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APRESENTAÇÃO 
 

 

A criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará representou um esforço 

coletivo da nação brasileira para impulsionar a universalização da educação pública de 

qualidade, em todos os seus níveis (fundamental, médio e superior). Corroborando com esse 

princípio, a comunidade Unifesspa vem se dedicando exaustivamente com vistas a retornar à 

sociedade, com a máxima responsabilidade, tudo o que lhe é devido: ensino, pesquisa, 

extensão e inovação, como vetores de desenvolvimento, justiça social e sustentabilidade. 

Contudo, para que seja possível desempenhar, com êxito, a missão institucional conferida 

pela sociedade à Unifesspa, é primordial observar um fator precípuo: um aprimorado e eficaz 

planejamento de metas e indicadores ousados, porém factíveis, de tal forma que a Unifesspa 

possua sempre um norte a ser seguido. É imbuída desta filosofia que a Administração 

Superior da Unifesspa apresenta às suas comunidades interna e externa o seu Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), que integra o PDI 2020-2024, aprovado por meio da 

Resolução Nº 109/CONSUN, de 14 de outubro de 2021. No cerne deste documento, 

encontra-se a essência da ambiciosa e gratificante tarefa de promover ensino superior de 

qualidade para o Estado do Pará, para a Amazônia e para toda a sociedade brasileira. Assim, 

este PPI traduz parte das ações almejadas para que a nossa Universidade venha a tornar-se 

um centro de excelência o mais breve possível. 
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Reitor 
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1 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

O PPI se configura como um instrumento que tem como objetivo central expressar as 

ações educacionais propostas pela Instituição, com base nos seus princípios pedagógicos, no 

seu papel social de abrangência local, regional e nacional e na sua filosofia de trabalho 

articulado com o debate global. Trata-se, portanto, de um documento de ordem política, 

filosófica e teórico-metodológica, que apresenta seus objetivos com base nas demandas 

educativas locais voltadas para um cenário social mais amplo, com vistas às formações globais, 

entendida como ampliação dos saberes para o fortalecimento dos aspectos culturais, 

socioeconômicos e educativos daqueles que integram os diversos cursos, projetos e programas 

realizados pela Unifesspa. 

Assim, o principal objetivo deste documento é orientar as ações realizadas nos âmbitos 

do ensino, da pesquisa e da extensão praticados pela Unifesspa, fundamentadas na formação 

crítica, ética e de vanguarda daqueles que buscam na educação superior a consolidação de 

conhecimentos e a ampliação de saberes tradicionais. 

 

1.1 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A Unifesspa tem por propósito ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas 

diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua 

inserção regional mediante atuação multicampi. 

Em outras palavras, a Unifesspa desenvolve programas e projetos de ensino, nos níveis 

de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão, em grandes áreas do conhecimento, 

sob a forma de atividades presenciais e/ou excepcionalmente remotas, na impossibilidade da 

oferta integral presencial. 

 

1.2 POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

A Política de Ensino de Graduação da Unifesspa é resultado do esforço coletivo 

assumido desde a sua recente criação, em 2013, de implementar permanentemente práticas 

que objetivam demonstrar nosso comprometimento com a sociedade na formação superior de 

qualidade, possibilitando a conquista de melhores condições de vida e de cidadania à 

comunidade, em especial a do Sul e Sudeste do Pará. 

Neste contexto, o ensino de graduação da Unifesspa se caracteriza como ensino 

público, gratuito e de excelência. Desta forma, a Unifesspa faz uso da sua autonomia para 

ampliar a potencialidade institucional de elaborar e de implementar propostas político-

pedagógicas que sejam relevantes à sociedade. Corroborando com isso, busca-se, de forma 

dialógica, promover a formação de profissionais, com aptidões e competências técnicas, 

desenvolvendo nesses agentes a capacidade não só de compartilhar o saber adquirido, mas 

de construir novos conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Com o compromisso de formar profissionais em nível superior para atuarem na região 

na qual está inserida, a Unifesspa vem, a cada ano, assumindo esse desafio por meio da 

diversificação da oferta de cursos de graduação de qualidade, colaborando com maior 

efetividade para formação de egressos competentes e conscientes da sua responsabilidade 

para com a sociedade. 

Desta forma, todos os nossos cursos de graduação estão engajados no objetivo de 

formar cidadãos capazes de transformar a realidade social, valorizar a diversidade cultural e 

contribuir para o avanço científico e tecnológico da Amazônia. 
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Neste contexto, cabe ressaltar que a Unifesspa, por meio de seus cursos, busca 

investigar não só de que maneira a Ciência pode se beneficiar da Amazônia, mas ainda que 

forma o conhecimento científico aqui adquirido pode ser utilizado em benefício da própria 

Região. 

Neste entendimento, empreendemos esforços constantes para que nossos cursos de 

graduação proporcionem aos seus graduandos conhecimentos filosófico, científico, artístico, 

cultural e tecnológico suficientes para despertar o senso crítico sobre os alicerces teórico-

metodológicos do conhecimento, objetivando a formação de sujeitos críticos e reflexivos 

capazes de problematizar, pesquisar, confrontar situações-problema, analisar, enfim, produzir 

conhecimentos de valor para toda sociedade. 

O ensino de graduação na Unifesspa obedece a princípios metodológicos que 

promovem a integração com a pesquisa, a extensão e a relação teoria-prática como elementos 

indissociáveis do processo ensino-aprendizagem, na perspectiva da relação entre professor, 

aluno e conhecimento. Esse processo pedagógico vem sendo feito de forma coletiva e habitual, 

no qual professores e alunos possuem responsabilidades mútuas no ato de ensinar e de 

aprender. 

Nesta conjuntura, a Unifesspa agregou seus cursos em unidades acadêmicas, 

constituídas no formato de Institutos por grandes áreas de conhecimento, visando melhorar a 

atuação dessas unidades, não só no processo pedagógico assim como enquanto 

intermediárias do processo de articulação dos cursos com outras instâncias e com o campo 

profissional em que atuarão os diplomados. 

 

1.2.1 Objetivos 

São objetivos da Proeg no ensino de graduação da Unifesspa: 

I. Ser excelente no ensino, na perspectiva da cidadania, da promoção do 

desenvolvimento regional, da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio 

ambiente; 

II. Consolidar e expandir a oferta do ensino, com qualidade; 

III. Fortalecer o relacionamento com egressos; 

IV. Promover e desenvolver, com excelência, a integralização do ensino à extensão e 

pesquisa, voltada para o desenvolvimento local e regional sustentável e equânime; 

V. Articular local, regional, nacional e internacionalmente o ensino; 

VI. Fortalecer e diversificar as iniciativas de acesso e permanência dos alunos; 

VII. Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações e 

indicadores. 

 

1.2.2 Princípios 

Com base no artigo 2º do Estatuto da Unifesspa, os princípios norteadores da Política 

de Ensino são: 

I. a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

II. o respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica; 

III. o pluralismo de ideias e de pensamento. 
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1.2.3 Diretrizes 

Tomando como referência os três princípios norteadores da Política de Ensino da 

Unifesspa, elencaram-se as seguintes diretrizes para as ações de nossa IES no quinquênio 

2020-2024. 

 

1.2.3.1 Promoção da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

A indissociabilidade deve ser estabelecida desde a concepção do Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC). Desta forma, o processo ensino-aprendizagem integra a pesquisa e a 

extensão como princípios curriculares e metodológicos, resultando na valorização da pesquisa 

e da extensão no processo formativo. Diversas estratégias são usadas para viabilizar a 

consecução desse princípio, desde o fortalecimento das ações de curricularização da extensão 

nos cursos de graduação até o desenvolvimento de programas educacionais. 

 

1.2.3.2 Promoção da educação inclusiva: respeito à diversidade, acesso e 
permanência com qualidade 

Visando priorizar a formação acadêmica e profissional da população local, foi aprovada 

a Resolução nº 23 do Consepe, em 13 de novembro de 2014, que estabelece, pelos parâmetros 

do Sistema de Seleção Unificada (SiSu) na Unifesspa o percentual de vagas reservadas para 

cotistas no processo seletivo e cria o argumento de inclusão regional com o objetivo de 

estimular o acesso à universidade pública pelos alunos que residem nos municípios que 

integram as regiões de influência das cidades nas quais estão implantados os campi da 

Unifesspa. 

A mesma resolução atribui ainda um acréscimo de 20% na nota final do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) dos Estudantes que tenham cursado pelo menos um ano do ensino 

médio nos municípios que integram as regiões de influência das cidades nas quais estão 

implantados os campi da Unifesspa e que neles residam. Aplicou-se, também, uma política de 

ações afirmativas, em favor de candidatos oriundos de escolas públicas, de autodeclarados 

pretos, pardos ou indígenas como princípio político e social e para atender à legislação vigente. 

Em consonância com essas ações, há a previsão de uma ação integrada entre Proex, Propit e 

Proeg de implementação de um programa intitulado Educa Unifesspa. Este programa tem por 

objetivo garantir o acesso dos alunos do ensino médio ao ensino superior. A Unifesspa entende 

que essas políticas servem como um mecanismo de promoção e fortalecimento de grupos e 

populações sub-representadas nas instituições de ensino superior. 

O fomento à inserção de tais populações no ambiente universitário público demonstra 

que a Instituição está voltada para a manutenção e o aprimoramento das políticas de ações 

afirmativas no ensino de graduação e de pós-graduação. Para tanto, necessita cada vez mais 

implementar ações imprescindíveis para alcançar esses objetivos, tais como a adequação e 

modernização dos espaços e instrumentos de aprendizagem; o desenvolvimento do estágio 

curricular como uma ação conjunta da instituição e da sociedade; e o aprimoramento e/ou 

introdução de metodologias de ensino inovadoras. Todas essas ações são fundamentais para 

uma gestão acadêmica que prime pela qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

Há de se atentar também para ampliação da diversidade de sujeitos nos últimos anos 

no ensino superior, não somente pela adoção dos princípios republicanos de gestão ou políticas 

afirmativas, mas ainda como um reflexo de ações inclusivas propostas ou incentivadas no 

cenário nacional. Essa diversidade exige o reconhecimento de sua legitimidade e importância 
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pela Instituição, o que demanda uma série de ações para consolidar o acesso ao ensino 

superior, a permanência exitosa e o sucesso na conclusão dos estudos empreendidos. 

A implantação de uma política institucional de inclusão social como parte integrante da 

política de ensino se faz necessária para que a Unifesspa cumpra satisfatoriamente seu papel 

social. A aceitação e a viabilidade dessa política é ampla e está para além do atendimento e 

acolhimento ao aluno, pois requer, durante o curso, o desenvolvimento de atividades que 

transformem o aluno em um agente de inclusão social e em um profissional com 

responsabilidade social. 

Para inclusão do aluno de maneira mais qualitativa e respeitando a acessibilidade, a 

diversidade e a necessidade do apoio pedagógico, social e psicológico, a Unifesspa possui 

núcleos e departamentos que fazem o acompanhamento dos alunos, os quais serão melhor 

descritos a seguir. 

 
I. Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica (Naia) 

O direito e a inclusão dos alunos com deficiência, transtorno do espectro do autismo e 

altas habilidades/superdotação é realizado por meio de ações que visam ao acesso, à 

permanência e à participação destes estudantes, com equidade em relação aos demais alunos 

da Unifesspa em atividades acadêmico-científicas de ensino, pesquisa e extensão, além de 

propiciar condições para a plena e efetiva participação desse público na comunidade 

universitária. 

 Para o acesso ao ensino superior, a Unifesspa assume as políticas públicas de ações 

afirmativas orientadas pela Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016, pelo Decreto nº 9.034, de 

20 de abril de 2017, e pela Portaria Normativa MEC nº 9, de 5 de maio de 2017, normativas 

federais que determinam diretrizes para a garantia de reserva de vagas para as pessoas com 

deficiência, e, ainda, pela Resolução Consepe/Unifesspa nº 64, de 29 de outubro de 2015, que 

assegura a reserva de vagas nos cursos de Graduação às pessoas com deficiência, 

quilombolas e indígenas, ampliando o quantitativo de vagas.  

O Naia oferta diversos serviços em educação especial e atendimento especializado, 

prestando apoio especializado desde o ingresso até a conclusão do curso de Graduação e Pós-

Graduação para promover a inclusão nos seus espaços e atividades acadêmico-cientificas. As 

ações desenvolvidas pelo Núcleo são pautadas em consonância com os postulados da 

legislação vigente, dos dispositivos e das normas técnicas que tratam dos apoios 

especializados e serviços de acessibilidade ao público-alvo da educação especial.  

Para formalizar estas ações, o Naia está construindo a Política Institucional de Inclusão 

e Acessibilidade no âmbito desta IES. Ressalte-se que esta construção terá o mérito de ser 

coletiva e amplamente debatida com a comunidade universitária e a sociedade civil, cruzando 

as vozes sobre os temas deficiência, acessibilidade e inclusão, buscando, assim, colher 

contribuições valiosas para torná-la, a mais representativa possível.  

Considerando os princípios da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, que orienta para a efetivação da transversalidade da educação especial 

na educação superior, a Unifesspa cria o Naia, que tem o papel de coordenar e contribuir com 

o desenvolvimento de ações que fomentam a acessibilidade e inclusão, em articulação com os 

demais setores e unidades institucionais e toda a comunidade universitária.  

Além da oferta de apoio e serviços especializados direto aos alunos e servidores, presta 

orientações e suportes para acessibilidade e inclusão acadêmica com o propósito de promover 

a acessibilidade na comunicação e na informação, acessibilidade física, arquitetônica, 

programática, atitudinal e pedagógica, nos materiais didáticos, nos processos seletivos no 
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âmbito da Universidade e em quaisquer outras ações que englobem ensino, pesquisa e 

extensão. 

Dentre as ações e serviços para promover a acessibilidade e inclusão destacam-se:  a 

acessibilização de materiais didáticos, que é realizada em colaboração com diversos setores 

da Unifesspa e com o apoio dos professores, técnicos e bolsistas de diferentes cursos de 

graduação e pós-graduação: serviços de tradução e interpretação de Libras, audiodescrição, 

materiais em braile, ampliados, em relevo e em 3D; serviços de orientação e mobilidade nas 

diferentes unidades da Unifesspa; disponibilização e orientação sobre o uso de tecnologias 

assistivas que propiciem maior qualidade das atividades acadêmico-científicas desenvolvidas 

na Unifesspa. Somam-se a isso, os demais serviços que oportunizam as condições de 

acessibilidade, incentivando a autonomia e a independência dos alunos público-alvo da 

educação especial.  

Ademais, faz parte da competência do Naia promover espaços formativos para todos 

os servidores e alunos da Unifesspa, no sentido de contribuir com a construção de uma cultura 

inclusiva, através de experiências de convívio e interações com pessoas com deficiência no 

espaço universitário, capazes de provocar reflexões sobre as condições de acessibilidade e 

inclusão na Universidade. Deste modo, o Núcleo colabora com o desenvolvimento acadêmico 

de alunos público-alvo da educação especial, bem como dos demais alunos, ao fomentar 

espaços de diálogo entre alunos com e sem deficiência, permitindo a troca de experiências e 

colaborando para uma formação cidadã e com respeito à diversidade. A inclusão e a 

acessibilidade também se estendem à comunidade externa por meio das práticas 

extensionistas implementadas como linha de ação nos programas e projetos desenvolvidos na 

nossa Universidade.  

Sempre procurando se ajustar ao que está proposto na legislação que orienta as ações 

na área educacional, especialmente, ao que diz respeito às pessoas com deficiência, o Naia 

vem realizando, desde 2018, as bancas de validação dos candidatos que concorrem às vagas 

designadas para as pessoas com deficiência.  

