preocupação constante para Proeg. Muitas ações 

são realizadas todos os anos para atingir esse objetivo. O modo como esse discentes 
devem ser amparados também faz parte dos nossos estudos e reflexões. Na primeira 
semana de aulas, os novos alunos da Unifesspa já participam da primeira ação que a Proeg 
prepara exclusivamente para eles - a Semana de Recepção e Integração do Calouro, ou 
“semana do calouro”, como é mais popularmente conhecida no meio acadêmico. 

Esta ação foi realizada 
pela primeira vez em 2014 e 
desde então vem ocorrendo 
todos os anos. Seu objetivo é 
recepcionar e colaborar com a 
integração do ingressante com a 
comunidade acadêmica, através 
de atividades educativas e 
culturais, contribuir para a 
construção de uma cultura 
universitária crítica e participativa 
e apresentar a estrutura da 
universidade para o aluno recém-
chegado. 

Em 2017, a temática da 
semana do calouro foi a 
“Universidade e diversidade na 
Amazônia: pela re-existência da 
Educação Pública”.  Na abertura 
da Semana dos Calouros os ingressantes receberam kits contendo agenda, caneta e 
camiseta, todos personalizados, além de cópia impressa do Regulamento da Graduação.   

Figura 15 – Distribuição dos Kits dos Calouros 

Fonte: Drens/Proeg 
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A IV Semana de Recepção e Integração do Calouro teve duração de quatro dias, e 
foram realizadas diversas atividades, entre elas as Campanhas Solidárias: Doação de 
Sangue (para o Hemopa/Marabá) e de Fraldas Geriátricas (para o Lar São Vicente de 
Paulo/Marabá), o Plantio de Árvores, as Mesas-redondas, as Palestras e as Oficinas de 
Tranças e Turbantes, Dança (Hip Hop), Estêncil, Fotografia, Mandalas e Filtro de Sonhos, 

Capoeira e Batucada e no encerramento a 
Noite Cultural.  

Durante o evento alguns setores da 
Unifesspa, que prestam serviços de 
interesse dos discentes, se organizaram 
em stands individualizados e 
apresentaram seus serviços/atividades, 
entre eles destacamos a Arni, CRCA, Ctic, 
DAI/Proex, Ouvidoria, DCE, SIBI, 
DAIE/Proex, Dapsi/Proeg, NAIA, 
Dproj/Proeg, HEMOPA, SEPLAN, 
MÉDIALAB/Illa, NEAM/ICH, 
N’UMBUNTU/ICH, NEES/ICH 
NEDETER/ICH e Curso de Saúde 
Coletiva/IESB. 

Além disso, também lançamos mais um Programa para o apoiar nossos discentes. 
Ainda como Projeto Piloto, a Ação de Apoio ao Discente Ingressante destina-se a auxiliar 
discentes ingressantes, matriculados no 1º e/ou 2º período do curso, e àqueles reprovados 
nas disciplinas básicas curriculares dos cursos de graduação. 

Um dos objetivos dessa ação é ampliar o atendimento aos discentes ingressantes 
na instituição proporcionando-lhes suporte no sentido de minimizar deficiências de 
conhecimentos básicos necessários às disciplinas introdutórias dos cursos de graduação, 
além de propiciar ao discente bolsista ou voluntário a oportunidade de enriquecimento 
técnico e pessoal, por meio do desenvolvimento de atividades acadêmicas, permitindo-lhe 
ampliar o conhecimento e a convivência no meio universitário. 

 
 

 Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente 
(Dapsi) 

 

Criado em 2015, o Departamento de Apoio Psicopedagógico e Social ao Discente 
(Dapsi), é formado por uma equipe multidisciplinar composta por Assistente Social, 
Pedagogo e Psicólogo. O Departamento surgiu da necessidade de oferecer aos nossos 
discentes um acompanhamento psicopedagógico e social, para auxiliar o graduando nos 
momentos críticos que muitas vezes são enfrentados na trajetória acadêmica, visando 
garantir a permanência dos discentes no curso e sua conclusão no tempo regular.  

O Departamento também auxilia os discentes a otimizar a aprendizagem, a 
socialização e autonomia, além facilitar a desenvolver e apreender diferentes estratégias 
de aprendizagem. Em 2017, o Dapsi realizou tanto atividades e orientações individuais 
quanto coletivas, sendo esta última com caráter formativo, a exemplo das oficinas e 
seminários. 

  

Figura 16 – Plantio de Árvores 

Fonte: Drens/Proeg 
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Os atendimentos individualizados visam identificar demandas e queixas 
psicopedagógicas e sociais, a exemplo do acolhimento, que é o primeiro atendimento 
realizado com o discente no departamento. Ainda no acolhimento, o discente recebe 
orientações sociais pertinentes a problemática apresentada e os encaminhamentos 
necessários, que podem ser internos ou externos a universidade. 

Para solucionar a questão dos atendimentos externos, estabelecemos relações e 
parcerias com alguns setores do Município, a exemplo da Secretaria Municipal de 
Saúde/Marabá, pela qual ficou acordado que os discentes seriam referenciados no Centro 
de Saúde Enfermeira Zezinha para atendimentos com psicólogo e clínico geral. 

No Gráfico 6 é 
possível acompanhar os 
encaminhamentos 
internos e externos 
realizados pelo Dapsi em 
2017. Nesse contexto, 
foram realizados 547 
agendamentos para 
atendimentos, dos quais 
dos quais somente 343 
atendimentos foram 
realizados. Esses 343 
atendimentos realizados 
pelo Dapsi 
corresponderam a 149 
discentes atendidos em 
2017. Destes, 93 
representam novos 
acolhimentos realizados 
em 2017 e 56 acolhimentos realizados em anos anteriores e que tiveram continuidade em 
2017. Em comparação com o ano de 2016 houve um aumento de 72% no número de 
atendimentos realizados em 2017. 

O percentual de atendimentos realizados, assim como o de não realizados é 
demonstrado no Gráfico 7, onde a taxa de desistência nos atendimentos pode ser 
compreendida pelo discente não compareceu ao atendimento agendado, seja por 

esquecimento, adoecimento, 
cancelamento, incompatibilidade de 
horários, ou outros. 

A seguir apresentamos 
algumas atividades em grupo, 
promovidas em 2017 pelo 
Departamento de Apoio 
Psicopedagógico e Social, voltadas 
especialmente para os discentes dos 
Campi Fora de Sede.  

Essas ações permitiram 
oferecer aos discentes desses campi 
o acesso aos serviços oferecidos 
pelo Dapsi, que somente possui 
unidade no Campus de Marabá. 