 
▪ Ações exitosas do Naia no ensino, pesquisa e extensão 

No âmbito do ensino, o Naia tem implementado diversas ações que têm não só 

garantido a ampliação do número de alunos com deficiência atendidos, como também um 

melhor desempenho desses alunos durante sua vida acadêmica. Ressalte-se que durante o 

ano o núcleo tem programas de apoio ao ensino, por meio de editais, bolsas para o 

desenvolvimento de ações no espaço do Naia e recursos disponibilizados para os alunos com 

deficiência, adquirirem tecnologias assistivas. A verba para manutenção dessas ações é 

oriunda do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).  

Entre essas ações, destaca-se o “Programa de Apoiadores a Discentes com Deficiência 

em Ações de Acessibilidade e Inclusão”, que seleciona alunos dos mais variados cursos de 

graduação da Unifesspa para atuar no apoio à inclusão dos alunos com deficiência na 

Universidade. Os apoiadores atuam como escribas, ledores, prestando auxílios nos apoios em 

audiodescrições no auxílio à mobilidade, assim como na produção e adaptação de materiais 

didáticos acessíveis que atendam à especificidade de cada aluno. A produção de materiais 

didáticos acessíveis, acervos acessíveis, modelos didáticos, mídias acessíveis têm 

conquistado destaque nas ações de apoio ao ensino e com projetos de tecnologia assistiva. A 

ampliação deste programa é prevista para os próximos anos, acompanhando o crescimento do 

ingresso de alunos com deficiência que ocorrer durante a vigência deste PDI. 

Outra ação relevante é o auxílio fornecido aos alunos com deficiência para aquisição de 

tecnologias assistivas, materiais pedagógicos e outros recursos que possam auxiliar na 
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formação acadêmica desses alunos. Este auxílio tem sido fundamental para que muitos alunos 

tenham uma permanência com qualidade na sua formação, tendo em vista que, em muitos 

casos, a tecnologia assistiva é condição essencial para que o aluno com deficiência tenha 

acesso aos conteúdos acadêmicos. A expectativa é que, até 2024, ocorra uma ampliação do 

número de alunos atendidos e, também, do valor dos auxílios concedidos. Sendo assim, 

pretende-se priorizar esse auxílio, por meio de uma alocação maior de verba destinada a esta 

ação. Entretanto é necessário destacar que o crescimento do número de alunos contemplados 

está condicionado à elevação dos recursos recebidos pelo núcleo e pela Unifesspa, 

especialmente provenientes do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). 

No âmbito da pesquisa, estão sendo desenvolvidas, no Núcleo, pesquisas anuais com 

bolsas de financiamento interno e externo à Unifesspa, abrangendo análises e desenvolvimento 

de estratégias de formação inovadoras de professores na área de educação especial na 

perspectiva inclusiva, desenvolvimento de modelos didáticos acessíveis, desenvolvimento e 

testes de recursos e tecnologias assistivas, pesquisas descritivas e colaborativas que envolvem 

intervenções com participantes para a solução de problemas e desafios no processo de 

inclusão de pessoas com deficiência. 

Por fim, no âmbito da extensão, o Naia tem contribuído para a promoção de uma cultura 

inclusiva e de acessibilidade e inclusão no entorno da Unifesspa, especialmente em Marabá e 

municípios adjacentes com ações de extensão e pesquisas colaborativas que contribuem com 

políticas públicas que versam sobre à efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.  

A atuação do Naia em ações extensionistas tem propiciado destaques à Unifesspa como 

uma das instituições de referência no Norte do país. Por meio de práticas extensionistas tem 

sido possível estabelecer a troca de conhecimento entre a universidade e a comunidade 

externa. O programa “Atuação do Naia/Unifesspa em Políticas de Inclusão Educacional e 

Acessibilidade de Pessoas com Deficiência via Práticas Extensionistas no Sudeste Paraense” 

tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, importantes linhas de extensão, que firmam 

parcerias com setores da sociedade como, por exemplo, o Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de Marabá e a 13ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, 

Interditados, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos, em Marabá, assim como ações 

colaborativas com instituições especializadas de atendimento às pessoas com deficiência. 

Somam-se a estas iniciativas as ações de formação continuada, na forma de palestras, cursos, 

oficinas e minicursos, em escolas públicas municipais e estaduais no Sul e Sudeste do Pará. 

Cumpre destacar que um dos maiores eventos no estado do Pará tem se consolidado 

como realização da Unifesspa: o Congresso Paraense de Educação Especial (CPPE) que 

propicia diálogos entre professores da educação básica e superior, pessoas com deficiência, 

alunos, familiares e pesquisadores da área de educação especial de todo Brasil. Esse 

congresso, tornou-se referência na região Norte e em sua última edição, no ano de 2018, contou 

com presença de 600 participantes. O CPEE é realizado desde 2015 em Marabá e suas futuras 

edições ocorrerão a cada dois anos.  

Além do referido congresso e eventos de menor porte, o Núcleo também tem promovido 

cursos de aperfeiçoamento e oficinas de longa duração com intuito de capacitar pessoas com 

deficiência e/ou profissionais que atuam com este público, especialmente, apoiados com bolsas 

de extensão (Pibex), de ensino (Papim) e de pesquisa (Pibic). Entre os cursos e oficinas 

oferecidos, ressaltam-se a Oficina de Língua Portuguesa para Surdos, o curso de 

Aperfeiçoamento em Educação Especial, o curso de Ensino Inclusivo de Ciências e 

Matemática, e cursos de Libras nas modalidades básico, intermediário e avançado. 

Para os próximos anos, planejam-se a continuidade e a ampliação dos cursos e oficinas 

oferecidos abrangendo temáticas diversas, entre as quais, ensino inclusivo aos diferentes perfis 
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de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, 

acessibilidade, tecnologias assistiva, desenho universal na educação, audiodescrição e ensino 

colaborativo. 

Outra dimensão importante de atuação se refere a ações de consultorias, palestras e 

assessorias prestadas que contaram com a participação do Naia em instituições de educação 

públicas da esfera federal e estadual, em diversos estados no Brasil, tais como a UFRN, Uepa, 

Unesp, UFSCar, UFRRJ, UFSB, Ufes, Ufra, UFPA, IFPA, UFPR, UFSM, Uema e UFG. 

 
II. Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (Nuade) 

Criado por meio da Resolução nº 058, de 12 de abril de 2018, o Nuade é um órgão 

suplementar da Administração Superior voltado para a atuação em espaço institucional. De um 

lado, o Nuade fomenta a articulação e atividades transversais no âmbito das pró-reitorias, 

institutos e demais unidades administrativas e, de outro, constrói interlocução com as 

demandas sociais da região e suas problemáticas, particularmente no campo das ações 

afirmativas, diversidade, autonomia cultural e defesa dos direitos civis. 

O aspecto fronteiriço envolvendo as mediações das orientações institucionais internas 

dessa instituição federal com as demandas e insurgências diretas e indiretas de pessoas que 

perpassam a realidade amazônica do Sul e Sudeste Paraense tem como justificativa, no escopo 

da implementação do Nuade, os resultados expressos nas demandas do Seminário de Políticas 

de Ações Afirmativas e Diversidade da Unifesspa realizado em 2016. Portanto, o Nuade carrega 

em seus objetivos a contingência da consulta democrática da comunidade acadêmica e de 

setores da sociedade civil, suas organizações e formas legítimas de reivindicação social.  

O Nuade, em consonância com este PDI, preconiza, tanto, na resolução de criação do 

Núcleo, como nas atuações correntes, um compromisso alinhado ao desenvolvimento 

institucional por meio do fortalecimento da responsabilidade social desta Instituição de Ensino 

Superior, aproximando o contato com a sociedade civil organizada, associações e demandas 

de interesse público, as políticas de atendimento aos estudantes, por meio da oferta de cursos 

de formação e oficinas, exercendo ainda o papel de mediador de conflitos e de propositor de 

ações capazes de estimular o enfrentamento de preconceitos e formas inúmeras de 

intolerâncias junto aos alunos, técnicos e professores. 

Por fim, ao elaborar uma construção que envolve a aproximação entre a universidade e 

a sociedade – mediante comunicação com essa disponibilizando suporte para elaboração de 

termos de cooperação, oferta de cursos para profissionais da educação básica e informando a 

sociedade civil por meio de eventos públicos e extensivos sobre a defesa da liberdade, do 

respeito e dos valores democráticos – o Nuade se posiciona, finalmente, como um vetor 

para problematizar a conexão entre as linguagens científicas, valorização da diversidade e 

impacto social propositivo nesta área da Amazônia Brasileira. 

 

Diretrizes do Nuade para o desenvolvimento institucional (2020-2024) 

São diretrizes do Nuade para o período 2020-2024: 

I. ações transversais entre as unidades administrativas, pró-reitorias, institutos e 

grupos de pesquisa articulando ensino, pesquisa e extensão no intento de 

consolidar a afirmação da cidadania e do reconhecimento da pluralidade étnico-

racial, dos povos do campo e diversidade sexual e de gênero; 

II. atividades no âmbito da pesquisa, ensino e extensão voltadas para a afirmação da 

presença de povos indígenas, quilombolas, povos do campo e diversidade sexual 

e de gênero na universidade; 
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III. trânsito entre as distintas modalidades científicas vivenciadas na universidade com 

a perspectiva cultural e modos de vida de povos indígenas, quilombolas e demais 

povos do campo, fortalecendo o princípio de que, para além do processo de 

transmissão do saber, a Universidade e seus regimes de racionalidade possam 

apreender outras cosmovisões em favor das práticas democráticas interculturais; 

IV. oficinas, debates, simpósios e alternativas cabíveis no enfrentamento ao racismo e 

preconceitos de cunho social, político e religioso; 

V. colaboração em demandas de propostas para inovação nos Núcleos Docentes 

Estruturantes, em diálogo com a comunidade estudantil e assumindo a 

especificidade ou formas próprias das áreas do conhecimento nas práticas de ações 

afirmativas; 

VI. atuação em setores administrativos, técnicos e acadêmicos no combate às 

incidências no campo da violência contra a diversidade de gênero e sexualidade 

nos espaços institucionais, materiais ou imateriais; 

VII. debates e atuações propositivas no combate à violência e outras formas de 

intolerância de gênero e diversidade sexual; 

VIII. acompanhamento do tratamento jurídico-institucional no campo da diversidade ou 

que sobre ele reverbere, com o objetivo de assegurar o debate moral e seu 

avizinhamento das noções de legalidade e equidade; 

IX. manutenção do diálogo, participação interinstitucional e visita técnica com centros 

de pesquisa, núcleos ou órgãos de natureza similar à temática do Nuade, eventos 

de natureza transversal, bem como associações, grupos de pesquisa e movimentos 

sociais no horizonte da diversidade; 

X. sob o vértice das ações afirmativas no Sul e Sudeste do Pará celebrar diagnósticos, 

relatórios, convênios, cursos de formação continuada e termos de cooperação com 

poder público estadual, federal ou municipal, associações, organizações não-

governamentais e afins, inelutavelmente em consonância com a natureza do Nuade 

e instituído nos devidos trâmites da legislação pátria; 

XI. construção de propostas de interlocução no campo da diversidade e das ações 

afirmativas entre os espaços demandados da sociedade civil e os espaços 

universitários; 

XII. promoção de permanente diálogo com povos indígenas e populações tradicionais, 

tais como quilombolas e extrativistas, entre outros; 

XIII. instalação, promoção e funcionamento do Centro de Memória Audiovisual a partir 

das ações afirmativas do Nuade; 

XIV. estabelecimento de acordos, parcerias e convênios interinstitucionais com o Centro 

de Memória Audiovisual do Nuade;  

XV. constituição de Conselhos Consultivos formados por pesquisadores, alunos e 

técnicos junto às coordenadorias do Nuade;  

XVI. atuação transversal, efetiva e permanente, com as demandas e projetos requeridos 

pela comunidade acadêmica da Unifesspa. 
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III. Departamento de Apoio Psicossociopedagógico (Dapsi) 

Ainda no âmbito das ações de promoção da educação inclusiva e da permanência, o 

apoio pedagógico, social e psicológico aos alunos nas instituições de ensino superior vem 

ganhando visibilidade do ponto de vista da gestão e de sua responsabilidade social. Em sintonia 

com essa perspectiva, em 2015, a Unifesspa instituiu o Dapsi, integrado à Proeg. O 

departamento está alinhado aos objetivos deste PDI, em especial àqueles relacionados à vida 

acadêmica do aluno e seu fortalecimento no curso; a saber: o de ser excelente no ensino, 

pesquisa e extensão, na perspectiva da promoção da cidadania, do desenvolvimento regional, 

da inclusão social, da diversidade e do respeito ao meio ambiente e o de fortalecer e diversificar 

as iniciativas de assistência, integração estudantil, acessibilidade, promoção e respeito à 

diversidade, com vistas à permanência dos alunos, mobilizando todas as áreas da Unifesspa. 

O Dapsi é formado por profissionais das áreas de serviço social, pedagogia e psicologia 

que, de modo interdisciplinar, se propõem a otimizar e estimular a aprendizagem, a 

socialização, a autonomia e o protagonismo dos alunos, frente à vida acadêmica, procurando 

dialogar com as demandas apresentadas pela comunidade acadêmica, priorizando as que 

advêm do discente. A dinâmica de trabalho do Dapsi ocorre por meio de atendimentos 

individualizados e grupais, com foco no apoio psicológico, pedagógico e social. 

Ainda no processo de acolhimento, a equipe interdisciplinar identifica, a partir da escuta 

direta, qual o grau de intervenção e encaminhamentos necessários, de acordo com cada caso. 

Assim, após a especificidade apresentada, são realizados aconselhamentos, orientações e 

encaminhamentos internos, quais sejam: aos grupos, oficinas e/ou atendimentos pontuais. São 

feitos, também, encaminhamentos a outros setores da Universidade, e aos serviços externos 

da rede municipal, mais especificamente os de atenção psicossocial e saúde. 

Um dos programas desenvolvidos pelo Dapsi em parceria com a Faculdade de 

Psicologia é o Programa de Acompanhamento Psicológico Estudantil (Papse), que foi criado 

no intuito de promover atendimento psicológico clínico aos alunos da Unifesspa, a partir de 

demandas previamente identificadas pelo departamento. 

 

1.2.3.3 Currículo: incentivo à flexibilidade, a atualização constante e a 
interdisciplinaridade 

 
Na Unifesspa, a organização dos currículos dos cursos de graduação leva em conta os 

princípios institucionais e o perfil do egresso, delineando as habilidades e as competências 

fundamentais para a formação de profissionais criativos, críticos e reflexivos, hábeis para 

enfrentar o mercado de trabalho e para contribuir com o desenvolvimento da sociedade local, 

regional e nacional. 

Em vista disso, cada curso de graduação, promove, por meio do seu Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), uma permanente atualização curricular do curso oferecido, realizando 

adequações segundo as necessidades da sociedade contemporânea, além de promover a 

integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo do curso, concorrendo, assim, para a consolidação do perfil profissional do egresso. 
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1.2.4 Programas, projetos e ações permanentes 

A Unifesspa, buscando contribuir para o desenvolvimento do ensino de graduação de 

seus alunos e professores, implementa diversos programas, projetos e ações permanentes. 