Pedagogo
40%

Psicóloga 
39%

Núcleo de 
Práticas 
Jurídicas

1%
Assistência 
Estudantil

8%

Atendimento 
Médico

9%

CAPS
2%

CTA
1%

Externos
12%

Gráfico 6 – Encaminhamentos Realizados em 2017 

Fonte: Drens/Proeg 

Taxa de Desistência 
nos Atendimentos 

37%
Atendimentos  

realizados
63%

Fonte: Drens/Proeg 

Gráfico 7 – Atendimentos realizado pelo Dapsi – 2017 
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 Seminário de Aprendizagem no Ensino Superior: Desafios e Perspectivas 

 

Realizado no período de 08 a 09 de agosto/17 o “Seminário Aprendizagem no Ensino 
Superior: Desafios e Perspectivas”, teve por objetivo refletir sobre os processos de ensino-
aprendizagem na universidade, além de promover conhecimentos e ferramentas que 
contribuam para potencializar o aprendizado dos discentes no ambiente acadêmico. 

O evento contou em sua programação com três palestras, uma mesa redonda e três 
oficinas. As palestras versaram sobre os desafios da vida universitária, estresse e 
ansiedade no ambiente acadêmico, neuropsicologia e estratégias de aprendizagem no 
Ensino Superior. Das três oficinas, duas delas trabalharam a Escrita Acadêmica e a terceira 
versou sobre a Corporeidades e Aprendizagens (figura 17).  

A primeira oficina sobre escrita acadêmica teve como objetivo compartilhar 
informações a respeito dos conceitos e diferenças sobre os tipos de escrita acadêmica 
(resumo, resenha, fichamento, artigo científico, monografia, etc.) e favorecer uma melhor 
produção textual; enquanto que a segunda buscou refletir e exercitar a consciência corporal 
dos discentes a partir de exercícios e práticas da arte-educação para melhor lidar com os 
desafios enfrentados no cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficina Aprendizagem e Gestão do Tempo no Ambiente Acadêmico 
 

Nesta ação foram realizadas quatro oficinas, sendo duas no Campus de Xinguara e 
duas no Campus de São Félix do Xingu. Cada evento teve duração de 4 horas com o 
objetivo de refletir sobre aspectos contextuais e pessoais relacionados aos processos de 
aprendizagem e também conhecer ferramentas para controle e gestão do tempo visando 
planejar a rotina de estudos com vista a otimizar o aprendizado. 

 

Figura 17 – Oficina Corporeidades e Aprendizagens 

Fonte: Drens/Proeg 
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As oficinas no Campus de Xinguara 
tinham como público alvo os discentes do 
Curso de História. A primeira oficina 

ocorreu pela manhã com turma 2015, 
composta por 27 discentes, enquanto que a 
segunda oficina foi realizada no turno 
vespertino, com as turmas 2014 e 2016, e 
contou com 17 participantes, computando 
assim 44 discentes. 

Já no Campus de São Félix do Xingu 
as oficinas ocorreram nos turnos matutino e 
noturno, tendo como público alvo os 
discentes do curso de Letras – Língua 
Portuguesa (figura 19). A oficina do turno 
matutino contou com 18 discentes da turma 
de 2015, enquanto que a oficina realizada no 
período noturno alcançou 28 discentes das 
turmas de 2014 e 2016, perfazendo um total 
de 46 participantes. Vale ressaltar que no 

Campus de São Félix do Xingu as turmas funcionam somente nos turnos manhã e noite. 

Para maior efetividade da ação, antes de realizar oficinas nos Campi Fora de Sede 
a equipe do Dapsi identificou as potencialidades frente aos serviços disponibilizados pelo 
poder público de cada município, para auxiliar os discentes junto às demandas externas ao 
Dapsi.  Para isso foram realizadas reuniões com representantes das secretarias de Saúde, 
Esporte e Cultura e de Assistência Social tanto no município de Xinguara como no de São 
Félix do Xingu.  

 

 

 
 

 Programas Especiais de Apoio ao Discente 
 
 
Até 2016 a Proeg manteve o Programa de Monitoria que oportuniza aos discentes 

da graduação a participação em aulas, em horários alternativos, em algumas disciplinas 
que o discente apresenta dificuldades de aprendizagem. Minimizando assim o risco de o 

Figura 18 – Oficina Aprendizagem e Gestão  
do Tempo no Ambiente Acadêmico/Turma de 

História do Campus de Xinguara 

Fonte: Drens/Proeg 

Figura 19 – Oficina Aprendizagem e Gestão do Tempo no Ambiente Acadêmico/Turmas 

de Letras – Língua Portuguesa do campus de São Félix do Xingu 

Fonte: Drens/Proeg 
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aluno não acompanhar sua turma. Porém, a partir de 2017 esse Programa foi 
desmembrado em dois outros programas: o Programa de Monitoria Geral e o Programa de 

Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório. 
Nesse contexto, a Proeg ampliou de forma considerável o atendimento ao discente 

por meio de programas especiais, com o lançamento de quatro novos programas além do 
Programa já existente, cujos objetivos podem ser observados no Quadro 16 – Programas 
de Ensino Existentes em 2017. 

 

 
Quadro 16 – Programas de Ensino Existentes em 2017 

Novo Programa Objetivos 

Programa de Monitoria Geral 

Aumentar os índices de aprendizagem, permanência e aprovação 
dos discentes de graduação e contribuir para o maior envolvimento 
com a docência, a pesquisa e a extensão por meio da atuação como 
monitores em disciplinas com alto índice de reprovação/evasão 

Monitoria para Disciplinas com 
Práticas de Laboratório 

Aumentar os índices de aprendizagem, permanência e aprovação 
dos discentes de graduação; 
Contribuir para o maior envolvimento com a docência, a pesquisa 
e a extensão por meio da atuação como monitores em disciplinas 
que possuem práticas de laboratório e que tenham alto índice de 
reprovação/evasão.  

Monitoria Indígena 

Estabelecer uma troca de saberes e contribuir para a inclusão dos 
discentes indígenas da graduação nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
Proporcionar melhores condições de sucesso e permanência dos 
discentes indígenas na Unifesspa. 

Monitoria Quilombola 

Estabelecer troca de saberes e contribuir para a inclusão dos 
discentes quilombolas da graduação nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
Proporcionar melhores condições de sucesso e permanência dos 
discentes quilombolas na Unifesspa. 

Ação de Apoio ao Discente 
Ingressante 

Ampliar o atendimento aos discentes ingressantes na instituição 
proporcionando-lhes suporte no sentido de minimizar deficiências 
de conhecimentos básicos necessários às disciplinas introdutórias 
dos cursos de graduação; 
Contribuir para a redução dos índices de reprovação, retenção e 
evasão na Unifesspa. 

Fonte: Dproj/Proeg 

 

Sobre as especificidades desses programas, tanto o Programa de Monitoria Geral 
quanto o Programa de Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório foram 
ofertados em duas etapas, onde a etapa 1 (2017.2) foi desenvolvida no 1º semestre letivo 
e a etapa 2 (2017.4) ocorreu no 2º semestre. 
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Cabe ressaltar que, devido ao período 2017.4 encerrar-se apenas em março de 
2018, os programas 
Monitoria Geral 2017.4, 
Monitoria para Disciplinas 
com Práticas de 
Laboratório 2017.4, 
Monitoria Indígena, 
Monitoria Quilombola e 
Apoio ao Discente 
Ingressante encerrarão 
suas atividades apenas em 
15 de março de 2018.  

No Gráfico 8 – 
Distribuição de Recursos 
entre os Programas de 
Apoio aos Discentes, 
apresentamos a 
distribuição dos recursos 
em 2017, feita entre os 
programas existentes.  

No Gráfico 9 – Distribuição de Bolsas em Programas Especiais de Apoio aos 
Discentes, temos a representação gráfica do número total de bolsas ofertadas em cada 
programa especial de apoio ao discente vigentes em 2017. 
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Fonte: Dproj/Proeg 

Gráfico 8 – Distribuição de Recursos entre os  

Programas de Apoio aos Discentes 

Monitoria 
Quilombola:

7

Monitoria 
Indígena: 9

Apoio ao 
Discente 

Ingressante: 31

Monitoria para Disciplinas 
c/ Práticas de Laboratório:

53

Monitoria Geral: 94

Gráfico 9 – Distribuição de Bolsas em Programas Especiais de 

Apoio aos Discentes 

Fonte: Dproj/Proeg 
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 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO 
ART. 3° DO DECRETO 5626/2005 

 

Segundo o citado artigo do referido decreto, a Língua Brasileira de Sinais – Libras 
deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de Licenciatura nas 
diferentes áreas do conhecimento e como disciplina curricular optativa nos demais cursos 
de educação superior.  

Nesse contexto, a Unifesspa prima pelo atendimento do preceito legal estabelecido 
por meio do Decreto 5.626/2005 uma vez que todos os cursos de graduação da Unifesspa 
possuem em sua matriz curricular a disciplina Libras, quer seja como componente curricular 
obrigatório, no caso dos cursos de Licenciatura, ou como disciplinas optativa, no curso dos 
cursos de Bacharelado, o que pode ser verificado nas informações dos currículos dos 
nossos cursos de graduação, disponível para acesso público por meio da página eletrônica 
do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) da Unifesspa, 
https://sigaa.unifesspa.edu.br/sigaa/public/curso/curriculo.jsf, ou nas páginas eletrônicas 
de Unidades/Subunidades Acadêmicas (Faculdades e Institutos) ou Administrativas da 
Unifesspa, a exemplo do Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) e Centro de 
Registro e Controle Acadêmico (CRCA).  

Desta forma, esta seção tem por objetivo demonstrar o cumprimento da 
obrigatoriedade de oferecer Língua Brasileira de Sinais – Libras, como disciplina curricular 
obrigatória ou optativa, conforme estabelecido no decreto supracitado. No Quadro 17 – 
Cursos que Ofertam Libras como Disciplinas Obrigatórias, é demonstrada a conformidade 
com o disposto no art. 3º do Decreto 5626/2005: 

Quadro 17 – Cursos que Ofertam Libras como Disciplinas Obrigatórias 

Cursos de Graduação 
que Ofertam Libras 

como  
DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA 

Cód. 
Curso  

(e-MEC) 

Município 
da Oferta 

Atendimento ao 
art. 3º do 
Decreto 

5.626/2005 

Publicação 

1.Artes Visuais 1262447 Marabá 
ARTS01043 - 
LIBRAS - 30h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

2.Ciências Naturais 115162 Marabá 
CN07059 - 

LIBRAS - 51h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br/ 

3.Ciências Sociais 12082 Marabá 
FACS01040- 
LIBRAS- 68h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

4.Educação do 
Campo 

1113549 Marabá 
EDUC01040 - 
LIBRAS - 45h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

5.Física 18905 Marabá 
FI07039 - 

LIBRAS - 68h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 

6.Geografia 12083 Marabá 
LGF01044 - 

LIBRAS - 68h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 

7.História 1262485 Marabá 
HISM01016 - 
LIBRAS - 68h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

8.Letras – Inglês 1113579 Marabá 
LM02012 - 

LIBRAS - 60h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 

9.Letras – Português 115164 Marabá 
LM01108 - 

LIBRAS - 68h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 
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Cursos de Graduação 
que Ofertam Libras 

como  
DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA 

Cód. 
Curso  

(e-MEC) 

Município 
da Oferta 

Atendimento ao 
art. 3º do 
Decreto 

5.626/2005 

Publicação 

10.Matemática 12037 Marabá 
MT01026 - 

LIBRAS - 51h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 

11.Pedagogia 12076 Marabá 
PD07196 - 

LIBRAS - 60h. 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 

12.Química 115132 Marabá 
QI07038 - 

LIBRAS - 51h 
https://sigaa.unifesspa.edu.br 

13.Matemática 1270326 
Santana do 
Araguaia 

MATS01139 - 
LIBRAS - 68h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

14.Letras - Língua 
Portuguesa 

1270327 
São Felix 
do Xingu 

LIEX01014 - 
LIBRAS - 68h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

15.História 1270446 Xinguara 
HISX01061 - 
LIBRAS - 68h 

https://sigaa.unifesspa.edu.br 

Fonte: Drens/Proeg 
 

Por sua vez, os cursos que ofertam Libras como um componente curricular não-
obrigatório em seus currículos estão relacionamos no Quadro 18, em demonstração da 
conformidade com o disposto no art. 3º do Decreto 5626/2005. No total, são dezessete 
Cursos de Graduação nessa categoria, mais especificamente os que possuem a 
modalidade de bacharelado e que ofertam o componente Libras como componente optativo 
no currículo. 

 

Quadro 18 – Cursos que Ofertam Libras como Disciplinas Optativas 

Cursos de Graduação 
que Ofertam Libras 

como  
DISCIPLINA 
OPTATIVA 

Cód. 
Curso  

(e-MEC) 
Município 

Atendimento ao 
art. 3º do 
Decreto 

5.626/2005 

Publicação 

1.Agronomia 53243 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

2.Ciências Biológicas 1269997 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

3.Ciências 
Econômicas 

1262461 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

4.Ciências Sociais 1191238 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

5.Psicologia  1288270 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

6.Direito 12078 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

7.Engenharia Civil 1262444 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

8.Engenharia de 
Computação 

1262277 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 
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Cursos de Graduação 
que Ofertam Libras 

como  
DISCIPLINA 
OPTATIVA 

Cód. 
Curso  

(e-MEC) 
Município 

Atendimento ao 
art. 3º do 
Decreto 

5.626/2005 

Publicação 

9.Engenharia de 
Materiais 

86320 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

10.Engenharia de 
Minas e Meio 
Ambiente 

86322 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

11.Engenharia 
Elétrica 

1262452 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

12.Engenharia 
Mecânica 

1262450 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

13.Engenharia 
Química 

1262454 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

14.Geografia 1183136 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

15.Geologia 92855 Marabá Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

16.Administração 1270313 
Rondon do 

Pará 
Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

17.Ciências Contábeis 1270315 
Rondon do 

Pará 
Optativa https://sigaa.unifesspa.edu.br 

Fonte: Drens/Proeg 
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 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS A PARTIR DO PLANEJAMENTO DA 
UNIDADE 

 

O detalhamento orçamentário da Proeg em 2017 pode ser observado no Quadro 20 
– Distribuição do Orçamento da Proeg em 2017. O quadro apresenta a ações desenvolvidas 
ao longo do ano, vinculados ao PI - Plano Interno do SIAFI, com a distribuição das despesas 
de cada ação/atividade desenvolvidas durante o ano. É importante ressaltar que parte ou a 
totalidade do recurso de algumas ações, apesar de alocados no plano de gestão 
orçamentária da Proeg, foi remanejado para ser executado por outras unidades gestoras, 
a exemplo do recurso alocado no PI M0503G1900R – MODERNIZAÇÃO DAS 
BIBLIOTECAS, cujo valor remanejado na sua totalidade para a Pró-Reitoria de 
Administração – PROADI, a pedido da reitoria, para ação aquisição de mobiliários e 
equipamentos para prédios novos, incluído a biblioteca. 