Nesta subseção são apresentados alguns desses programas e projetos de ensino voltados 

para o apoio aos alunos, entre eles o Programa de Monitoria, na sua modalidade Geral e na 

modalidade dirigida às disciplinas com práticas de laboratório e o Programa de Apoio a 

Estudantes Indígenas e Quilombolas. Para o apoio aos professores, podem ser citadas as 

ações de formação continuada, que visam aperfeiçoar e atualizar os saberes da docência no 

ensino superior.  

 

1.2.4.1 Programas e projetos de ensino para a permanência dos alunos na graduação: 
compromisso com a redução dos índices de evasão 

A Unifesspa implementa diversas ações que visam não só aumentar o número de 

ingressantes em seus cursos, mas, acima de tudo, comprometer-se com a permanência dos 

seus alunos. Trabalha-se em várias frentes para promover maior qualidade de ensino, visando 

à redução dos índices de evasão, à superação dos fatores originários da evasão, por meio da 

criação e implementação de estratégias e ações acadêmicas e financeiras. 

Um exemplo dessas ações é o Programa de Monitoria Geral, criado com o intuito de 

contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, por meio de 

projetos que envolvam alunos de cursos de graduação na execução de atividades de caráter 

didático-pedagógico vinculadas a componentes curriculares. 

Outro destaque é o Programa de Monitoria para Disciplinas com Práticas de Laboratório 

contribuindo para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, por meio de 

projetos que envolvam alunos de cursos de graduação na execução de atividades de caráter 

didático-pedagógico vinculadas a componentes curriculares com práticas em laboratórios. 

Para esse fim, a Proeg possui em seu portfólio três programas de ensino para promover 

apoio aos alunos da graduação: 1. Programa de Apoio ao Estudante Quilombola (Paequi), cujo 

objetivo é oferecer apoio a alunos quilombolas regularmente matriculados na Universidade, 

além de fomentar a inclusão deles nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo, 

desse modo, para a permanência e êxito acadêmico desses alunos; 2. Programa de Apoio ao 

Indígena (Paind), cujo objetivo é oferecer apoio a alunos indígenas regularmente matriculados 

na Unifesspa, fomentando a inclusão deles nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 

contribuindo para a sua permanência e êxito acadêmico; e 3. Programa de Apoio ao Discente 

Ingressante (Padi), que se destina a auxiliar alunos matriculados no 1º e/ou 2º bloco do curso 

e àqueles reprovados nas disciplinas básicas curriculares dos cursos de graduação, com vistas 

a minimizar deficiências de conhecimentos básicos necessários às disciplinas introdutórias dos 

cursos de graduação. 

Além disso, por intermédio da Proex, os alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica poderão ser atendidos com auxílios pelo Programa de Apoio à Permanência 

nas modalidades permanência, moradia, transporte e creche. 
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1.2.4.2 Programa de formação continuada para professores 

A contratação dos professores na Unifesspa exige como titulação mínima o grau de 

doutorado, salvo quando se tratar de provimento para área de conhecimento com grave 

carência de detentores da titulação acadêmica de doutor. Neste contexto, a Unifesspa incentiva 

a participação dos seus professores em programas de formação continuada, visando melhorar 

a qualificação do quadro, razão por que nossos professores têm sido aproveitados como 

professores em disciplinas dos programas de pós-graduação e em programas de pesquisa e 

extensão. 

Assim, a Unifesspa, inserida no contexto das instituições que têm se preocupado com 

a formação e preparação do professor universitário para a atuação no ensino superior, tem 

proposto e criado espaços de diálogos em torno de questões pertinentes à docência e 

pedagogia universitárias. Além de se constituir como possibilidade de superação das lacunas 

deixadas pela inexistência ou insuficiente formação pedagógica na formação inicial, os espaços 

de formação criados pretendem contribuir para o aperfeiçoamento das práticas e para a 

construção da identidade e autonomia do professor universitário, de maneira especial, daqueles 

que ingressaram na profissão, já no ensino superior, sem ter vivenciado a experiência de 

atuação em outros níveis da educação. Esses esforços também advêm da compreensão de 

que a formação é um processo contínuo, que perpassa toda a nossa existência e que requer 

reflexão e (re) elaboração do fazer cotidianamente. Sendo assim, ela é uma necessidade para 

a atuação e enfrentamento dos desafios em qualquer etapa da educação ou estágio da 

docência, em que se encontram esses profissionais.   

O programa de formação continuada dos professores da Unifesspa, desenvolvido desde 

o final de 2015, compreende ações como seminários, palestras, rodas de conversas, minicursos 

(com carga horária de até 30 horas), cursos (com carga horária de 31 até 120 horas) e oficinas 

(com carga horária de até 20 horas), pensadas a partir de demandas específicas e legítimas 

dos professores, bem como de demandas institucionais prementes. Tem como objetivo geral 

contribuir para o aperfeiçoamento e atualização dos saberes da docência no ensino superior, 

por meio de estudos, reflexões, trocas de vivências e práticas, visando à construção da 

identidade e da autonomia profissional na educação superior e, consequentemente, à melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem. Igualmente, objetiva contribuir para o alcance dos 

objetivos estratégicos institucionais propostos neste PDI, especialmente o objetivo 9 “Fomentar 

a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho 

democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra”, assim como para 

o alcance do principal objetivo deste PPI, sobretudo em atenção aos seus fundamentos  

“formação crítica, ética e de vanguarda daqueles que buscam na educação superior a 

consolidação de conhecimentos e ampliação de saberes tradicionais”.  

Nesse sentido, tem como princípios, alinhados aos princípios e valores da Instituição:  

I. valorização do professor do magistério superior; 

II. indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

III. interdisciplinaridade; 

IV. pesquisa e trabalho como bases educativas; 

V. articulação entre teoria e prática; 

VI. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

VII. avaliação processual, participativa, formativa e diagnóstica. 



Projeto Pedagógico 
Institucional  

 

PPI 

20 

As ações de formação docente desenvolvidas tratam de temáticas genéricas, que dizem 

respeito a questões mais de cunho didático-pedagógico, que visam subsidiar o fazer docente 

na educação superior. Compreendem questões mais diretamente ligadas às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e também a outras relacionadas às funções administrativas de 

espaços acadêmicos e gestão que os professores acabam assumindo e que passam a requerer 

novas competências. 

Com o desenvolvimento dessas ações, visa-se também incentivar as unidades 

acadêmicas a criarem espaços de discussões de questões específicas de suas áreas de 

formação, de planejamento e avaliação coletivos, entre outros.  

Nos próximos anos, a partir de 2020, a Unifesspa continuará propondo e desenvolvendo 

ações de formação docente que, visem ao atendimento das necessidades de desenvolvimento 

apresentadas pelos professores nos levantamentos realizados anualmente, os quais comporão 

o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), em atendimento à Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), conforme Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019  

(BRASIL, 2019a) e Instrução Normativa nº 201, de 11 de setembro de 2019 (BRASIL, 2019b), 

se não forem atendidas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) ou por Escolas 

de Governo do Poder Executivo Federal, dentro das possibilidades humanas e materiais 

(orçamentárias).  

O levantamento das necessidades de desenvolvimento poderá ser realizado a partir de 

metodologia embasada no guia de gestão da capacitação por competências, de metodologia 

amparada no regimento interno e/ou de metodologia apoiada no catálogo de objetos temáticos, 

conforme orienta o Guia para Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (BRASIL, 

2019c), do Ministério da Economia, de setembro de 2019. De acordo com o Decreto e a 

Instrução Normativa referidos, o PDP será elaborado anualmente pela Instituição, para 

execução/implementação no ano seguinte, e será monitorado e avaliado por meio de um 

sistema informatizado disponibilizado pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

(Sipec). 

 

1.2.4.3 Fortalecimento do estágio curricular obrigatório e não obrigatório 

O estágio curricular na Unifesspa terá por objetivo possibilitar a ampliação de 

conhecimentos teóricos aos alunos em situações reais de trabalho, além do desenvolvimento 

de habilidades e o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico, por intermédio de atividades 

relacionadas com sua área de formação. 

O estágio obrigatório é aquele previsto no PPC como componente indispensável para a 

integralização curricular, concebido como um processo educativo, que objetiva vivenciar 

situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao acadêmico a compreensão do 

seu papel social junto à comunidade. O estágio curricular não obrigatório é concebido como 

aquele em que o acadêmico o faz por opção, estando vinculado ao currículo e atendendo às 

especificidades da área do curso. 

De acordo com o Regulamento de Graduação da Unifesspa, a Coordenação Geral dos 

Estágios dos Cursos de Graduação será de competência da Proeg, por meio do Comitê 

Permanente de Estágio. Este comitê é composto pelo diretor de Ensino da Proeg, um 

representante da Coordenação de Estágio Supervisionado da Proeg, um representante dos 
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cursos de licenciatura, um representante dos cursos da área de saúde, dois representantes dos 

demais cursos de graduação, um representante dos cursos técnicos profissionalizantes e um 

representante dos campi fora de sede. Os membros do Comitê Permanente, representantes 

dos cursos da Unifesspa, serão indicados pelo Fórum de Graduação para um mandato de 2 

(dois) anos, podendo ser reconduzidos. Compete ao Comitê Permanente de Estágio: 

I. avaliar anualmente a política de estágio para subsidiar propostas de 

desenvolvimento e acompanhamento do estágio, contando com a participação dos 

coordenadores e supervisores de estágio e representantes dos alunos; 

II. promover ações, visando à ampliação de oportunidades de estágio; 

III. elaborar instrumentos para avaliação da política de estágio. 

 

A Unifesspa possui também uma Central de Estágios que busca promover convênios 

com outras instituições públicas e privadas com o intuito de possibilitar aos seus alunos a 

oportunidade de desenvolver atividades curricular ou complementares, integrando a formação 

do aluno. Além disso, esta Central também acompanha a inserção dos alunos no campo de 

estágio, em articulação com as coordenações de estágio dos cursos de graduação.  

 

1.2.5 Cursos de graduação 

A Unifesspa, desde a sua fundação, assumiu o compromisso e o desafio de promover 

a formação de pessoas em nível superior para atuação profissional na região. Assim, busca 

oferecer um ensino de qualidade, que promova a formação de cidadãos conscientes e de 

profissionais competentes que ajam em prol da sociedade na qual estão inseridos.  

Seu desmembramento da UFPA permitiu o crescimento significativo da oferta dos 

cursos de graduação em uma evolução quantitativa que busca, a cada ano, valorizar a 

estratégia de crescimento adotada na Instituição e sua consolidação como IES autônoma. Em 

2019 a Unifesspa ofereceu os 42 cursos de graduação mostrados no quadro 1, a seguir, 

distribuídos grau, modalidade, número de turmas, alunos por turma, turno de funcionamento, 

endereço da oferta, instituto acadêmico e tempo necessário para a integralização. Este número 

deverá se expandir para 50 até 2024, com destaque para a previsão de ampliação para até 

cinco cursos nos institutos fora de sede, a serem definidos nas instâncias competentes, 

conforme mostra o quadro 8, mais à frente. Na sede, a previsão inclui o curso de Medicina, com 

a ressalva de que a criação deste curso fica condicionada ao cumprimento da pactuação de 

expansão do ensino médico pelo MEC. 
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Quadro 1 – Cursos de graduação ofertados pela Unifesspa em 2019 

Nº Curso Grau Modalidade 
Nº de 

turmas  
Alunos por 

turma1 
Turno de 

funcionamento 
Endereço de oferta/ 

Instituto 
Tempo de 

integralização 

1 Administração Bacharelado Presencial 4 40 Integral Rondon do Pará/ICSA 8 semestres 

2 Agronomia Bacharelado Presencial 5 40 Integral Marabá/Iedar 10 semestres 

3 Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Presencial 2 30 Integral Santana do Araguaia/IEA 10 semestres 

4 Artes Visuais Licenciatura Presencial 4 30 Integral Marabá/Illa 8 semestres 

5 Ciências Biológicas Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/Iesb 8 semestres 

6 Ciências Biológicas Licenciatura Presencial 3 40 Vespertino São Félix do Xingu/IEX 8 semestres 

7 Ciências Contábeis Bacharelado Presencial 4 40 Integral Rondon do Pará/ICSA 8 semestres 

8 Ciências Econômicas Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/Iedar 10 semestres 

9 Ciências Naturais2 Licenciatura Presencial 3 30 Noturno Marabá/ICE 8 semestres 

10 Ciências Sociais Licenciatura Presencial 3 50 Noturno Marabá/ICH 8 semestres 

11 Ciências Sociais Bacharelado Presencial 4 40 Noturno Marabá/ICH 8 semestres 

12 Direito3 Bacharelado Presencial 5 40 Integral Marabá/Ieds 10 semestres 

13 Educação do Campo Licenciatura Presencial 3 40 Integral Marabá/ICH 8 semestres 

14 Engenharia Civil Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

15 Engenharia Civil Bacharelado Presencial 3 30 Integral Santana do Araguaia/IEA 10 semestres 

16 Engenharia de Computação Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

                                                      
1 Valores disponíveis à entrada no 1º semestre do curso. 
2 Entrada da quarta turma prevista para o período 2020.4, em maio/2021. 
3 Uma turma corresponde ao Direito da Terra do Pronera. 
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Nº Curso Grau Modalidade 
Nº de 

turmas  
Alunos por 

turma1 
Turno de 

funcionamento 
Endereço de oferta/ 

Instituto 
Tempo de 

integralização 

17 Engenharia de Materiais Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

18 Engenharia de Minas e Meio Ambiente Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

19 Engenharia Elétrica Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

20 Engenharia Florestal Bacharelado Presencial 2 40 Integral São Félix do Xingu/IEX 10 semestres 

21 Engenharia Mecânica Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

22 Engenharia Química Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

23 Física Licenciatura Presencial 4 40 Integral Marabá/ICE 8 semestres 

24 Geografia Licenciatura Presencial 3 40 Matutino Marabá/ICH 8 semestres 

25 Geografia Bacharelado Presencial 4 40 Matutino Marabá/ICH 8 semestres 

26 Geografia Licenciatura Presencial 3 40 Matutino Xinguara/Ietu 8 semestres 

27 Geologia Bacharelado Presencial 5 30 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

28 História Licenciatura Presencial 5 40 Integral Marabá/ICH 8 semestres 

29 História Licenciatura Presencial 4 40 Integral Xinguara/Ietu 8 semestres 

30 Jornalismo Bacharelado Presencial 3 40 Integral Rondon do Pará/ICSA 8 semestres 

31 Letras – Língua Inglesa Licenciatura Presencial 4 80 Matutino Marabá/Illa 8 semestres 

32 Letras – Língua Portuguesa Licenciatura Presencial 5 40 Integral Marabá/Illa 8 semestres 

33 Letras – Língua Portuguesa4 Licenciatura Presencial 4 40 Integral São Félix do Xingu/IEX 8 semestres 

34 Matemática Licenciatura Presencial 5 40 Matutino Marabá/ICE 8 semestres 

35 Matemática Licenciatura Presencial 5 40 Integral Santana do Araguaia/IEA 8 semestres 

36 Medicina Veterinária Bacharelado Presencial 3 30 Integral Xinguara/Ietu 10 semestres 

                                                      
4 Uma turma de Letras-Língua Portuguesa do Pronera 
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Nº Curso Grau Modalidade 
Nº de 

turmas  
Alunos por 

turma1 
Turno de 

funcionamento 
Endereço de oferta/ 

Instituto 
Tempo de 

integralização 

37 Pedagogia Licenciatura Presencial 4 40 Noturno Marabá/ICH 8 semestres 

38 Psicologia Bacharelado Presencial 4 30 Integral Marabá/Iesb 10 semestres 

39 Química Licenciatura Presencial 4 40 Matutino Marabá/ICE 8 semestres 

40 Saúde Coletiva5 Bacharelado Presencial 3 40 Vespertino Marabá/Iesb 8 semestres 

41 Sistema de Informação Bacharelado Presencial 5 40 Integral Marabá/IGE 10 semestres 

42 Zootecnia Bacharelado Presencial 3 30 Integral Xinguara/Ietu 10 semestres 

Fonte: Proeg/Unifesspa com base no E-Mec, Siga-a e Editais CRCA. 
 