Outro episódio similar ocorreu com o recurso empregado PI M0901G9500R – 
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, remanejado para custear a compra de acervo 
bibliográfico realizada pela SIBI, via PROADI, não tendo a Proeg envolvimento com a 
execução do recurso.  

Algumas ações receberam recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes), como por exemplo os Programas de Monitoria (Edital Monitoria Quilombola, Edital 
Monitoria Indígena, Edital Monitoria Geral e o Edital Monitoria para Disciplinas com Práticas 
de Laboratórios) e o Programa de Intervenção Metodológica (Edital do Papim), devido as 
regras de uso do recurso só utilizaram o recurso para o provimento de bolsa (auxílio ao 
estudante).  

O recurso da grande maioria das ações precisou ser complementado, conforme 
mostra o Quadro 19. 

 
Quadro 19 – Distribuição do Orçamento da Proeg em 2017 

PI M0146G0100R – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

Aquisição de Material de Consumo: R$ 19.419,18 

VALOR TOTAL: 21.520,29 *                                                                             

PI M0206G1900R – PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO - DAPSI 

Diárias: 
R$ 2.681,10* 

Passagens: 
R$ 3.615,71** 

Material de 
Consumo: 
R$ 232,87 

Locação de 
Mão de Obra: 
R$ 1.416,00 

Diárias para 
Colaborador 
Eventual: 
R$ 537,50 

Pessoa 
Jurídica: 
R$ 458,4*** 

VALOR TOTAL: 8.941,58  

*R$ 1.608,66 debitado do PI da atuação institucional 

**Debitado do PI da formação docente 

***Debitado do PI da atuação institucional 

PI M0239G1900R – PSE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Serviços de Terceiros Pessoa Física: R$ 27.436,95 

VALOR TOTAL: 27.436,95  A
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PI M0240G1900R – PSE INDÍGENAS E QUILOMBOLAS 

Serviços de Terceiros Pessoa Física: R$ 12.596,32 

VALOR TOTAL: 12.596,32  

PI M1607G1900R – SEMINÁRIOS LOCAIS DE FORMAÇÃO ENADE 

Diárias: R$ 1.111,83 

VALOR TOTAL: 1.111,83  

PI M1608G1900R – SEMINÁRIO NACIONAL ENADE 

Diárias: R$ 389,66 Passagens: R$ 2.481,70 

VALOR TOTAL: 2.871,36  

PI M0205G1900R – DIÁRIAS E PASSAGENS PARA PROFESSORES EXTERNOS 

Diárias:  
R$ 13.155,44* 

Passagens:  
R$ 3.618,26** 

Restituição:  
R$ 84,89 

VALOR TOTAL: 16.858,59  

*R$ 1.474,58 debitado do PI da atuação institucional 

**R$ 3.227,51 debitado do PI da atuação institucional 

PI M0238G1900R – ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ENSINO DAS  
UNIDADES FORA DE SEDE 

Diárias:  
R$ 2.606,70 

Material de Consumo:  
R$ 1.198,70* 

Locação de Mão de Obra: 
R$ 1.062,00** 

VALOR TOTAL: 4.867,40  

* Valor debitado diretamente do PI da PROADI porque o recurso que tínhamos reservado para pagamento 
do combustível necessário para as viagens para as unidades fora de sede, já tinha sido remanejado para a 
PROADI em função do encerramento do exercício financeiro 2017. 

***Valor debitado diretamente do PI da PROADI porque o recurso que tínhamos reservado para pagamento 
das Diárias do motorista que nos levou para as unidades fora de sede, já tinha sido remanejado para a 
PROADI em função do encerramento do exercício financeiro 2017. 

PI M1021G1900R – CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DOS PROJETOS DE ENSINO 

Diárias: 
R$ 3.304,28* 

Passagens: 
R$ 1.498,17** 

Material de 
Consumo: 
R$ 288,46*** 

Locação de Mão 
de Obra  
R$ 354,00**** 

Pessoa Jurídica  
R$ 680,00***** 

VALOR TOTAL: 6.124,91  

*desse valor R$ 1.788,35 foi descontado do PI da atuação institucional 

**esse valor foi descontado do PI da Atuação Institucional 

***esse valor foi remanejado para a PROADI pois eles que fazem o pagamento do combustível 

****esse valor foi remanejado para a PROADI pois eles que fazem o pagamento de Diárias para motoristas 

*****esse valor foi retirado do PI da atuação institucional 

PI M1609G1900R – II SEMINÁRIO DE PROJETOS INTEGRADOS - SPI 

Auxílio Estudante: 
R$ 3.717,00 

Passagens: 
R$ 613,17 

Pessoa Física: 
R$ 721,00 

Pessoa Jurídica: 
R$ 3.810,45* 

VALOR TOTAL: 8.861,62  
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*Valor debitado do PI da atuação institucional, contudo, 160,00 ainda não foi utilizado pois os calendários 
ainda não foram confeccionados. 

PI M0241G1900R – PARFOR 

Diárias: R$ 29.389,12 Indenizações e Restituições: R$ 1.520,24 

VALOR TOTAL: 30.909,36  

PI M0204G1900R – EDITAL PAPIM 

Auxílio Estudante: R$ 99.199,98 

VALOR TOTAL: 99.199,98  

PI M0217G1900R – EDITAL MEDIALAB 

Auxílio Estudante: R$ 10.200,00 

VALOR TOTAL: 10.200,00  

PI M0233G1900R – EDITAL MONITORIA QUILOMBOLA 

Auxílio Estudante: R$ 11.080,00 

VALOR TOTAL: 11.080,00  

PI M0234G1900R – EDITAL MONITORIA PARA DISCIPLINAS COM  
PRÁTICAS EM LABORATÓRIO 

Auxílio Estudante: R$ 57.200,00 

VALOR TOTAL: 57.200,00  

PI M0231G1900R – EDITAL MONITORIA GERAL 

Auxílio Estudante: R$ 167.466,66 

VALOR TOTAL: 167.466,66  

PI M0235G1900R – EDITAL DE APOIO AO DISCENTE INGRESSANTE 

Auxílio Estudante: R$ 20.266,66 

VALOR TOTAL: 20.266,66  

PI M0232G1900R – EDITAL MONITORIA INDÍGENA 

Auxílio Estudante: R$ 16.200,00 

VALOR TOTAL: 16.200,00  

PI EDITAL DIAGNÓSTICO DA EVASÃO 

Auxílio Estudante: R$ 3.200,00 

VALOR TOTAL: 3.200,00  

PI M0503G1900R – MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 

Material Permanente: R$ 55.260,00 * 

VALOR TOTAL: 55.260,00  

*Valor remanejado para a PROADI a pedido da administração superior para ação aquisição de mobiliários e 
equipamentos para prédios novos. 
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PI M0535G0100R – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

Material Permanente: R$ 12.280,00 * 

VALOR TOTAL: 12.280,00  

*Valor remanejado a pedido da administração superior para aquisição de mobiliários e equipamentos para o 
ILLA. 

PI M2023G1900R – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - 
EQUIPAMENTOS 

Material Permanente: R$ 89.420,00 * 

VALOR TOTAL: 89.420,00  

* Valor remanejado pela administração superior para aquisição de equipamentos e processamento de dados 
– microcomputadores para o sistema de biblioteca do campus III. 

PI M0901G9500R – AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Material Permanente: R$ 579.335,91 * 

VALOR TOTAL: 579.335,91  

* Valor utilizado pela administração superior para aquisição de acervo bibliográfico. 

PI M1605G1900R – FÓRUM DE GRADUAÇÃO 

Diárias: R$ 4.226,29 Passagens: R$ 2.624,86 Pessoa Jurídica: R$ 800,00* 

VALOR TOTAL: 7.651,15  

* Valor debitado do PI da atuação institucional. 

PI M1604G1900R – RECEPÇÃO DOS CALOUROS 

Pessoa Física  Passagens Pessoa Jurídica 

R$ 1.075,00 R$ 4.041,22 R$ 43.237,00* 

VALOR TOTAL: 48.353,22  

* Valor debitado do PI da atuação institucional. 

PI M1020G1900R – FORMAÇÃO DOCENTE 

Diárias: R$ 12.107,28 
Locação de Mão de 
Obra: R$ 708,00 

Material de Consumo: 
R$ 694,06 

Pessoa Jurídica: 
R$ 1.030,00* 

VALOR TOTAL: 14.539,34  

*Valor debitado do PI da atuação institucional. 

PI M0146G0100R – ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Diária: 
R$ 6.318,41 

Passagem: 
R$ 1.488,63 

Locação de Mão 
de Obra: 
R$ 1.062,00 

Indenizações e 
Restituições: 
R$ 196,25 

Auxílio 
Estudante: 
R$ 6.400,00 

Pessoa 
Jurídica: 
R$ 430,00 

VALOR TOTAL: 15.895,29  

Fonte: Proeg 
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No Quadro 20 são apresentados os objetivos estratégicos do Aditamento ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional (2014-2018). Porém, tendo em vista que a Proeg recebeu 
somente no final de setembro de 2017 a portaria que a designou para informar e monitorar 
tais dados, não será possível, para todos os indicadores, estabelecer as metas previstas e 
alcançadas, bem como a análise dos resultados.  Assim como não será possível apresentar 
os riscos identificados para seu alcance das metas e as estratégias adotadas. 

Pelo exposto, informaremos, na medida do possível, uma breve análise dos 
resultados alcançados. No entanto, já estamos providenciando meios para que as essas 
ações passem a ser monitoradas e informadas com todos os detalhes solicitados a partir 
do exercício de 2018. Vale aqui ressaltar que a proposição de metas para atingir alguns dos 
objetivos estratégicos aqui propostos não dependem exatamente da Proeg, mas de outros 
setores ou da alocação de recursos para que a Proeg execute a ação.  

Em muitos casos as ações são até propostas por nossos setores, mas não são 
realizadas por falta de recursos, seja financeiro ou humano. A exemplo citamos quatro 
ações planejadas para atingir um dos objetivos proposto no PDI e que não foram 
executadas por faltas dos recursos citados: 

1) Seminários por Área do Conhecimento: Ação de formação docente sugerida pela 
Difdad/Direns, que deveria ser articulada junto aos Institutos e Faculdades, com o propósito 
de debater/discutir questões de relevância e pertinência para a área específica de formação 
dos docentes. Não ocorreu, porque a equipe não teve condições humanas para articular 
sua realização, pois conta com número reduzido de servidores (apenas três servidoras 
envolvidas nas ações de formação docente e ainda desempenhando outras atividades).  

2) Curso sobre Projeto Pedagógico de Curso: Esse curso seria organizado em módulos e 
desenvolvido ao longo do ano, em parceria com vários outros setores (servidores) da 
própria instituição. Não aconteceu porque a equipe não teve condições humanas de 
estabelecer os diálogos, construir as parcerias necessárias à sua realização.   

3) Oficina “Uso de Tecnologias Educacionais: manipulação de mídias para produção de 
imagens”. Essa ação seria de livre adesão dos docentes, com disponibilização de quarenta 
vagas. Não ocorreu, porque, para sua realização, seria necessário o estabelecimento de 
parcerias com outros setores/docentes da própria universidade ou contratação de um 
profissional externo e a equipe da Difdad/Direns não teve condições humanas, pois conta 
com número reduzido de servidores (apenas três servidoras envolvidas nas ações de 
formação docente e desempenhando outras atividades também), de articular essas 
parcerias nem recursos financeiros para contratação do profissional externo.  

4) Minicurso “Metodologias do Ensino Superior”: Esse minicurso seria de livre adesão dos 
docentes, com disponibilização de quarenta vagas. Devido aos cortes no orçamento 
financeiro para 2017, a Difdad/Direns não teve condições de realizá-lo, pois, para isso, 
necessitaria contratar um profissional externo para ministrá-lo, além de viabilizar diárias e 
passagens para a participação de docentes dos campi fora da sede.   
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Quadro 20 – Objetivos estratégicos com seus respectivos indicadores, metas previstas, alcançadas e análise dos resultados, alinhados ao 
aditamento do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2014-2018) 

Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

1.Formar cidadãos 
capazes de 
transformar a 
realidade social 

Número de cursos de 
graduação 

Criar 4 novos 
cursos de 
graduação 

100% 38 

Em 2017 foram criados os cursos de Geografia (Licenciatura), 
Zootecnia e Medicina Veterinária no campus de Xinguara, 
com oferta programada para 2018, assim como Jornalismo, 
no campus de Rondon do Pará, que também terá sua primeira 
turma ingressando em 2018. 

Índice de cursos de 
graduação com 
disciplinas focando 
Sustentabilidade e 
Ambiente 

Manter o valor 
alcançado em 2016 

100% 38  

Todos os cursos de graduação da Unifesspa possuem 
disciplinas que abordam conteúdos relacionados a educação 
ambiental, de modo transversal, conforme preceitua a 
legislação. 

2.Produzir 
conhecimentos de 
valor para toda a 
sociedade 

Número de ações que 
envolvem a educação 
básica 

Sem alteração 100% 1 
Publicação o Edital de Apoio ao Projetos de Intervenção 
Metodológica com oferta de 29 bolsas que foram distribuídas 
entre 17 projeto aprovados.  