 

 

Quadro 2 – Previsão de implantação de novos cursos de graduação até 2024 

Curso Grau Instituto Local Nº de vagas Previsão de início 

Medicina Bacharelado Iesb Marabá 40 2024 

A definir A definir ICSA Rondon do Pará 40 2022 

A definir A definir IEA Santana do Araguaia 40 2022 

A definir A definir IEX São Félix do Xingu 40 2022 

A definir A definir Ietu Xinguara 40 2023 

A definir A definir ICSA Rondon do Pará 40 2023 

A definir A definir IEA Santana do Araguaia 40 2024 

A definir A definir IEX São Félix do Xingu 40 2024 

                              Fonte: Proeg/Unifesspa 

                                                      
5 Entrada da quarta turma prevista para o período 2020.4 em maio/2021. 
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O mapa apresentado a seguir, espacializa a distribuição dos cursos de graduação nos 
cinco campi da Unifesspa no Sul e Sudeste do Pará. 
 
 

Mapa 1 – Número de institutos e cursos de graduação nos campi da Unifesspa em 2020 

 

Fonte: IBGE (2020). 

Elaboração: MIRANDA, R. R., 2020. 
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O compromisso da Unifesspa com o desenvolvimento regional também é expresso pela 

sua contribuição da qualificação do capital humano por meio da expansão das turmas de seus 

cursos de graduação, realizada por meio de sua associação a programas nacionais regionais 

e municipais para a oferta de turmas de graduação na região Sul e Sudeste Paraense. 

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), instituído 

pela Portaria Normativa MEC nº 09/2009, de 30 de junho de 2009, é uma ação da Capes voltada 

para induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para 

profissionais do magistério no exercício da docência na rede pública de educação básica, que 

não possuem a formação específica na área em que atuam em sala de aula, contribuindo para 

o atingimento da meta 15 do Plano Nacional de Educação (PNE). 

As atividades de gestão e execução de recursos oriundos de fontes internas ou de 

agências ou órgãos de fomento da formação de professores para a educação básica, entre eles 

o Parfor, deve ser realizada pelo Comitê de Formação de Professores da Educação Básica 

(Comfor) de cada IES participante. O Comfor-Unifesspa é um órgão colegiado de caráter 

permanente, atualmente vinculado à Reitoria da Unifesspa, cuja composição é determinada 

pela Portaria Reitoria 0428/2020, de 27 de fevereiro de 2020. Tem natureza consultiva, 

propositiva e deliberativa limitadas às atribuições definidas na Resolução MEC nº 1, de 17 de 

agosto de 2011, na Portaria MEC nº 1.105, de 8 de novembro de 2013, na Portaria Capes nº 

158, de 10 de agosto de 2017, e em outras que porventura venham a regular a matéria, com a 

finalidade de integrar a Política de Formação de Professores da Educação Básica. 

O Comfor surge com o objetivo de promover uma política interna de valorização da 

formação inicial e continuada de professores da educação básica, a partir do fortalecimento e 

articulação dos cursos de licenciatura e dos programas de pós-graduação voltados para a 

formação de professores realizados pela Unifesspa. A articulação a que se refere este 

documento diz respeito à aproximação das propostas pedagógicas de tais cursos com os 

interesses e as necessidades locais no âmbito da formação inicial e continuada. Vale ressaltar 

que o Comfor não visa apenas às ações relativas aos cursos de graduação e de pós-graduação 

como busca articulá-las a projetos e programas realizados no âmbito das pró-reitorias e 

institutos e que sejam de caráter extensionista, de pesquisa ou de ensino. 

Cabe mencionar que, das instituições públicas de ensino superior da região Sul e 

Sudeste do Pará, a Unifesspa é a que mais agrega cursos que visam à formação de 

professores, abrangendo grande parte das áreas do conhecimento que integram o currículo da 

educação básica. Ao todo, 17 cursos voltados à formação de professores integram o conjunto 

dos 42 cursos de graduação mostrados no quadro 7, mais acima. 

Adicionalmente à oferta de cursos intensivos e extensivos, a Unifesspa assinou, em 

2014, um convênio com a Capes e com a Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará 

para a implementação de turmas especiais por meio do Parfor, implantando dez turmas, 

conforme mostra o quadro 3, a seguir. 
 

 
Quadro 3 – Turmas especiais no âmbito do Parfor: cursos de licenciatura ofertados 

Cursos Modalidade Instituto Local 
Nº de 

turmas 
Início Conclusão 

Letras – Língua 
Portuguesa 

Presencial Illa Rondon do Pará 1 2016 2020 

Letras – Língua 
Portuguesa 

Presencial Illa 
Santana do 
Araguaia 

1 2016 2020 
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Cursos Modalidade Instituto Local 
Nº de 

turmas 
Início Conclusão 

Matemática Presencial ICE 
Santana do 
Araguaia 

1 2016 2020 

Pedagogia Presencial ICH Marabá 1 2016 2021 

Pedagogia Presencial ICH Xinguara 1 2016 2021 

Pedagogia Presencial ICH Breu Branco 3 2019 2022 

Pedagogia Presencial ICH Moju 2 2019 2022 

Fonte: Proeg/Unifesspa. 

Nota: * cursos que tiveram prazo de conclusão acrescido de um semestre, por causa da pandemia da Covid-19. 

 

Tal decisão foi tomada com o compromisso da Unifesspa se tornar, de fato, uma 
Instituição de Educação Superior comprometida com a melhoria dos índices educacionais 
apresentados pelo estado do Pará. Como se pode notar, a partir da data de criação da 
Unifesspa, o convênio em favor da formação de professores foi um dos primeiros a serem 
firmados pela reitoria. 

Além das turmas para atendimento do Parfor, a Unifesspa vem assumindo seu 

compromisso de contribuir com a redução das desigualdades e com o desenvolvimento regional 

fazendo parte das Ipes que abrigam turmas de educação superior em diversas áreas de 

conhecimento amparadas no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera). 

Tal propósito, aliás, está em perfeita consonância com o escopo da diretriz principal da 

estratégia federal de desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031, declarada no 

Decreto nº 10.531/2020: a redução das desigualdades sociais e regionais.  

Com o objetivo de promover a educação superior no campo, o programa tem como 

público-alvo jovens e proneraficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNFC)6. O 

quadro 4, abaixo, traz as duas turmas especiais ofertadas pela Unifesspa como fruto da 

parceria firmada com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio 

do Pronera. 

 
 

Quadro 4 – Turmas especiais: Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

Cursos Modalidade Instituto Grau Local Nº de turmas 

1 
Letras – Língua 
Portuguesa 

Presencial IEX Licenciatura São Félix do Xingu 1 

2 Direito Presencial Ieds Bacharelado Marabá 1 

Fonte: Proeg/Unifesspa 

 
 

Em 2018 a Unifesspa intensificou sua contribuição para a qualificação do capital 

humano da região Sul e Sudeste do Pará, por meio da expansão das turmas de seus cursos 

de graduação, inicialmente com a oferta de uma turma do curso de bacharelado em Sistemas 

de informação, em convênio com a Prefeitura de São Geraldo do Araguaia. 

                                                      
6 Para mais informações, consultar o site: http://www.incra.gov.br/pt/programas-e-acoes-categoria/96-
programa-nacional-de-educacao-na-reforma-agraria-pronera.html. 
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Em 2019, a partir do acordo de cooperação firmado com a Prefeitura de Canaã dos 

Carajás, foi criado o Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e Inovação (Pepeti) de 

Canaã dos Carajás, com vigência de cinco anos. Este acordo permite a articulação de um 

conjunto de ações capitaneadas pela Universidade que impactam diretamente nas condições 

de vida da população, a exemplo da qualificação de recursos humanos, do fomento à pesquisa, 

das atividades de extensão e das transferências de tecnologias, entre outras, que geram 

crescimento e desenvolvimento regional. 

No primeiro ano de criação do Polo, em 2019, foram ofertadas turmas dos cursos de 

graduação em Agronomia (Bacharelado) e em Letras-Língua Inglesa (Licenciatura). Em 2020, 

além das turmas dos cursos já mencionados, foram ofertadas turmas de Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Artes Visuais. Até 2022, pretende-se expandir a 

oferta para dez turmas de cursos de graduação, com a previsão da implantação de Licenciatura 

em Matemática e dos Bacharelados em Engenharia Florestal e em Engenharia da Computação, 

como mostra o quadro 5, abaixo. 

 
 

Quadro 5 – Turmas especiais no âmbito do Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão, Tecnologia e 
Inovação (Pepeti) 

Curso Grau Instituto Local 
Nº de 

turmas 
Nº de 
vagas 

Início 

Agronomia Bacharelado Iedar Canaã dos Carajás 1 40 2019 

Letras-Língua Inglesa Licenciatura Illa Canaã dos Carajás 1 40 2019 

Agronomia Bacharelado Iedar Canaã dos Carajás 1 40 2020 

Artes Visuais Licenciatura Illa Canaã dos Carajás 1 30 2020 

Engenharia Civil Bacharelado IGE Canaã dos Carajás 1 30 2020 

Engenharia Elétrica Bacharelado IGE Canaã dos Carajás 1 30 2020 

Engenharia Mecânica Bacharelado IGE Canaã dos Carajás 1 30 2020 

Engenharia da Computação Bacharelado IGE Canaã dos Carajás 1 40 2022 

Engenharia Florestal Bacharelado IEX Canaã dos Carajás 1 40 2022 

Matemática Licenciatura ICE Canaã dos Carajás 1 40 2022 

Fonte: Proeg/Unifesspa. 

 

. 
Com propósito similar, o Programa de Formação Superior no Pará – Forma Pará é uma 

iniciativa da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (Sectet), em 

parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudo e Pesquisa (Fapespa) e conta com a 

colaboração e parceria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O objetivo do 

programa Unipará/Forma Pará é formar profissionais em cursos de graduação, técnico e 

tecnológico em diversos municípios do Estado do Pará, colaborando com qualificação de 

trabalhadores, com capacidade para atuar em empresas públicas, privadas e em ações de 

empreendedorismo nos vários arranjos produtivos do Estado do Pará. 

A partir de 2019, a Unifesspa passou a integrar o Forma Pará, por meio do convênio 

005/2019 Unifesspa-Sectet, ofertando uma turma de bacharelado em Engenharia Civil, seguida 

de uma turma de bacharelado em Direito em 2020. Para o ano de 2021, há a previsão da 
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ampliação da oferta para mais sete turmas, seis de bacharelado (Medicina Veterinária, 

Zootecnia, Engenharia Florestal, Psicologia, Ciências Contábeis e Administração) e uma de 

licenciatura (Pedagogia), por meio do convênio nº 004/2020 Unifesspa-Sectet. Além das turmas 

já citadas, a partir de 2022, existe a demanda de outras onze turmas, sendo duas turmas de 

licenciatura em Matemática e uma turma de licenciatura em Pedagogia, bem como oito 

bacharelados, sendo duas turmas de Engenharia Civil e uma turma dos cursos de Zootecnia, 

Medicina Veterinária, Geologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica e Direito, 

conforme apresentado no quadro a seguir. 

 
 

Quadro 6 – Turmas especiais no âmbito do Programa Forma Pará 

Curso Grau Instituto Local 
Nº de 

turmas 
Nº de 
vagas 

Início 

Engenharia Civil Bacharelado IEA Redenção 1 50 2019 

Direito Bacharelado Ieds Mocajuba 1 50 2020 

Administração Bacharelado ICSA Abel Figueiredo 1 50 2021 

Ciências Contábeis Bacharelado ICSA 
Bom Jesus do 

Tocantins 
1 50 2021 

Engenharia Florestal Bacharelado IEX Tailândia 1 50 2021 

Medicina Veterinária Bacharelado Ietu Piçarra 1 40 2021 

Pedagogia Licenciatura ICH Itupiranga 1 50 2021 

Psicologia Bacharelado Iesb Jacundá 1 35 2021 

Zootecnia Bacharelado Ietu Ourilândia 1 40 2021 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado IEA Redenção 1 50 2022 

Direito Bacharelado Ieds Itupiranga 1 50 2022 

Engenharia Civil Bacharelado IGE Eldorado 1 50 2022 

Engenharia Civil Bacharelado IEA Rio Maria 1 50 2022 

Engenharia Mecânica Bacharelado IGE Tailândia 1 50 2022 

Geologia Bacharelado IGE Ourilândia 1 50 2022 

Matemática Licenciatura ICE Abel Figueiredo 1 50 2022 

Matemática Licenciatura ICE 
Santa Maria das 

Barreiras 
1 50 2022 

Medicina Veterinária Bacharelado Ietu Tucumã 1 40 2022 

Pedagogia Licenciatura ICH 
Bom Jesus do 

Tocantins 
1 50 2022 

Zootecnia Bacharelado Ietu Piçarra 1 40 2022 

Fonte: Proeg/Unifesspa 
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1.2.5.1 Atividades acadêmicas remotas durante a Covid-19 

A Unifesspa oferta suas atividades acadêmicas presencialmente de acordo com a 

organização didático-pedagógica de cada um dos seus 42 cursos de graduação. 

No entanto, devido à pandemia da Covid-19, em agosto de 2020 o Consepe/Unifesspa 

aprovou a Resolução 500/2020, que passou a autorizar, de maneira remota, a oferta de 

atividades acadêmicas nos cursos de graduação da Unifesspa, durante exclusivamente o 

Período Letivo Emergencial (PLE), com base na Portaria MEC nº 544/2020, de 16 de junho de 

2020. 

Por ensino remoto, vale esclarecer, entende-se o formato não presencial, mantidas as 

condições de distanciamento entre professor e alunos, viabilizado pelo uso de metodologias de 

ensino proporcionadas por tecnologias digitais, arranjos pedagógicos com utilização de 

comunicação indireta ou outras formas de compartilhamento de conteúdo acadêmico com a 

mediação do aluno. 

Durante o período, o desenvolvimento dos componentes curriculares foi mediado por 

tecnologias digitais e por outros meios de ensino remoto, tais como vídeoaulas, conteúdos 

organizados em plataformas virtuais, redes sociais, e-mail, orientação de leituras, projetos, 

pesquisas, atividades, exercícios, entre outros. Além disso, para o desenvolvimento das 

atividades remotas, os componentes curriculares foram adequados às características do modo 

de oferta remota, resguardando-se as ementas, os conteúdos programáticos e as cargas 

horárias das atividades curriculares dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de graduação. 

Dito isto, foram desenvolvidas 528 disciplinas, além de outros componentes curriculares como 

estágios, atividades complementares e trabalhos de conclusão de curso.  

A Proeg conduziu, juntamente com outros setores da comunidade acadêmica e 

administrativa, um processo de avaliação do PLE, por meio da aplicação de questionários a 

alunos e a professores. A consulta à comunidade universitária ocorreu no período de 20 de 

novembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, por meio de questionários disponíveis no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Ao todo, 2.825 pessoas responderam 

à pesquisa, sendo 2.528 estudantes e 297 professores. Considerando o público-alvo, a taxa de 

participação ficou em 98,3% para professores e pouco mais de 70% para alunos.  