3.Articular regional, 
nacional e 
internacionalmente, 
em ensino, pesquisa 
e extensão 

Número de parcerias-
convênios-termos de 
cooperação vigentes 

Realizar 10 
parcerias/convênios  

100% 10 

A meta alcançada e prevista é continuar a firmar convênio 
com empresas públicas e privadas para que os alunos da 
Instituição tanto da licenciatura quanto do bacharelado 
possam fazer estágio supervisionado obrigatório ou não 
obrigatório. O principal problema que enfrentamos é que 
devido à crise econômica no país muitas empresas privadas 
foram fechadas no município de Marabá, reduzindo assim o 
campo de estágio, principalmente para os alunos de cursos 
de bacharelado. Porém, como medida corretiva, pretendemos 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

intensificar a busca por empresas ou organizações que 
tenham interesse em firmar convênio com esta Instituição de 
Ensino. Concluímos que termos a preciosa parceria de todas 
as empresas que firmaram convênio conosco é primordial 
para termos espaços de estágio. 

Volume de recursos 
levantados por meio de 
projetos cooperativos 

Sem previsão 0 0 

A maioria dos projetos cooperativos de interesse da Proeg 
não se traduz em volume de recurso. Além disso, os setores 
que poderiam estabelecer esse tipo de parcerias ainda estão 
sendo estruturados. 

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

Número de editais 
integrados de ensino, 
extensão e pesquisa 

Lançar 1 edital 100% 1 
Publicado o Edital de Apoio ao Projetos de Intervenção 
Metodológica com oferta de 29 bolsas que foram distribuídas 
entre 17 projetos aprovados. 

Porcentagem de PPC’s 
que integralizaram nos 
currículos atividades 
conjuntas de extensão e 
pesquisa 

100% dos PPC’s  100% 38 

Em todos os PPC’s dos cursos de graduação da Unifesspa a 
extensão universitária consta como atividade prevista na 
matriz curricular integrando ações de ensino, pesquisa e 
extensão, quer seja por meio da destinação de carga horária 
nas disciplinas, via programas e/ou projetos. 

5.Fortalecer os 
cursos oferecidos 
pela instituição 

Índice Geral de Cursos 
(IGC) 

IGC contínuo de 
2,4 

- 
IGC 

contínuo 
de 2,21 

Os valores apresentados correspondem ao biênio 2015-2016, 
uma vez que até o fechamento desse relatório o IGC 2017 
ainda não havia sido divulgado pelo Inep. Somente em 
meados de 2018 será divulgado o resultado do triênio 2015-
2017. 

Conceito Enade médio 
Elevar o valor do 
conceito (faixa) 
médio para 3  

- 2,55 (CE 
contínuo) 

Os valores apresentados correspondem a média do biênio 
2015-2016, considerando que o Conceito Enade 2017 ainda 
não foi divulgado pelo Inep. Em 2015 e 2016 apenas dois 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

 
3 (CE 

faixa 3) 
cursos foram selecionados para o Enade, Direito e 
Agronomia, respectivamente 

Conceito Preliminar de 
Curso (CPC) médio 

Alcançar nota 2 
(CPC contínuo) e 
2,5 (CPC faixa) 

- 

2,14 (CPC 
contínuo) 
2,5 (CPC 

faixa) 

 
Os valores apresentados correspondem a média do biênio 
2015-2016, considerando que o Conceito Preliminar de 
Curso 2017 ainda não foi divulgado pelo Inep. Em 2015 e 
2016 apenas dois cursos foram selecionados para o Enade, 
Direito e Agronomia, respectivamente 

Conceito médio dos 
cursos de graduação na 
dimensão infraestrutura 

Alcançar nota 3 
nessa dimensão 

- 3,28 

Oito dos dez cursos avaliados em 2017 alcançaram a meta 
prevista. Ressalta-se que 60% dos cursos avaliados (6 de 10) 
obtiveram nota ≥ 4 em 50% (ou mais) dos subindicadores 
considerados. Em 2016 foram avaliados 3 cursos e nenhum 
alcançou a meta prevista. Em 2015 apenas 1 curso foi 
avaliado e obteve nota ≥ 4 em 45,45% dos subindicadores 
acatados 

Conceito médio dos 
cursos de graduação na 
dimensão organização 
didático-pedagógica 

Alcançar nota 4 
nessa dimensão 

- 3,82 

Sete (7) dos dez (10) cursos avaliados em 2017 alcançaram 
a meta prevista. Ressalta-se que 80% dos cursos avaliados 
(8 de 10) obtiveram nota ≥ 4 em 80% (ou mais) dos 
subindicadores considerados. Em 2016 foram avaliados 3 
cursos e somente 1 não alcançou a meta prevista. Em 2015 
apenas 1 curso foi avaliado e obteve nota ≥ 4 em apenas 
43,75% dos subindicadores acatados 

Conceito médio dos 
cursos de graduação na 
dimensão corpo docente 

Alcançar 4 nessa 
dimensão 

100% 4,37 

Todos os cursos avaliados em 2017 (10 cursos) alcançaram 
a meta prevista. Ressalta-se que 80% dos cursos avaliados 
(8 de 10) obtiveram nota ≥ 4 em 75% (ou mais) dos 
subindicadores considerados. Três (3) cursos obtiveram nota 
≥ 4 em todos os subindicadores considerados (100%). Em 
2016 foram avaliados 3 cursos e somente 1 não alcançou a 
meta prevista. 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

Em 2015 apenas 1 curso foi aliado e obteve nota ≥ 4 em 
58,3% dos subindicadores acatados. 

Nota de proporção de 
mestres 

  Ampliar a nota 
média para 4,30 

- 4,28 Para o valor absoluto foi considerado o triênio 2014-2016 

Nota de proporção de 
doutores 

Ampliar a nota 
média para 3,0 

- 2,65 Para o valor absoluto foi considerado o triênio 2014-2016 

Nota de regime de 
trabalho 

Manter o valor 
alcançado em 2016 

100% 5 

Todos os cursos avaliados no triênio 2015 - 2017 
alcançaram nota 5 nesse indicador.  

Curso/Ano da Avaliação: 

PEDAGOGIA; 2015  
GEOGRAFIA-BACHAREALDO (Marabá); 2016 
CIÊNCIAS NATURAIS; 2016 
PSICOLOGIA; 2016 
LETRAS – PORTUGUÊS (Marabá); 2017 
AGRONOMIA; 2017 
ADMINISTRAÇÃO; 2017 
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA (São Felix Do Xingu); 
2017 
ARTES VISUAIS; 2017 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; 2017 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 2017 
MATEMÁTICA (Santana); 2017 
HISTÓRIA (Marabá); 2017 
HISTÓRIA (Xinguara); 2017 

Existência de 
mecanismos adequados 

Criar pelo menos 1 
mecanismo 

100% 1 
Foi criada a ferramenta “pesquisa com Egressos” e 
disponibilizada na página eletrônica da Proeg. 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

para conhecer a opinião 
dos egressos 

Índice de ingressantes 
cotistas (modalidade) em 
relação ao total de 
ingressantes 