De maneira geral, os alunos avaliaram a experiência do PLE como regular (37,8%) e 

boa (30%) conforme apresentado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Experiência do PLE segundo a perspectiva dos alunos 

Fonte: Proeg/Unifesspa, com base em dados do CTIC. 



Projeto Pedagógico 
Institucional  

 

 

PPI 

31 

 

No que se refere aos professores da Instituição, 88,9% avaliaram que os treinamentos 

e capacitações, ofertados no período, atenderam total ou parcialmente às necessidades de 

reformulação didático/pedagógicas dos planos de ensino, conforme apresentado no gráfico 2.  

 
Gráfico 2 – Avaliação dos professores sobre os treinamentos e capacitações no PLE 

 

Fonte: Proeg/Unifesspa, com base em dados do CTIC. 

 
Ainda na avaliação feita pelos professores, foi informado que quase 67% dos alunos 

obtiveram desempenho “bom” ou “ótimo” nas atividades propostas no PLE. Quanto às 

ferramentas mais utilizadas pelos professores na condução do ensino remoto, foram citadas: 

Google Meet, WhatsApp e SIGAA. Mais da metade dos professores também assinalaram que 

os treinamentos e capacitações ofertados para o ensino remoto, a exemplo do programa 

#UnifesspaOnline, atenderam às necessidades de reformulação didático/pedagógica de seus 

planos de ensino. Para acessar os resultados da pesquisa na íntegra, visite o site 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/5bcf3287-fb42-4bd4-9d38-6eef0330dd8d/page/YXRuB. 

 

1.3 POLÍTICA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

A Propit conduz a Política Institucional de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu e de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica. As ações desenvolvidas pela Propit estão relacionadas à 

expansão, qualificação, autoavaliação e financiamento, visando à oferta e ao gerenciamento 

do ensino de pós-graduação e ao desenvolvimento da pesquisa de alto nível por meio da 

concessão de bolsas e recursos externos e internos para a infraestrutura de pesquisa. No 

cumprimento de seu papel institucional, a Propit busca implementar estratégias de apoio à 

pesquisa, organização dos processos e consolidação dos programas de pós-graduação stricto 

sensu existentes. Adicionalmente, tem promovido arranjos institucionais importantes para a 

criação de novos programas de pós-graduação de qualidade, ancorada na Resoluções nº 011, 

de 20 de maio de 2014 (UNIFESSPA, 2014a) e CES/CNE nº 7, de 11 de dezembro de 2017 

(BRASIL, 2017c). 

No âmbito da pós-graduação, a Propit foca no acompanhamento de programas de pós-

graduação, apoiando a criação de novos programas e a manutenção e avaliação dos cursos 

stricto sensu e lato sensu da Instituição. Nesta perspectiva, a Unifesspa oportuniza cursos de 

pós-graduação stricto sensu, na modalidade acadêmica e profissional, voltados para a 
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formação de professores da Educação Básica visando suprir a carência de professores 

qualificados para atuarem na rede pública de ensino. Outrossim, será prioridade a criação de 

cursos de pós-graduação que tenham impacto e relevância para a sociedade, que fomentem a 

inovação, em especial, aqueles com foco nas áreas estratégicas de desenvolvimento da 

Amazônia. Por fim, considerando as diferenças regionais das cidades que compõem a região 

Sul e Sudeste do Pará, a Propit priorizará a criação de cursos de pós-graduação que atendam 

às especificidades regionais, respondendo às necessidades de formação de recursos humanos 

qualificados e de inovação tecnológica de cada campus. 

A área de pesquisa é pautada no desenvolvimento de ações junto à comunidade 

acadêmica e aos setores administrativos da Universidade, além da atuação junto aos 

segmentos representativos da sociedade, incluindo instituições públicas e privadas, 

autoridades governamentais e agências de fomento à pesquisa, ao ensino e à inovação de 

tecnologia. 

Uma importante linha de atuação está embasada nos projetos e programas de iniciação 

cientifica e de desenvolvimento tecnológico com a concessão de cotas de bolsas financiadas 

por agências federais e estaduais de apoio à pesquisa e à inovação tecnológica. Além disso, a 

Unifesspa dispõe de infraestrutura com laboratórios nas diferentes áreas do conhecimento 

capazes de apoiar a diversidade das ações de pesquisa em execução na Instituição. Os 

pesquisadores e alunos contam com infraestrutura de laboratório de informática com acesso à 

internet de alta qualidade, integrada à Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e com acesso total 

ao Portal de Periódicos da Capes, o que contribui diretamente para inovação e qualidade dos 

trabalhos de pesquisa desenvolvidos pela comunidade acadêmica. 

A Propit se mantém proativa diante das demandas da comunidade acadêmica quanto 

ao apoio às ações de pós-graduação, pesquisa e inovação, pois além dos programas de 

iniciação científica e infraestrutura, lança periodicamente editais para concessão de apoio 

financeiro voltados à participação em eventos de natureza científica, tradução, revisão e versão 

de artigos para publicação internacional, bem como o apoio à vinda de pesquisadores de 

produtividade do CNPq de universidades brasileiras de excelência em produção científica para 

atuar em cooperação com grupos de pesquisa da Instituição. 

A partir dos esforços para garantir espaços de socialização do conhecimento e 

desenvolvimento da pesquisa, surgiu a iniciativa de promover eventos que ampliam a 

importância, a cada edição, como é o caso dos “Anais do Seminário de Iniciação Científica” 

(ISSN 2526:7094), desenvolvido com a finalidade de socializar as pesquisas dos bolsistas 

vinculados a editais de fomento e estimulá-los quanto à produção científica de qualidade; dos 

“Anais do Simpósio de Produção Científica” (ISSN 2594-4304), que objetiva a divulgação dos 

resultados parciais e finais das pesquisas desenvolvidas pela comunidade universitária e 

público externo, de forma a integrar os diversos autores envolvidos em atividades de pesquisa 

na região; e do “Encontro de Pós-Graduação” que é um espaço de socialização das pesquisas 

desenvolvidas por alunos, servidores e demais pesquisadores em nível de pós-graduação na 

Unifesspa e de outras instituições de ensino. 

Os planos de trabalho da Propit são definidos com base em objetivos que visam 

consolidar o ensino, a pesquisa e a extensão em nível de pós-graduação. As ações são 

pautadas na inserção de práticas colaborativas para a construção do conhecimento científico 

em diversas áreas, principalmente, as que envolvem as particularidades da região amazônica. 

Os resultados das pesquisas científicas na Unifesspa impactam diretamente a 

institucionalização de um ambiente voltado para análises de problemas locais à luz da pesquisa 

científica, no que tange à compreensão dos fenômenos históricos e culturais além de analisar 

e buscar soluções para os problemas socioeconômicos e ambientais na região Sul e Sudeste 
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do Pará. Como fruto dessas práticas podem emergir soluções criativas para a melhoria da vida 

das pessoas nos aspectos de inclusão e do empreendedorismo econômico e social. 

 

1.3.1 Objetivo  

Promover e gerenciar as condições necessárias ao desenvolvimento da pós-graduação, 

por meio da pesquisa, do ensino de pós-graduação e da inovação tecnológica, com ações 

extensivas interligadas, visando capacitação em pesquisa científica, com vistas, 

predominantemente, à solução de problemas da realidade local. 

 

1.3.2 Princípios 

São princípios para a relação da Propit com a comunidade acadêmica, parceiros e 

colaboradores externos: 

I. atuação com distinção, simplicidade e transparência; 

II. valorização e respeito às diferenças e a multiplicidade de ideias; 

III. compromisso com o interesse social e a produção científica de qualidade; 

IV. estímulo a parcerias com outras instituições e agência de fomento para o 

desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo; 

V. promoção de ações transformadoras com vista ao desenvolvimento da região Sul 

e Sudeste do Pará. 
 

1.3.3 Diretrizes 

A busca por excelência nos eixos ensino de pós-graduação, pesquisa e inovação 

tecnológica está alicerçada na promoção de estratégias adequadas para o contínuo 

desenvolvimento e consolidação de atividades relativas a esses eixos realizadas por 

professores, técnicos e alunos.  

A Propit busca consolidar suas atividades por meio de políticas que observem os 

princípios da Unifesspa: universalização do conhecimento; respeito à ética e à diversidade 

étnica, cultural e biológica; pluralismo de ideias e de pensamento; ensino público e gratuito; a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a flexibilidade de métodos, critérios e 

procedimentos acadêmicos; a excelência acadêmica; a defesa dos direitos humanos e a 

preservação do meio ambiente.  

A contribuição e o apoio da Propit à comunidade buscam ser eficiente e atuar com 

distinção, simplicidade e transparência. Ainda, a contribuição e o apoio buscam sustentar as 

atividades de pesquisa, de ensino de pós-graduação e de desenvolvimento da filosofia, 

ciências, cultura, artes e tecnologia, e levar à melhoria quantitativa e qualitativa de indicadores 

convenientemente estabelecidos. Esta contribuição e apoio ocorrem, em grande medida, por 

meio da implementação de editais e ações estratégicas, realizadas de maneira participativa 

com contribuições da comunidade universitária por meio de mecanismos como o site “Participa 

Unifesspa” e o atendimento e interlocução direta com os atores da comunidade acadêmica. 

Além do papel institucional de representação dos eixos estratégicos da pós-graduação, 

da pesquisa e da inovação tecnológica, a atuação da Propit é voltada para alcançar metas e 

objetivos, por meio de gestão conjunta das diretorias, divisões e coordenadorias vinculadas. 

Para auxiliar esta gestão colaborativa são implementadas estratégias para o alcance e 

manutenção da missão e visão da Propit.  

Desta forma, as diretrizes da Propit são resumidas a seguir: 
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I. a busca pela excelência nas atividades de ensino de pós-graduação, pesquisa e 

inovação tecnológica; 

II. promoção das políticas e princípios da Unifesspa;  

III. apoio a pesquisadores e alunos, que busque contribuir para sustentar as atividades 

de pesquisa, de ensino de pós-graduação e inovação tecnológica; 

IV. melhoria quantitativa e qualitativa de indicadores convenientemente estabelecidos;  

V. editais e ações estratégicas, realizadas de maneira participativa com a comunidade 

universitária e atendimento e interlocução direta com os atores da comunidade 

acadêmica. 
 

1.3.4 Ações da Política de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica 

A qualidade dessas atividades é atestada pela produtividade dos participantes dos 

grupos de pesquisa (professores, técnicos e alunos, de graduação e de pós-graduação), 

caracterizada por uma crescente inserção internacional e pela integração a programas 

interinstitucionais de pesquisa, baseados em cooperações com pesquisadores e instituições 

brasileiras e estrangeiras. Nesse contexto, as políticas de pesquisa para o período 2020-2024 

compreendem as ações dirigidas ao fortalecimento de grupos de pesquisa já consolidados e 

as ações específicas voltadas à formação e ao aprimoramento de novos grupos emergentes 

de pesquisa. 

Até 2019 a Unifesspa havia aprovado treze cursos de pós-graduação stricto sensu, dos 

quais seis são mestrados acadêmicos e sete são mestrados profissionais. Tais cursos 

apresentam potencial para o incremento da formação continuada de professores da educação 

básica, bem como para gerar impactos tecnológicos na região. O quadro adiante apresenta o 

conjunto de programas acadêmicos e profissionais criados a partir de 2014, com exceção do 

PDTSA, que foi criado em 2013, pela UFPA, antes da criação da Unifesspa, segmentados por 

instituto, local e ano de funcionamento. 

 
Quadro 7 – Programas de pós-graduação stricto sensu criados até 2019 

Programa Instituto Local 
Ano de 

funcionamento 

Mestrado Acadêmico em Dinâmicas Territoriais e Sociedade 
na Amazônia (PDTSA) 

ICH Marabá 2013 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) ICE Marabá 2014 

Mestrado Nacional Profissional em Letras (ProfLetras) Illa Marabá 2014 

Mestrado Acadêmico em Letras (Poslet) Illa Marabá 2017 

Mestrado Acadêmico em Química (PPGQ) ICE Marabá 2017 

Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências e 
Matemática (PPGECM) 

ICE Marabá 2018 

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para Inovação (Profnit) 

IGE Marabá 2018 
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Programa Instituto Local 
Ano de 

funcionamento 

Mestrado Acadêmico em História (PPGHIST) ICH Marabá 2019 

Mestrado Profissional em Educação Escolar Indígena (PPGEEI) ICH Marabá 2019 

Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento 
Regional e Urbano na Amazônia (PPGPAM) 

Iedar Marabá 2019 

Mestrado Profissional em Educação Inclusiva (Profei) ICH Marabá 2020 

Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) Ietu Xinguara 2020 

Mestrado Profissional em Ciências Forenses IGE Marabá 2021 

Fonte: Propit/Unifesspa. 

Nota: O Mestrado Profissional em Educação Inclusiva e o Mestrado Profissional em Ensino de História foram 
aprovados em 2019, mas entraram em funcionamento em 2020;  
O Mestrado Profissional em Ciências Forenses foi provado pelo Conselho Técnico-Científico (CTC) da Capes em 
2018, mas terá suas atividades iniciadas em 2021. 

 
 

No próximo quadriênio, a Unifesspa buscará ofertar cursos de pós-graduação, 

respeitando as diversidades locais dos diferentes campi, a iminente necessidade de formação 

de recursos humanos qualificados e de inovação tecnológica nas áreas prioritárias de 

desenvolvimento da Amazônia.  

Nesse sentido, prevêem-se a criação de novos cursos de mestrado acadêmico e 

profissional, bem como a implantação de programa de doutorado vinculado a curso de 

mestrado existente, totalizando uma oferta de 17 novos cursos, conforme mostra o quadro a 

seguir. Entre as novas propostas de curso de mestrado e doutorado que se encontram em 

construção, consta o Mestrado Acadêmico em Educação, reforçando o compromisso com a 

formação continuada de professores da educação básica. Tais propostas atendem a diferentes 

áreas de formação e a vários institutos, na sede, e fora de sede, alguns dos quais ainda sem 

oferta de curso de pós-graduação.  

 
Quadro 8 – Programas de pós-graduação stricto sensu previstos até 2024 

Programa 
Instituto e 
local de 

realização 

Ano de 
submissão 
da proposta 

1 Mestrado Acadêmico em Geografia ICH/Marabá 2022 

2 Mestrado Acadêmico em Biodiversidade Amazônica Iesb/Marabá 2022 

3 Mestrado Acadêmico em Ciências Sociais ICH/Marabá 2022 

4 Mestrado Profissional em Administração 
ICSA/Rondon 

do Pará 
2022 

5 Mestrado Acadêmico em Educação ICH/Marabá 2022 
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Programa 
Instituto e 
local de 

realização 

Ano de 
submissão 
da proposta 

6 Mestrado Acadêmico em Agroecologia Iedar/Marabá 2022 

7 Mestrado Profissional em Matemática 
IEA/Santana 
do Araguaia 

2022 

8 Mestrado Acadêmico em Ciências Contábeis 
ICSA/Rondon 

do Pará 
2023 

9 Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica IGE/Marabá 2023 

10 Doutorado Profissional em Ensino da Física ICE/Marabá 2023 

11 Mestrado Acadêmico em Economia Iedar/Marabá 2023 

12 Mestrado Profissional em Ciência de Dados IGE/Marabá 2023 

13 Mestrado Profissional em Ciência e Engenharia Geometalúrgica IGE/Marabá 2023 

14 Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada IGE/Marabá 2023 

15 Mestrado Acadêmico em Saúde Animal Ietu/Xinguara 2024 

16 
Mestrado Acadêmico em Direitos Humanos e Socioambientais na 
Amazônia 

Ieds/Marabá 2024 

17 Mestrado Acadêmico em Comunicação e Jornalismo 
ICSA/Rondon 

do Pará 
2024 

 

Fonte: Propit/Unifesspa. 
 

Nota: As propostas para o período 2020-2024 atendem às diferentes áreas em formação da Unifesspa, inclusive aos 
institutos ainda sem pós-graduação. Tais propostas serão avaliadas, caso a caso, em 2021, quanto às possibilidades 
de aprovação, de acordo com os critérios estabelecidos pela Capes. 

 
 

Para a consolidação dos programas de pós-graduação stricto sensu e melhoria gradual 

do Conceito Capes, a Propit tem como plano de ação a implantação do planejamento tático de 

cada programa no quadriênio 2020-2024, definindo metas de desempenho focadas nos eixos, 

formação de recursos humanos, programa e impactos tecnológicos e sociais, considerando os 

critérios de cada área de avaliação da Capes e as recomendações descritas nas fichas de 

avaliação da Diretoria de Avaliação (DAV/Capes).  

Uma das estratégias a serem adotadas no processo de autoavaliação dos PPGs é a 

realização de seminários com a participação de um consultor externo com expertise na área de 

cada Programa. O evento incluirá reuniões com o colegiado, alunos, coordenação do PPG e 

Propit, e, ao final, o consultor emitirá um relatório à Propit, apontando os pontos críticos do PPG 

e possíveis ações de mitigação de curto médio e longo prazo. Com base nas recomendações 

indicadas no relatório de visita o programa elabora um plano tático de ação, contemplando as 

soluções dos problemas e ações a serem desenvolvidas. Numa etapa seguinte, o consultor 

externo revisa o plano do PPG, avalizando ou indicando modificações e aperfeiçoamentos. 

Com o intuito de promover as condições para o contínuo desenvolvimento dos grupos 

de pesquisa consolidados e em consolidação, a Unifesspa manterá a política de 

desburocratização da gestão da atividade de pesquisa e o apoio diferenciado a atividades que 
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resultam no incremento quantitativo e qualitativo dos indicadores dos grupos. O gráfico 3, 

adiante, ilustra a evolução ocorrida no número de grupos de pesquisa de 2014 a 2019 e a 

projeção do crescimento para 2024.

 
Gráfico 3 – Crescimento do número de grupos de pesquisa na Unifesspa: 2014 a 2024 

Fonte: Propit/Unifesspa. 

 
Os grupos de pesquisa existentes, novos ou em consolidação, serão alcançados por 

uma política de expansão e aprimoramento da atividade pesquisa e atendidos com ações 

específicas, que visam garantir as condições para o seu desenvolvimento pleno, 

compreendendo: 

I. apoio ao estabelecimento de uma base de pesquisa para pesquisadores que estão 

iniciando essa atividade na Unifesspa, por meio da concessão de bolsas de 

Iniciação Científica e recursos de custeio e capital, no âmbito do Programa de Apoio 

ao Doutor Pesquisador (Prodoutor), incluindo os subprogramas de Apoio ao 

Recém-Doutor (Pard) e de Apoio ao Doutor Recém-Contratado (Parc); 

II. estímulo e valorização da publicação de artigos científicos de autoria de professores 

e alunos dos programas de pós-graduação stricto sensu da Instituição por meio do 

Programa de Apoio à Publicação Qualificada (PAPQ) e do Programa de Incentivo 

à Publicação Qualificada (PIPQ); 

III. financiamento ao comparecimento a eventos científicos no país por meio do 

Programa Institucional de Apoio à Produção Acadêmica (Piapa); 
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IV. qualificação do ensino de graduação na Unifesspa, com a concessão de bolsas de 

iniciação científica a graduandos, por meio do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (Pibic). 

A expansão, qualificação e internacionalização crescentes da atividade de pesquisa na 

Unifesspa produzirão um impacto na estrutura de formação pós-graduada da Instituição, com 

o aumento da proporção de alunos com mestrado e doutorado ao longo do período de vigência 

do PDI. 

 

1.4 POLÍTICA DE EXTENSÃO 

A extensão na educação superior brasileira é atividade que se integra à matriz curricular 

e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político, 

educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as 

instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da 

aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa, nos termos 

da Resolução nº 7/2018, do CNE. 

Entendem-se como atividade de extensão universitária na Unifesspa as práticas 

acadêmicas comprometidas com a pluralidade e a diversidade regional e cultural, a promoção 

da justiça socioambiental e espacial e a defesa da educação e dos direitos humanos, a partir 

de uma relação dialógica entre a universidade e outros setores da sociedade, por meio de 

programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e prestação de serviços. 

O Comitê de Extensão e Cultura da Unifesspa é instituído com o objetivo de assessorar 

a Proex no acompanhamento e avaliação das políticas de extensão, discutindo continuamente 

as diretrizes, princípios e efetividade das atividades extensionistas, promovendo espaços de 

participação direta da comunidade acadêmica e externa, a exemplo das entidades da 

sociedade civil, movimentos sociais, instituições de ensino e de pesquisa, entidades 

governamentais e não-governamentais. 

A Proex possui três desafios importantes no período de vigência deste PDI. O primeiro 

é estimular a realização de atividades de extensão com a parceria entre instituições de ensino 

superior, nas escalas local, regional, nacional e internacional, de modo que incentive a 

mobilidade interinstitucional de alunos e professores e o intercâmbio de conhecimentos, 

saberes e práticas. O segundo desafio é fomentar a extensão nos programas de pós-graduação 

da Unifesspa, abrindo um canal de diálogo permanente e continuado, em parceria com a Propit, 

para pensar ações em conjunto com outros agentes da comunidade interna e externa. O 

terceiro é produzir uma Política de Cultura da Unifesspa, que permita o regramento de ações 

acadêmicas de extensão no domínio artístico-cultural. 

 

1.4.1 Objetivos  

A Unifesspa estabelece os seguintes objetivos em sua Política de Extensão:  

I. articular a extensão com o ensino e a pesquisa no processo formativo dos alunos 

com base na pluralidade e na diversidade regional e cultural, na perspectiva de uma 

sociedade mais justa e igualitária;  

II. potencializar e fomentar a função social da universidade, a natureza acadêmica e 

o caráter público e multicampi da extensão universitária; 

III. promover a efetivação da inclusão de atividades extensionistas no currículo dos 

cursos de graduação;  
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IV. desenvolver ações extensionistas, preferencialmente inter/multi/transidisciplinar, 

que priorizem a interação dialógica de conhecimentos, saberes e práticas entre a 

universidade e os outros setores da sociedade; 

V. fomentar ações de comunicação social educativa, produzindo e difundindo 

conteúdos acadêmicos e culturais, articuladas com as demandas da sociedade 

local e regional, consolidando a Unifesspa como uma universidade intercultural; 

VI. incentivar a formação, a produção e a difusão das ações extensionistas produzidas 

pela comunidade acadêmica da Unifesspa e outros setores da sociedade; 

VII. estimular o diálogo com a educação básica, em especial, da rede pública de ensino, 

contribuindo com a melhoria da qualidade da educação na região; 

VIII. ampliar o diálogo com as comunidades indígenas, afro-brasileiras, ribeirinhas, 

urbanas socioeconomicamente vulneráveis e os movimentos sociais. 

 

1.4.2 Princípios e diretrizes 

A Unifesspa segue os princípios e diretrizes para a extensão na educação superior 

brasileira (BRASIL, 2018a):  

São princípios: 

I. a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca 

de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social; 

II. a formação cidadã dos alunos, marcada e constituída pela vivência dos seus 

conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e 

integrada à matriz curricular; 

III. a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da 

sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por 

outras atividades acadêmicas e sociais; 

IV. a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico 

único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico. 

 
São diretrizes: 

I. a contribuição na formação integral do aluno, estimulando sua formação como 

cidadão crítico e responsável; 

II. o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores 

da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a 

interculturalidade;  

III. a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de 

ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, 

direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação 

indígena; 

IV. a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;  
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V. o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural; 

VI. o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 

estabelecimento superior de educação; 

VII. a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, 

voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade 

brasileira. 

 

1.4.3 Programas, projetos e ações permanentes de extensão 

Entende-se como programa um conjunto articulado de projetos e outras ações de 

extensão, preferencialmente de caráter inter/multi/transdisciplinar e integrado às atividades de 

pesquisa e de ensino, envolvendo a participação de alunos. 

Um projeto consiste em um conjunto de atividades processuais contínuas, de caráter 

educativo, científico, cultural, político, social e/ou tecnológico com objetivos específicos e prazo 

determinado, que pode ser vinculado ou não a um programa, envolvendo a participação de 

alunos. 

Compreende-se por Ação Permanente de Extensão a atividade de iniciativa da Proex 

ou por ela fomentada, dentro de suas estratégias institucionais, que é submetida à 

homologação pelo Comitê de Extensão e Cultura. 

A institucionalização dos programas, projetos e ações permanentes de extensão no 

âmbito da Unifesspa deverá atender aos princípios e diretrizes descritos anteriormente, como 

também estabelecer uma metodologia de implementação e execução, em consonância com 

uma das áreas temáticas/linhas de extensão previstas no Plano Nacional de Extensão, quais 

sejam: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; 

Tecnologia e Produção; e Trabalho.  

 

1.4.4 Ações da Política de Extensão 

A política de extensão é realizada por meio das seguintes ações: a) apoio a programas, 

projetos, ações permanentes, cursos, oficinas e prestação de serviço; b) fomento à realização 

de eventos de arte, cultura e educação com bolsas de extensão e, quando possível, recursos 

de custeio e capital; c) estímulo à submissão e implementação de projetos aprovados em editais 

públicos. 

Os quadros 9 e 10 a seguir contêm informações sobre os programas e projetos sob a 

responsabilidade e/ou supervisão da Proex, com seus respectivos indicadores, resultados e 

projeções. 

 

Quadro 9 – Ações de extensão, segundo seus respectivos indicadores e resultados: 2016-2019 e 
projeção: 2020-2024 

Ação Indicador 

Nº de atendimentos Projeção 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Programa Institucional de 
Bolsas de Extensão (Pibex) 

Bolsas 68 68 70 70 94 94 94 94 94 
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Fonte: Proex/Unifesspa. 

 

 

Quadro 10 – Ações permanentes de extensão, segundo seus respectivos indicadores e resultados: 

2016-2019 e projeção: 2020-2024 

Fonte: Proex/Unifesspa. 

 

Programa de Arte, Cultura e 
Educação  

Bolsas 12 4 4 4 5 5 3 3 3 

Programa Acolhimento 
Estudantil 

Bolsas - - - 4 - - - - - 

Cultura Rádio Web Unifesspa Bolsas 2 2 - - 2 2 2 2 2 

Programa Arte, Cultura e 
Educação - Apoio à 
Divulgação e Produção 
Cultural em Novas Mídias 

Bolsas - - - - - 3 5 5 5 

Ações Multicampi de Extensão 
e Cultura 

Bolsas - - - - - 8 8 8 8 

Programa de Extensão e 
Formação - Proef 

Bolsas - - - - - 3 3 3 3 

Programa Intercâmbio de 
Saberes 

Bolsas - - - - - 6 6 6 6 

Ação Indicador 

Nº de atendimentos Projeção 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Centro de Referência em 
Estudos, Pesquisas e 
Extensão sobre a História e 
Memória da Região Sul e 
Sudeste do Pará – CRHM 

Bolsas - - 4 4 4 2 2 2 2 

Preservação do Acervo Iara 
Ferraz 

Bolsas - - - 1 1 1 1 1 1 

Preservação do Patrimônio 
Arquivístico da Comissão 
Pastoral da Terra – CPT 
Marabá/ Xinguara 

Bolsas 4 2 2 8 8 6 6 6 6 

Cursinho Popular Multicampi 
Emancipa: movimento de 
educação popular 

Bolsas 15 10 10 30 29 30 15 15 15 

Programa de Inclusão Digital – 
PID Unifesspa 

Bolsas - - - - 6 4 4 4 4 

BioFertiGás: Tecnologia 
Social e Sustentabilidade na 
Amazônia 

Bolsas - - - - 4 4 4 4 4 

Unifesspa em Canto Bolsas - - 1 1 - 1 1 1 1 

Clube de Ciências Bolsas - - - - 4 4 4 4 4 
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Além das iniciativas citadas no quadro acima, outras ações de extensão são 

desenvolvidas pela Proex, sem apoio de bolsistas:  

I. o Rodamundo é uma parceria da Proex com órgãos e instituições públicas em 

todos os municípios que contam com unidades da Unifesspa, cuja finalidade é 

realizar e divulgar eventos periódicos e agendas culturais, no sentido de valorizar e 

fomentar as diversas expressões artístico-culturais da região; 

II. o Junte-se tem o objetivo de contribuir para inclusão, troca e construção de 

conhecimentos e saberes a partir da integração da universidade com a comunidade 

externa em suas ações de ensino e extensão, ofertando vagas em componentes 

curriculares; 

III. os Cursos de Extensão, que são oferecidos por professores e técnicos-

administrativos a partir de seleção feita pela Proex, para alunos e comunidade 

externa, em diferentes áreas, na modalidade virtual e presencial; 

IV. a realização do primeiro Fórum Pan-Amazônico, previsto para 2022, a partir da 

Rede de Universidades Regionais da Pan-Amazônia, com o objetivo de pensar a 

realidade amazônica e seus desafios com a participação das universidades da 

região e universidades convidadas, organizações não governamentais, movimentos 

sociais e lideranças locais e regionais; 

V. ações com fomento à realização de formação, produção e exposição nos 

segmentos artísticos de dança, teatro, literatura, entre outros. 

 

Outras ações importantes são: 

I. a RádioWeb Unifesspa, que objetiva divulgar os conhecimentos e saberes 

produzidos na/pela universidade no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, bem 

como veicular informações administrativas e culturais de interesse da comunidade 

acadêmica e da sociedade local e regional, constituindo-se como veículo de 

divulgação da produção musical e artística, contribuindo com o fortalecimento do 

segmento artístico-cultural;  

II. o Programa TV Tapiri é um canal de televisão veiculado pelo YouTube para toda 

comunidade acadêmica e os demais setores da sociedade. A programação será 

exibida em horários e dias fixos da semana, visando atender aos anseios de 

democratização de conhecimentos acadêmicos, saberes e fazeres da vida 

cotidiana. Todas essas transmissões têm a marca da Unifesspa como instituição 

pública, gratuita, inclusiva e diversa. A TV Tapiri tem compromisso com a 

comunidade acadêmica e com público de telenautas; 

III. o Programa Intercâmbio de Saberes, que tem por finalidade a construção de 

núcleos de formação e interação de saberes das comunidades camponesas sobre 

práticas agroecológicas, agroflorestais, permaculturistas, organização da produção 

agropecuária, comercialização, espaços de troca como a feira dos povos, em 

parceria com os movimentos sociais de luta pelo direito à terra, com esforços para 

levar tais iniciativas aos campi fora de sede da Unifesspa;   

IV. o Projeto Produção de Subsídios à Formulação de Políticas Públicas para a 

Região de Carajás, que apoia a realização de dez projetos de pesquisa e extensão 

vinculados à produção de subsídios concretos à formulação de políticas públicas, 

às ações de planejamento e estratégias de órgãos públicos e de entidades da 

sociedade civil voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento da 

região, contribuindo também para a internacionalização da Unifesspa e a produção 
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de eventos e publicações de excelência para a difusão da produção científica de 

qualidade, em parceria com a Fapespa e a Propit; e 

V. o Cineclube Tapiri, que objetiva a formação de público, difusão da produção de 

audiovisual local e regional, exibição de filmes com discussões e contrapontos, 

trabalhando o cinema como um instrumento reflexivo e uma ferramenta para 

garantir o direito à cultura e à cidadania. O cinema como um instrumento reflexivo 

e uma ferramenta para garantir o Direito à Cultura e a Cidadania. Como parte das 

ações do CineClube, o Cinema Itinerante tem atividades voltadas para formação, 

produção e difusão de audiovisual, pelas comunidades indígenas, afro-brasileiras, 

ribeirinhas, urbanas socioeconomicamente vulneráveis e os movimentos sociais, 

como forma de intervenção na realidade sociocultural da região do Sul e Sudeste 

do Pará. 