Garantir a reserva 
de 50% das 

matrículas por 
curso e turno 

50% 579 

Escola/cor/renda: 224 
Escola/cor: 203 
Escola/renda: 39 
Escola: 40 
Indígena: 23 
PCD: 24 
Quilombola: 26 
Total de ingressantes = 1.158 

Índice de ingressantes 
cotistas (etnia) em 
relação ao total de 
ingressantes 

Sem alteração 42,07% 476 

Escola-cor: 203;  
Escola-cor-renda: 224;  
Indígenas: 23;  
Quilombolas: 26  

Total de ingressantes = 1.158 

Percentual de incremento 
na ocupação de vagas 
ociosas 

100% 0% 0 

Foi lançado o 1º Edital de Mobilidade Acadêmica Interna e 
Externa (Mobin/Mobex), para ocupação das vagas ainda no 
2017.4, porém a conclusão do processo sofreu atraso em 
decorrência do volume de inscrições no certame e o reduzido 
número de pessoas envolvidas na ação. O preenchimento 
das vagas se dará somente no 2018.2 

Índice de PPC’s cujas 
estruturas curriculares 
contemplam os aspectos 
de flexibilidade, 
interdisciplinaridade e 
articulação da teoria com 
a prática 

Manter o percentual 
de 100%  

100% 38 
Todos os PPC’s aprovados em 2017 pelo Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão contemplam os aspectos 
do indicador em questão. 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

Índice de cursos com 
PPC alinhado ao PPI 

Alcançar 70,00% 
de cursos com PPC 

alinhado 
60,5 % 23 

Todos os PPC’s aprovados até 2017 pelo Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão estão com PPC alinhados ao 
PPI da Unifesspa, ou seja 23 dos 38 cursos existentes em 
2017 já estão alinhados ao PDI. 

Número de cursos/ 
eventos de educação na 
modalidade EAD 

Sem previsão 0 0 
Foi feito esse ano o credenciamento para oferta de cursos na 
modalidade, (Portaria SERES/MEC Nº 919 de 15 de agosto 
de 2017). 

Índice de cursos com 
bibliografia básica 
adequada ao PPC 

Alcançar 3,0 no 
conceito médio 
obtido por esse 

indicador 

- 3,4 
Dos 10 cursos avaliados, 5 obtiveram nota ≥ 4 neste 
subindicador da avaliação. O valor bruto representa a média 
dos cursos avaliados em 2017. 

Índice de cursos com 
bibliografia complementar 
adequada ao PPC 

Alcançar 3,0 no 
conceito médio 
obtido por esse 

indicador 

- 2,8 
Dos 10 cursos avaliados, 4 obtiveram nota ≥ 4 neste 
subindicador da avaliação. O valor bruto representa a média 
dos cursos avaliados em 2017 

Índice de cursos com 
laboratórios adequados 
em relação ao PPC 

Alcançar 3,0 no 
conceito médio 
obtido por esse 

indicador 

- 3,43 

Em 2017 foram avaliados 10 cursos, porém somente para 7 
cursos se aplica esse subindicador. Dentre esses, 3 cursos 
obtiveram nota ≥ 4 (57% dos cursos). O valor bruto representa 
a média dos cursos avaliados em 2017. 

Proporção de alunos com 
bolsas de programas 
acadêmicos (pesquisa, 
extensão, cultura e 
ensino) 

5% 7,8% 287 

O incremento real foi de 47,5% em relação ao percentual 
atingido no ano de 2016, resultado do lançamento de novos 
programas em 2017, o que aumentou de maneira significativa 
a oferta de bolsas para atendimento de especificidades de 
demandas até o momento não atendidas na Unifesspa.  

7. Alavancar 
estratégias de 

Número de parcerias-
convênios-termos de 
cooperação vigentes 

Ampliar 20% 100% 10 
O principal problema que enfrentamos é que devido à crise 
econômica no país muitas empresas privadas foram fechadas 
no município de Marabá, reduzindo assim o campo de 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

parcerias nacionais 
e internacionais 

estágio, principalmente para os alunos de cursos de 
bacharelado. Porém, como medida corretiva, pretendemos 
intensificar a busca por empresas ou organizações que 
tenham interesse em firmar convênio com esta Instituição de 
Ensino. Concluímos que termos a preciosa parceria de 
todas as empresas que firmaram convênio conosco é 
primordial para termos espaços de estágio. 

Volume de recursos 
levantados por meio de 
projetos cooperativos 

Sem previsão 0 0 

A maioria dos projetos cooperativos de interesse da Proeg 
não se traduz em volume de recurso. Além disso, os setores 
que poderiam estabelecer esse tipo de parcerias ainda estão 
sendo estruturados. 

8. Promover maior 
intercâmbio da 
Universidade com 
empresas e 
comunidade 

Número de professores 
da rede pública atendidos 
por programas e projetos 
de formação continuada 

Ampliar em 10%  
Ampliação 
de % 32,5 

106 

Embora o valor destinado ao Programa tenha decrescido de 
um ano para o outro (de R$ 128.000,00 em 2016 para 
R$ 104.400,00 em 2017), em 2017 houve um maior número 
de projetos financiados (16 projetos) em comparação com o 
ano de 2016 (12 projetos), pois os projetos executados em 
2017 tiveram financiamento apenas de bolsas para os 
estudantes. Este aumento de projetos financiados permitiu o 
alcance de um maior número de escolas e, 
consequentemente, de professores do ensino básico.  

10. Promover a 
modernização da 
infraestrutura física e 
tecnológica 

% de incremento de 
investimentos em 
laboratórios didáticos 

Sem previsão 0 0 
O recurso alocado no plano orçamentária da Proeg para essa 
ação foi remanejada para outras ações prioritárias da 
administração superior.  

Número de ambientes de 
tele presença voltados 
para atividades de EAD 
implantados 

Sem previsão 0 0 Serviço não implantado até 2017. 
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Objetivo Indicador 

Metas 

 

Análise dos Resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

Absoluto 

Número de polos de 
apoio presencial para 
oferta de cursos na 
modalidade de educação 
a distância (EAD) 
implantados 

Sem previsão 0 0 Serviço não implantado até 2017. 

14. Intensificar o uso 
de tecnologias 
educacionais e 
sociais 

Número de salas de aula, 
laboratórios e auditórios 
com diversidade de 
recursos tecnológicos de 
apoio às atividades 
acadêmicas 

Ampliar em 10% 100% 151 

Em 2017 tivemos um aumento considerável no número de 
salas de aula em relação ao ano anterior e um pequeno 
aumento no número de laboratórios, impulsionados pelo 
aumento de quatro novos prédios. No entanto, a Proeg não 
recebeu verbas para custear ações de ampliação dos 
recursos tecnológicos de apoio às atividades acadêmicas. 