 

1.4.5 Curricularização da extensão 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, em parceria com as demais pró-

reitorias finalísticas, promove a curricularização da extensão, conforme a Resolução nº 7/2018, 

do CNE. 

A curricularização da extensão consiste na creditação de atividades curriculares de 

extensão nos cursos de graduação, como parte obrigatória da formação humana de todos os 

alunos, sob a perspectiva de uma transformação social por meio de programas, projetos, 

cursos, oficinas, eventos e prestação de serviços orientados por professores, com colaboração 

de servidores técnico-administrativos em Educação da Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará e envolvimento da comunidade externa. 

O objetivo da curricularização da extensão é intensificar, aprimorar e articular as ações 

de extensão nos processos educacionais. As atividades de extensão devem compor, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de 

graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular, sendo executadas com objetivo 

de obtenção de resultados condizentes com a justiça socioambiental e espacial por meio de 

metodologia contextualizada segundo sua caracterização nos PPCs e desenvolvidas sob a 

forma de ações de extensão, compreendidas por programas, projetos, cursos, oficinas, eventos 

e prestação de serviços. 

A participação nas atividades de extensão deve ser adequadamente registrada no 

histórico acadêmico dos alunos, como forma de garantir seu reconhecimento formativo, e nos 

relatórios de estágio probatório, de progressão e promoção funcional por desempenho 

acadêmico e composição do Plano Individual de Trabalho (PIT) ou plano correlato dos 

professores, respeitadas as exigências das unidades competentes. 

Para fins de curricularização, a extensão deve ser contemplada nos PPCs conforme as 

modalidades: a) como componente curricular específica de extensão; b) como parte da carga 

horária de componente curricular não específico de extensão; c) como unidade integralizadora 

de atividades de extensão desenvolvidas ao longo do curso. 

 

1.5 POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

A Política de Internacionalização da Unifesspa, conforme Resolução Consun nº 81, de 

5 de dezembro de 2019 (UNIFESSPA, 2019b), está alinhada às estratégias e aos princípios da 

Universidade, e tem o objetivo de contribuir para ampliação do papel de uma universidade 

inclusiva e de excelência na produção e difusão de conhecimentos de caráter filosófico, 

científico, artístico, cultural e tecnológico. No âmbito internacional, propõe-se estabelecer 
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diretrizes para as ações de internacionalização da Unifesspa, além de planejar, desenvolver e 

executar estratégias que permitam alcançar a universalização do conhecimento, por meio de 

parcerias com instituições de renome. A Política, ainda, determina a criação e execução das 

ações do Comitê de Internacionalização com o principal objetivo de elaborar, gerenciar e avaliar 

atividades voltadas para a internacionalização da Unifesspa. 

No escopo do trabalho dedicado às relações nacionais e internacionais, a Assessoria 

de Relações Nacionais e Internacionais (Arni) empenha-se na celebração e gerenciamento de 

acordos interinstitucionais, tendo como foco o progresso dos três pilares da universidade por 

meio da implementação de ações de mobilidade acadêmica, pesquisa conjunta e acesso à 

variação cultural mundial.  

Em relação à celebração de acordos interinstitucionais, a Unifesspa possui parcerias 

firmadas com instituições nacionais e internacionais, com o intuito de executar as seguintes 

ações: mobilidade de alunos de graduação e pós-graduação; intercâmbio/visitas de professores 

e/ou pesquisadores; projetos/programas referentes a estágio de curta duração; cotutela com 

dupla titulação; pesquisa científica de forma colaborativa; cooperação acadêmica, científica 

e/ou cultural; e promoção de eventos. 

As ações de mobilidade de alunos são executadas por meio de editais promovidos entre 

as instituições de interesse, conforme estipulados em acordo previamente celebrado, ou de 

programas gerenciados por agências de fomento. Entre as ações de mobilidade no âmbito da 

graduação, há destaque para o Programa Andifes de Mobilidade Acadêmica Nacional e o 

Programa Intercâmbio de Estudantes Brasil-Colômbia (Programa Bracol). No âmbito da pós-

graduação, a Unifesspa integra o Programa Bolsas PAEC OEA-GCUB Brasil (PAEC OEA-

GCUB) e o Programa de Doutorado e Pesquisa Brasil-Europa (Programa Be_A_DOC), ambos 

promovidos pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB, 

antigo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras). Em termos gerais, a Unifesspa mantém 

acordo com a Universidade de Lisboa e o Instituto Politécnico do Porto. Na área de pesquisa, 

a Unifesspa celebrou Acordo de Cooperação Técnico-Científica com o Institut de Recherche 

pour le Developpement (IRD) a fim de definir uma estrutura para cooperação, diálogo e troca 

de informações, promoção e monitoramento de atividades de pesquisa, treinamento, 

consultoria e informações científicas conduzidas em parceria. 

A partir da análise de relevância para o avanço da internacionalização, a Unifesspa 

poderá aderir a redes de cooperação de instituições de ensino nacionais e internacionais, com 

análise feita pelas instâncias pertinentes a fim de averiguar o seu devido amparo legal. Os 

principais objetivos apresentados pelas redes de cooperação poderão ser: a promoção do 

fortalecimento dos cursos de graduação e pós-graduação por meio de ações de intercâmbio de 

alunos e corpo docente; o fomento e a integração das instituições signatárias no processo de 

internacionalização da educação e da pesquisa por meio de celebração de acordos 

interinstitucionais e projetos de cooperação; o estímulo a colaboração e celeridade na 

comunicação entre as instituições integrantes para a execução de atividades de 

internacionalização; o incentivo ao intercâmbio de alunos, professores, pesquisadores e 

servidores do quadro administrativo; a busca pela excelência da educação superior e da 

pesquisa científica por meio da cooperação interinstitucional; o fortalecimento dos laços 

acadêmicos e científicos com instituições nacionais e internacionais; e a organização e 

participação de eventos nacionais e internacionais que incentivem a cooperação e divulgação 

das descobertas científicas das instituições. 

É de ação conjunta do Núcleo de Línguas (NucLi) com a Arni a oferta de cursos livres 

de idiomas estrangeiros e de português para estrangeiros vinculados à Unifesspa. As aulas 

serão ministradas nos campi da Unifesspa, em formato presencial, a partir do número de 
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inscritos e demonstração de interesse, com regularidade a depender da disponibilidade 

institucional em termos de recurso financeiro e espaço físico. 

Como estratégias para o aprimoramento de ações para a internacionalização da 

Unifesspa, são propostas as seguintes atividades: promover editais para publicação conjunta 

de trabalhos acadêmicos e cotutela para tese de doutorado; recepcionar alunos, professores, 

pesquisadores e/ou servidores do quadro administrativo internacionais; suscitar a capacitação 

da instituição em atividades de internacionalização; fomentar a ampliação da participação da 

comunidade acadêmica em eventos e atividades internacionais que proporcionem avanço no 

processo de internacionalização; incentivar à submissão de propostas para editais e chamadas 

públicas de agências de fomento, visando ao pleno funcionamento e melhorias das ações de 

internacionalização; propor a integração de setores e pessoal qualificado para trabalhar na 

versão internacional do site institucional; instigar a participação da comunidade interna em 

programas que incentivam a hospedagem e acompanhamento de visitantes nacionais e 

estrangeiros, provindos de programas, editais e/ou acordos interinstitucionais; viabilizar a oferta 

de cursos de idiomas estrangeiros para a comunidade interna e sociedade, além de propor 

cursos de português como língua estrangeira para alunos internacionais; empregar esforços 

para a ampliação e variação de acordos interinstitucionais que promovam o desenvolvimento 

da instituição; e fomentar e auxiliar na elaboração de versão de artigos acadêmicos e pesquisas 

científicas com o intuito de submissão para publicação em revistas de renome e relevância 

internacional. 

 

1.6 ACORDOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIFESSPA E OUTROS 
ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES 

De acordo com definição expressa no Parecer nº 4/2016, da Advocacia Geral da União, 

que revisou o Parecer 15/2013, acordo de cooperação “um instrumento jurídico hábil para a 

formalização, entre órgãos e/ou entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades 

privadas, com ou sem fins lucrativos, de interesse na mútua cooperação técnica, visando à 

execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual 

não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes”.  

Esse tipo de cooperação é comum ocorrer nos campos técnicos e científicos, em que cada 

partícipe realiza as atividades que foram propostas para que seja alcançado o objetivo acordado, 

por meio de seus próprios recursos, sejam eles conhecimento, técnicas, bens e/ou pessoal, o que 

o diferencia de convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada nos quais, 

de fato, existe a possibilidade de transferência de recursos entre os partícipes. 

Entre os acordos firmados pela Unifesspa neste âmbito, destacam-se: 

I. Comissão Pastoral da Terra – O acordo de cooperação entre a Unifesspa e a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) visa à digitalização e tratamento arquivístico do 

acervo desta. O projeto teve início através da formalização do acordo, com a 

constituição da equipe técnica e a estruturação do laboratório, etapas que já se 

encontram bastante avançadas e estão sendo desenvolvidas no município de 

Xinguara, capitaneadas pelo Instituto de Estudos do Trópico Úmido (Ietu); 

II. Fórum do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Comarca de Marabá – firmado com 

a Unifesspa desde 2017 para desenvolver a Ação Institucional Centro de Referência em 

História e Memória da região Sul e Sudeste do Pará que tem como objetivos principal o 

resgate da história e memória de temas como: ocupações de áreas de floresta e relações 
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de trabalho nos castanhais; o acesso de voto de mulheres trabalhadoras; políticas sociais 

para a regulação do trabalho infantil; os impactos das mudanças legislativas nacionais. 

 

1.7 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

É inegável que, com os avanços tecnológicos das últimas décadas, as instituições de 

ensino superior precisam aperfeiçoar seus processos de ensino-aprendizagem. A incorporação 

de inovações tecnológicas na atuação institucional dessas instituições é um fator imprescindível 

para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elas de ensino, pesquisa, extensão ou 

gestão organizacional. Esses avanços podem ser obtidos desde a simplificação dos 

procedimentos administrativos por intermédio da informatização, como a implantação de 

processos eletrônicos, que dão celeridade às atividades, até a inclusão de inovações 

tecnológicas no aperfeiçoamento da metodologia e oferta de ensino, pesquisa e extensão. 

A Universidade está atenta aos novos desafios sobretudo os advindos do marco legal 

da inovação, cujos preceitos são no sentido de estímulo ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo, com vistas 

ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional. 

Um exemplo da incorporação dos avanços tecnológicos na Unifesspa é o uso de drones 

(pequenas aeronaves remotamente pilotadas) em diversas atividades da Instituição. 

Recentemente foram adquiridos dez drones para uso nas áreas de ensino, pesquisa, extensão 

e apoio administrativo.  

Nas atividades de ensino, são utilizados em trabalhos de campo de diversos cursos, 

como Geologia, Geografia, licenciatura plena em Educação do Campo entre outros. 

Normalmente são empregados para realização de mapeamentos automatizados com a 

obtenção de fotografias verticais visando à geração de ortofotos (fotografia área) e modelos 

digitais de terreno, além de outras aplicações.  

Nas atividades de pesquisa, estes equipamentos são utilizados para monitoramento 

ambiental e mapeamento geológico, como, por exemplo, as pesquisas desenvolvidas na 

Universidade com o intuito de realizar o mapeamento da mata ciliar do igarapé Tauarizinho e 

da foz do rio Vermelho, com vistas ao registro da evolução do desmatamento e da recuperação 

da floresta nessas localidades, além de monitorar os picos de cheias nos referidos igarapé e 

rio. Também contribuem na geração de modelos tridimensionais do terreno. Em ações de 

extensão essas inovações são mostradas para estudantes secundaristas evidenciando a 

importância da obtenção de informações diversas com o uso de drones. Nas atividades de 

apoio administrativo, são utilizados para realização do monitoramento da evolução de obras, 

além de outras finalidades. 

Ainda nas áreas de ensino e pesquisa, destacam-se a atuação de dois importantes 

laboratórios que contam com alto grau de inovação e incorporação tecnológica: o Laboratório 

de Computação Científica (LCC), que tem o papel institucional de desenvolvimento, 

implantação e aplicação de técnicas e modelos matemáticos e computacionais para a resolução 

de problemas científicos e tecnológicos dos diversos grupos de pesquisa da Instituição, além 

de disponibilizar um ambiente computacional distribuído e de alto desempenho, e o Laboratório 

Multiusuário de Microanálise em Materiais (LMMM), um laboratório multiuso de excelência, que 

atua na área de caracterização mineral e de materiais em geral. O LMMM pode prestar serviços 

de caracterização para trabalhos científicos e ao público externo com equipamentos e 

infraestrutura de padrão internacional para pesquisadores do país e do exterior, utilizando 
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técnicas de difração de raios X, catodoluminiscência, microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura e análises térmicas.  

Na Unifesspa existem dezenas de projetos de pesquisas e extensão que utilizam 

inovações e avanços tecnológicos. Entende-se que esses avanços não são algo imutável e, 

neste sentido, a Universidade busca fomentar e induzir cada vez mais processos inovativos e 

a incorporação de novas tecnologias. A melhoria da infraestrutura física e tecnológica dos 

ambientes nos quais se desenvolvem esses projetos será uma das grandes prioridades da 

Universidade durante a vigência deste Plano Institucional.  

A melhoria dos ambientes acadêmicos e dos instrumentos necessários à qualificação 

da incorporação de avanços tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem perpassa, 

também, pelo planejamento de ações voltadas à Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC). Neste sentido a Unifesspa, em 2020, ampliou, por conta da adoção do ensino remoto 

como medida de distanciamento social reativa à pandemia da Covid-19, a utilização de TICs 

em suas atividades acadêmicas de ensino.  

Além dos recursos já utilizados pelo sistema acadêmico adotado pela Universidade 

(turma virtual do SIGAA), foram acrescidas plataformas virtuais como a GSuite for Education e 

a Plataforma de Conferência Web/RNP, permitindo a preparação e a disponibilização de 

conteúdos como vídeo aulas, exercícios, enquetes e similares, bem como a orientação de 

leituras, projetos, pesquisas, entre outros. Tais recursos ampliam a capacidade de utilização 

dessas tecnologias pela comunidade acadêmica, o que qualifica a Universidade na apropriação 

de ferramentas de uma das mais avançadas tecnologias disponíveis. Cabe dizer que todos 

esses avanços também alcançaram as atividades administrativas. 

No contexto da gestão organizacional, importantes incorporações tecnológicas também 

ocorreram, como a entrada em operações do sistema de vídeo monitoramento para otimização 

do processo de segurança e controle. 
 