17. Qualificar e 
capacitar o Quadro 
de servidores 

Contingente docente 
participante do programa 
de formação continuada 

Ampliar em 20% 100% 257 

Em todas as ações de formação realizadas o número de 
participantes foi muito abaixo do esperado, apesar da divisão 
de apoio ao docente e ao discente tem procurado fortalecer a 
relação, através da parceria com os diretores de institutos, 
com os diretores de faculdades, no sentido de eles estarem 
reforçando os convites aos docentes para participação nos 
eventos/ações de formação e também tem viabilizado uma 
articulação mais direta com os professores. É discutirmos e 
propormos/criarmos outros mecanismos para viabilizar a 
participação dos professores nas ações de formação docente, 
como por exemplo, o estabelecimento, por meio de normativa 
(ex.: resolução), da necessidade de participação em eventos 
de formação para a progressão funcional, dentre outros. 

Fonte: Proeg 
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 DEMONSTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES 

 
 
No quadro 21 apresentamos a série histórica de alguns indicadores utilizados para 

atingir os objetivos estratégicos do Aditamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional 
(2014-2018).  E importante destacar que muitos desses indicadores não terão seus valores 
expressos uma vez que em alguns casos só passaram a existir a partir de 2015 ou porque 
não possuíamos banco de dados para obter as informações. 

 
Quadro 21 – Demonstração da Série Histórica dos Indicadores 

Indicador 
Série Histórica 

2014 2015 2016 2017 

% de incremento de investimentos em laboratórios didáticos SI SI 45,05% 0% 

Conceito do Enade (média) 2,37 3 3 ND 

Conceito médio dos cursos de graduação na dimensão 
corpo docente 

3,40 3,60 3,87 4,37 

Conceito médio dos cursos de graduação na dimensão 
infraestrutura 

2,32 3,20 2,80 3,28 

Conceito médio dos cursos de graduação na dimensão 
organização didático-pedagógica 

2,85 3,40 3,53 3,40 

Conceito Preliminar de Curso (média) 2,71 2 3 ND 

Contingente docente participante do programa de formação 
continuada1 

- SI 136 259 

Existência de mecanismos adequados para conhecer a 
opinião dos egressos 

0 0 0 1 

Índice de cursos com bibliografia básica adequada ao PPC 2,25 3 2 3.40 

Índice de cursos com bibliografia complementar adequada 
ao PPC 

1,75 3 2,33 2,80 

Índice de cursos com laboratórios adequados em relação 
ao PPC 

2,88 4 2,11 3,43 

Índice de cursos com PPC alinhado ao PPI 18,75% 32,35% 47,05% 60,50% 

Índice de cursos de graduação com disciplinas focando 
Sustentabilidade e Ambiente 

100% 100% 100% 100% 

Índice de ingressantes cotistas (etnia) em relação ao total 
de ingressantes 

20,38% 26,01% 31,87% 41,10% 

Índice de ingressantes cotistas (modalidade) em relação ao 
total de ingressantes 

40,95% 30,55% 39,21% 50,00% 

                                            
1 Programa criado a partir de 2015 
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Indicador 
Série Histórica 

2014 2015 2016 2017 

Índice de PPC’s cujas estruturas curriculares contemplam 
os aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade e 
articulação da teoria com a prática 

100% 100% 100% 100% 

Índice Geral de Cursos (IGC) 3 3 3 ND 

Nota de proporção de doutores 2,72 1,68 3,15 ND 

Nota de proporção de mestres 4,04 5 5 ND 

Nota de regime de trabalho 5 5 5 5 

Número de ações que envolvem a educação básica 0 1 1 1 

Número de ambientes de telepresença voltados para 
atividades de EAD implantados 

0 0 0 0 

Número de cursos de graduação 32 34 34 38 

Número de cursos/ eventos de educação na modalidade 
EAD 

0 0 0 0 

Número de editais integrados de ensino, extensão e 
pesquisa 

0 1 1 1 

Número de parcerias-convênios-termos de cooperação 
vigentes 

9 15 22 32 

Número de polos de apoio presencial para oferta de cursos 
na modalidade de educação a distância (EAD) implantados 

0 0 0 0 

Número de professores da rede pública atendidos por 
programas e projetos de formação continuada 

0 100 80 106 

Número de salas de aula, laboratórios e auditórios com 
diversidade de recursos tecnológicos de apoio às atividades 
acadêmicas 

SI SI 88 151 

Percentual de incremento na ocupação de vagas ociosas 0% 0% 0% 0% 

Porcentagem de PPC’s que integralizaram nos currículos 
atividades conjuntas de extensão e pesquisa 

100% 100% 100% 100% 

Proporção de alunos com bolsas de programas acadêmicos 
(pesquisa, extensão, cultura e ensino) 

1,1% 1,1% 4,8% 7,1% 

Volume de recursos levantados por meio de projetos 
cooperativos 

0 0 0 0 

Fonte: Proeg                                                SI = sem informação   ND= ainda não divulgado pelo Inep 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório procurou de forma prática, atender as orientações disponibilizadas pela 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – SEPLAN e também dos 
órgãos de controle externo ao relatar as principais atividades desenvolvidas pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará. 

Assim como o ano anterior, 2017 foi um ano também atípico, com sobreposição no 
calendário acadêmico e todas as consequências que isso pode trazer. Mais uma vez 
algumas ações programadas não foram executadas por questões alheias a nossa vontade.  
Uma das razões para este fato é o quadro reduzido de servidores: nossa força de trabalho 
ainda é muito aquém das nossas necessidades. Muitos colaboradores importantes alçaram 
outros voos; mas podemos concluir que foi um ano ímpar.  

A Proeg considera que inúmeras ações foram desenvolvidas e implantadas pelos 
diversos setores desta Pró-Reitoria no ano que se findou, que foi possível realizar e concluir 
inúmeras propostas definidas e encaminhadas como metas da referida gestão. As 
propostas estabelecidas para a Proeg para 2017 contemplam a visão do PDI da Unifesspa, 
cujas metas são importantes para o crescimento e o fortalecimento da instituição. 

Estas ações colocam a graduação da Unifesspa na merecida posição de destaque 
na instituição, pois nunca a Proeg conseguiu realizar tantos feitos em um só ano. E 
devemos tudo isso à garra dos nossos colaboradores. Temos a consciência que teremos 
muitos desafios pela frente, que estamos só no início de uma longa jornada para consolidar 
nossos objetivos; porém a cada ano que passa nos tornamos mais fortes e avançamos com 
mais força rumo ao alcance da satisfação plena das demandas institucionais.  

Com esse pensamento é que, em 2018 trabalharemos com afinco em para atingir os 
objetivos institucionais, dentre os quais destacamos: 

 Estimular ações de integração entre os programas de apoio pedagógico, e 
assim melhorar o desempenho acadêmico e minimizar a evasão; 

 Fomentar junto aos núcleos docentes estruturantes dos cursos de graduação 
a constante atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso; 

Fomentar o Programa de Formação Continuada de Professores, visando valorizar a 
atividade de docência no ensino superior; 

 Melhorar os instrumentos necessários à qualificação do processo de ensino-
aprendizagem;  

 Potencializar a política de estágios dos cursos de graduação;  

 Promover a atualização das resoluções relacionadas com a graduação; 

 Promover a integração do ensino com a pesquisa e a extensão;  

 Capacitar a gestão acadêmica e promover a constante revisão de 
metodologias do ensino;  
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