Figura 1 – Tecnologia inovadora na gestão: segurança por meio de videomonitoramento 

 

Fonte: Acervo da Sinfra/Unifesspa. 
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1.8 INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E EMPRESAS JUNIORES NA 
UNIFESSPA 

O Movimento Empresa Junior (MEJ) tem se fortalecido cada vez mais na Unifesspa 

como um ambiente de oportunidades para o desenvolvimento da inovação e do processo de 

formação e aprendizagem. Este movimento consiste na organização empresarial a partir da 

instituição da chamada Empresa Junior como uma associação civil sem fins lucrativos com 

finalidade educacional. São formadas exclusivamente por alunos do ensino superior e têm 

como um de seus grandes propósitos fornecer soluções inovadoras e proporcionar a prática de 

gestão de uma empresa aos alunos, empresários juniores, além de ser um meio de demonstrar 

a relação de parceria e cooperação empresa-universidade. 

Atualmente existem nove empresas juniores em atuação na Unifesspa, cujos princípios 

que as norteiam perpassam pelo compromisso com a excelência nos resultados de atuação de 

cada uma dessas entidades, na cooperação e na postura empreendedora. Essa forma de 

organização estudantil também se apresenta como uma oportunidade de ensino e 

aprendizagem para a formação em nível superior de profissionais conscientes dos grandes 

desafios da nossa sociedade. 

Exemplo do fortalecimento e impacto do movimento é a articulação institucional que 

resultou na celebração de um acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

firmado entre a Unifesspa e uma grande mineradora da região, em 2020. Nesse acordo a 

Unifesspa captou 1,2 milhão de reais que serão destinados integralmente às empresas juniores 

para desenvolverem soluções para os desafios tecnológicos no campo da mineração na região 

do Carajás.  

Em iniciativas como essas, o aluno tem a oportunidade de atuação profissional na área 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) chegando ao mercado com maior nível de qualificação 

e competividade. Em termos aproximação acadêmica-indústria, as empresas juniores abrem a 

possibilidade para que a cooperação entre a universidade e empresas ocorra de forma mais 

eficiente e consistente. Ao participar desses projetos, o aluno adquire ainda mais competência 

e desenvoltura para atuação no mercado. 

 

1.9 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Conforme consta na Lei nº 10.861/2004, que versa sobre o Sistema de Avaliação do 

Ensino Superior (Sinaes), a avaliação das universidades brasileiras leva em conta, entre outros 

aspectos, “a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere 

à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural”. 

Com esse propósito, a Unifesspa promove a responsabilidade social a partir do fomento 

de ações extensionistas que se traduzem em programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e 

prestação de serviços que viabilizam, por meio de ações concretas e contínuas, a relação 

transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade, propiciando a construção 

de uma universidade intercultural. Promove, ainda, a Política de Assistência e Integração 

Estudantil, mediante um conjunto de princípios e objetivos, consolidados por meio de um eixo 

estruturante de ações, que têm por finalidade promover o acesso, apoiar a permanência e a 

conclusão da graduação, bem como fomentar a integração do aluno ao contexto acadêmico, 

na perspectiva de uma formação crítica.  
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1.9.1 Patrimônio histórico, cultural e ambiental 

O patrimônio histórico, cultural e ambiental faz parte das ações de responsabilidade 

social da Unifesspa. Como forma de garantir viva e preservada a cultura local e regional, a 

Unifesspa desenvolve a promoção da cultura, preservação da memória e seus registros 

históricos. Neste processo de lutas por representações e narrativas, a Proex contribui para a 

garantia do direito à voz, do testemunho com suas lembranças e seus modos singulares de ver 

o mundo. 

Numa perspectiva de preservação da história recente dos conflitos fundiários na região, 

destaca-se o Centro de Documentação Histórica, fruto de um acordo de cooperação fixado 

entre a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Unifesspa. O objetivo principal é garantir a 

preservação, o acesso e a divulgação do patrimônio arquivístico da CPT/Xinguara (PA). O 

esforço é classificar, ordenar e higienizar o acervo documental da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), sediada em Xinguara (PA), que tem um enorme volume (107 metros lineares, que 

equivalem a algo em torno de 767 caixas-arquivo). 

Outra ação é a preservação do Acervo Iara Ferraz, cujo objetivo é disponibilizar ao 

público em geral a documentação reunida pela antropóloga, mediante a digitalização dos 

arquivos e a disponibilização em plataforma AtoM-Unifesspa. Como metodologia, foi criado um 

protocolo de organização do acervo, através da digitalização e do escaneamento dos 

documentos e a criação de uma tabela de classificação. Foram catalogados 290 documentos 

durante seis meses, que incluem assuntos variados, como informações sobre a exportação da 

castanha na T.I. Mãe Maria, relatórios da antropóloga para a Vale S/A e o convênio com a Funai 

em 1982. 

Também, o Centro de Referência em Estudos, Pesquisas e Extensão sobre a História e 

Memória da Região Sul e Sudeste do Pará, que é uma ação de extensão e pesquisa, cujo objetivo 

é a preservação do acervo de documentos judiciários, revisitando a história dos processos sociais 

que interferiram na constituição dos espaços urbanos citadinos, bem como, a memória da experiência 

histórica vivenciada por múltiplos grupos sociais que não costumam ser contemplados nas 

documentações oficiais oriundas de fontes governamentais e impressas. 

O Projeto Tauari Vivo visa à recomposição florestal e ao diagnóstico da biodiversidade 

do entorno do Rio Tauari em áreas próximas à Unidade III, do campus de Marabá. O projeto é 

de responsabilidade da Proex e Propit em cooperação com o Exército Brasileiro e tem o apoio 

do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) 

e da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá (Seagri). 
 

Figura 2 – Colaboradores do Projeto Tauari Vivo às margens do Rio Tauari   

 

Fonte: Danilo Oliveira (2019) 



Projeto Pedagógico 
Institucional  

 

 

PPI 

50 

Entre as outras ações desenvolvidas associadas ao patrimônio ambiental está o Museu 

de Biodiversidade Tauari; o Clube de Ciências; e o Rodamundo Amazônia, com atividades de 

visitação ao Museu, promoção da Feira de Sementes e Mudas, trilhas ecológicas, vivência 

estudantil, discussões e reflexões sobre meio ambiente e visitas monitoradas às experiências 

agroecológicas e agroflorestais. 

 

1.9.2 Produção e memória culturais 

A produção e a preservação da memória cultural regional são formas estruturantes de 

ações de responsabilidade social pela Unifesspa. O Sul e o Sudeste Paraense têm como 

elementos históricos marcantes os conflitos sociais, especificamente fundiários, e a formação 

de um tipo particular de povo e de sociabilidade, concretizados na diversidade das 

manifestações culturais da região, incorporando elementos da migração, principalmente 

maranhense, e da própria formação dos povos regionais – caboclos, quilombolas e indígenas. 

Como forma de garantir viva e preservada a cultura regional, a Unifesspa desenvolve ações de 

promoção da cultura regional e de organização de seu registro histórico. 

Em termos de produção e viabilização artística, a Unifesspa desenvolve o Rodamundo, 

relacionado com semanas temáticas e agendas culturais, que conta com a participação de 

diversas iniciativas artístico-culturais. A preparação, divulgação e realização desses eventos se 

pautam pela necessidade de descentralização das atividades culturais desenvolvidas e 

fomentadas pela Unifesspa – eventos em campi fora de sede e fora das dependências da 

Universidade – como também pelo princípio de dar visibilidade à produção amazônica. 

Numa perspectiva de preservação da história recente das lutas fundiárias da região, 

palco de vários conflitos por terras, podemos citar a criação do Centro de Documentação 

Histórica (CDH) do Campus Xinguara, tendo como primeiro objetivo a preservação, o acesso e 

a divulgação do patrimônio arquivístico da Comissão Pastoral da Terra (CPT), e também a 

criação recente do Centro Arquivístico do Direito no âmbito da Faculdade de Direito (Fadir) da 

Unifesspa. 

 

1.9.3 Defesa e promoção dos direitos humanos 

O sentido consequente que a responsabilidade social adquire por meio de atividades da 

Unifesspa também integra as ações relacionadas aos direitos humanos. Ações deste tipo 

pretendem tornar permanente, e cada vez mais consolidada na sociedade regional, a garantia 

da dignidade da pessoa humana nos termos das convenções nacionais e internacionais sobre 

o tema. 

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica é um espaço pedagógico que realiza 

apoio ao ensino disponibilizando atendimento educacional especializado a alunos da Unifesspa 

com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, assim como 

a servidores com deficiência que requeiram algum tipo de apoio de acessibilidade e inclusão. 

São desenvolvidos projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de inclusão e 

acessibilidade, que contribuem com as diversas ações institucionalizadas relativas à defesa e 

promoção dos Direitos Humanos na Unifesspa. O Naia colabora com o processo de construção 

e implementação da Política de Inclusão e Acessibilidade na Unifesspa, contribuindo para a 

seguridade dos direitos dos alunos e servidores público-alvo da educação especial. Além disso, 
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este núcleo colabora com a implementação de políticas públicas voltadas para a efetivação de 

direitos humanos na região com ações extensionistas e pesquisas colaborativas de intervenção 

em áreas de abrangência da Unifesspa e seus campi.  

Com o programa de extensão “Atuação do Naia/Unifesspa em Políticas de Inclusão 

Educacional e Acessibilidade de Pessoas com Deficiência via Práticas Extensionistas no 

Sudeste Paraense”, coordenado pela professora Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, tem 

sido possível contemplar ações e atividades sobre a diversidade das pessoas com deficiência, 

seus direitos, questões de acessibilidade e educação em direitos humanos.  

As ações de parcerias entre Naia/Unifesspa e outros órgãos públicos, organizações não 

governamentais e associações têm consolidado ações articuladas e em rede pela defesa, proteção 

e fiscalização dos direitos das pessoas com deficiência, com destaque para a 13ª Promotoria de 

Justiça de Direitos Humanos, Órfãos, Interditos, Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos 

em Marabá, Conselho da Pessoa com Deficiência de Marabá e outros órgãos de 

representatividade das pessoas com deficiência, atuando também em parceria com a 4ª 

Unidade Regional de Educação/Seduc e com diversas Secretarias de Educação de municípios 

do entorno da Unifesspa.  

As ações desenvolvidas com estas instituições são sempre no sentido de realizar ações 

conjuntas na defesa dos direitos humanos e, em especial da pessoa com deficiência. Cumpre 

destacar ainda, que o Núcleo de Acessibilidade da Unifesspa, na articulação com os campi fora 

de sede, tem buscando implantar a criação de Núcleos de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica 

locais, como parte das ações para a construção de uma Política de Inclusão e Acessibilidade 

democratizada em todos os campi da Unifesspa. 

 

1.9.4 Permanência estudantil 

As ações de assistência estudantil da Unifesspa assumem um caráter transversal a fim 

de garantir o desenvolvimento de ações, programas e projetos que possam dialogar com as 

necessidades eminentes dos alunos relativas ao ensino, pesquisa e extensão e, de forma 

direta, têm contribuído, por meio dos auxílios financeiros, com o controle das taxas de evasão 

dos alunos que têm ingressado na Instituição. 

Desde sua implementação, a Política de Assistência e Integração Estudantil da 

Unifesspa tem-se orientado primordialmente pela defesa do respeito às especificidades da 

região Sul e Sudeste do Pará, resguardando a universalidade do acesso à educação. 

Os auxílios diretos de assistência prioritária buscam atender aos alunos, considerando 

sua situação de vulnerabilidade socioeconômica, e promovem a reflexão sobre como a 

permanência dos alunos impacta as comunidades envolvidas no processo educacional, que 

compõem o cerne da existência da instituição. 

Nesse sentido, os auxílios “permanência”, “creche”, “alimentação”, “moradia”, 

“transporte”, e os destinados a subsidiar pessoas com deficiência, compõem o quadro de 

proteções socioassistenciais, disponibilizadas como contribuição para garantir a igualdade de 

participação dessas pessoas nos processos formativos inerentes à graduação dos alunos, 

público-alvo da assistência estudantil. 
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1.9.5 Ações exitosas na esfera da responsabilidade ambiental 

Além das ações e projetos já citados, a Unifesspa tem se articulado com diversos atores 

sociais envolvidos em prover resultados positivos para o ambiente e a comunidade. Nessa 

perspectiva, e com vistas à melhoria de sua performance, merece, preliminarmente, destaque 

a criação do Departamento de Meio Ambiente, na Sinfra. Das demais ações implementadas, 

destacam-se aqui: 

▪ ampliação da área arborizada nas unidades I, II e III do campus Marabá e no campus 

Rondon do Pará, integrada ao planejamento paisagístico, com destaque para o plantio 

de 88 mudas de espécies arbóreas nativas, frutíferas e medicinais e de 270 mudas de 

espécies arbustivas, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental e 

paisagística natural em seus campi. Apenas passados cinco anos do início do plantio, 

as árvores já fornecem sombra à vida universitária. Para melhorar o paisagismo da 

Cidade Jardim, a Unifesspa firmou parceria com a Prefeitura de Marabá em 2019, 

recebendo, em doação, 300 m² de muda de grama esmeralda, cinco mudas de árvore 

pau-preto, mão de obra da prefeitura, e a cessão de caminhão pipa, caminhão 

basculante e uma retroescavadeira para realizar o serviço; 

▪ estabelecimento de parceria com a prefeitura municipal de Marabá para o plantio de 

grama na Unifesspa;  

▪ projeto de arborização envolve alunos em Xinguara – plantio de 86 mudas de ipê 

amarelo, branco e roxo na avenida que faz ligação do campus universitário à rodovia 

PA 279 mobiliza professores e alunos dos cursos de zootecnia e medicina veterinária 

do Instituto de Estudos do Xingu; 

▪ participação de acadêmicos do curso de Engenharia Civil do Instituto de Engenharia 

do Araguaia em mutirão de coleta de resíduos sólidos e de plantio de mudas de árvores 

em Santana do Araguaia. A ação teve pretendeu educar e sensibilizar os alunos e a 

sociedade sobre a poluição causada pelo descarte inadequado dos resíduos sólidos, 

sobre a poluição urbana nos corpos hídricos e sobre a importância do plantio de 

árvores; 

▪ alunos da Unifesspa desenvolvem sistema que beneficia meio ambiente e agricultores 

em Canaã dos Carajás – em uma ação de extensão universitária, eles criaram e 

iniciaram a implantação de um Sistema Agroflorestal (SAF), método que permite a 

produção de variedades de frutos e grãos com o cultivo conjunto de diferentes 

espécies de árvores. O sistema é um incentivo para agricultores na recuperação de 

áreas florestais degradadas, aliando benefícios econômicos e ambientais. Foram 

plantadas 680 mudas de açaí, cacau, banana, cupuaçu e arbóreas, como a 

castanheira, andiroba e ipê, todas cedidas pela Secretaria de Desenvolvimento e 

Produção Rural (Semprur) daquele município. 

https://www.unifesspa.edu.br/noticias/4317-projeto-pes-que-se-multiplicam-promove-mutirao-de-coleta-de-residuos-solidos-e-plantio-de-mudas-de-arvores-em-santana-do-araguaia
https://www.unifesspa.edu.br/noticias/4317-projeto-pes-que-se-multiplicam-promove-mutirao-de-coleta-de-residuos-solidos-e-plantio-de-mudas-de-arvores-em-santana-do-araguaia
https://www.unifesspa.edu.br/noticias/4317-projeto-pes-que-se-multiplicam-promove-mutirao-de-coleta-de-residuos-solidos-e-plantio-de-mudas-de-arvores-em-santana-do-araguaia
https://www.unifesspa.edu.br/noticias/4427-canaa-dos-carajas-estudantes-da-unifesspa-desenvolvem-sistema-que-beneficia-meio-ambiente-e-agricultores
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