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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento do Campus (PDC) é, um instrumento de planejamento 

cuja execução e integração se propõem em fortalecer uma educação de qualidade e que ande de 

acordo com o orçamento do Instituto Federal o Pará. 

O Plano de Desenvolvimento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará CampusSantarém, elaborado sob a coordenação da Comissão de elaboração contando com 

a direção geral, diretoria de ensino e diretoria administrativa juntamente com a assessoria de 

ensino, docentes e assistentes administrativos foi constituído a partir de um planejamento 

participativo com base no relato dos resultados de reuniões da comissão tendo como referência 

os documentos institucionais: Projeto Político Pedagógico (PPP), o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e o acordo de metas SETEC/MEC para os institutos federais. As 

concepções, princípios e objetivos estabelecidos neste instrumento constituíram os 

fundamentos, a partir dos quais foram definidas as diretrizes, metas e ações de cada dimensão 

do funcionamento sistêmico da Instituição, consideradas na construção participativa 

doplanejamento. 
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1. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Missão Institucional  

Gerar e disseminar o conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão valorizando a 

Educação Profissional Tecnológica em todos os níveis e modalidades, buscando a formação de 

cidadãos conscientes, críticos e capazes de promover o desenvolvimento sustentável da região 

Oeste do Pará. 

 

1.2 Visão 

Ser um centro de excelência em educação profissional e tecnológica no Oeste do Pará até 2020. 

 

1.3 Valores 

Excelência na Gestão Pública; 

Valorização do Servidor;  

Responsabilidade Formação Cidadã para além do mundo do trabalho; 

Inovação científica e tecnológica; 

Transparência, competência e eficácia; 

Ética; 

Desenvolvimento Sustentável; 

Articulação ensino pesquisa e extensão; 

Qualidade Social;  

Respeito a diversidade;  

Incentivo ao empreendedorismo; 

 

1.4 Histórico de Implantação e Desenvolvimento  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, em sua trajetória 

nestes 107 anos de história, representa o sucesso de uma instituição de educação profissional 

pública, gratuita e de qualidade, que está consolidada na comunidade paraense, brasileira e 

internacional. 

Criado em 23 de setembro de 1909 como Escola de Aprendizes Artífices do Pará, pelo 

então Presidente da República, Nilo Peçanha, compreendia o ensino primário, cursos de desenho 

e oficinas de marcenaria, funilaria, alfaiataria, sapataria e ferraria. Em 1930 a Escola de 
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Aprendizes se transformou em Liceu Industrial do Pará e, em 1942, em Escola Industrial de 

Belém. 

Na década de 1960 é transformado em Autarquia Federal com autonomia didática, 

financeira, administrativa e técnica. Passa a atuar com o Ensino Profissional em nível de 2° grau 

oferecendo os Cursos Técnicos de Edificações e Estradas, passando a ser chamado de Escola 

Industrial Federal do Pará, quando foram criados os cursos de Agrimensura e Eletromecânica. 

A Escola Técnica Federal do Pará nasce em 1968 e se instala definitivamente na Av. 

Almirante Barroso, n.º 1155, onde se implanta o curso de Eletromecânica, hoje denominado 

apenas de Mecânica. Depois vieram os cursos de Saneamento, Telecomunicações e Eletrônica. 

Com a descoberta das jazidas minerais de Carajás e Trombetas em 1975, a Escola 

Técnica criou os cursos de Mineração e Metalurgia com o objetivo de formar profissionais nessas 

áreas que estava em grande ascensão, visando geração de emprego e renda na região. No final da 

década de 70 foi implantado o curso Processamento de Dados para atender, com profissionais 

qualificados, a informatização das indústrias locais. Em 1980, a Escola assina convênio com o 

Parque de Material Aeronáutico de Belém, começando assim o curso Pós-Técnico de 

Manutenção de Aeronaves, sendo criada a primeira Escola de Mecânicos Civis de Aeronaves, 

parceria entre a Escola Técnica e o Departamento de Aviação Civil. Todos os formandos em 

Manutenção de Aeronaves foram contratados pela aviação civil em 1991. 

Em 1995 são implantados os cursos pós-médios em Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, 

Metalurgia e Processamento de Dados. Em 1996, o Curso Técnico de Trânsito é criado em 

parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Pará. Os cursos técnicos Pós-Médios nas 

áreas de Química, Radiologia Médica, Registro de Saúde, Pesca e Turismo foram implantados 

em 1998 para atender a necessidade de formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e 

de desenvolvimento do Estado. 

Consolidaram-se também as Unidades Descentralizadas de Ensino Técnico - UNED'S, a 

fim de atender às solicitações de Altamira, com o curso Técnico de Agrimensura para a demanda 

da agroindústria. 

Os cursos de Lapidação e Artesanato Mineral foram implantados em 1990, em 

decorrência da parceria firmada com a Paraminérios, ligada ao Governo do Estado, para formar 

profissionais do pólo mineral na região. 

Em 1997 foi instituída pelo Ministério da Educação, a verticalização da Educação 

Profissional, em níveis Básico, Técnico e Superior. Em 18 de janeiro de 1999, a Escola Técnica 

foi elevada à categoria de Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, com a finalidade 

de atuar nos níveis e modalidades da educação profissional, ou seja, o Básico, o Técnico e o 

Tecnológico, sendo o último, equivalente à educação superior. 
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Com a política de expansão da Educação Profissional Técnica e Tecnológica 

implementada pelo Ministério da Educação, inicia-se a história do Campus de Santarém, que 

após a promulgação da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passou a categoria de 

Instituto, recebendo o nome Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA. 

Posteriormente, a Portaria Nº 4 de 06 de janeiro de 2009, estabeleceu a criação do 

Campus de Santarém com o primeiro processo seletivo em 28 de fevereiro de 2010 em que foram 

ofertados os cursos de Técnico em Aquicultura e Técnico em Pesca na modalidade integrado, 

Técnico em Saneamento, Técnico em Edificações, Técnico em Mineração, Técnico em 

Informática e Técnico em Agropecuária nas modalidades integrado e subsequente, Técnico em 

Guia de Turismo na modalidade subsequente e Técnico em Informática na modalidade integrado 

Proeja, sendo oferecidas 530 vagas. A aula inaugural aconteceu em 31 de maio de 2010 quando 

se iniciou, efetivamente, as atividades educativas no Campus. 

 

1.5 Inserção regional do Campus Santarém 

Santarém é um município situado na Região Oeste do Estado do Pará com uma área de 

22.887 km² e uma população de 297.039 habitantes (IBGE, 2012). Possui 112.250 domicílios 

(FNS, 2012) e um PIB em 2011 de R$ 3,411 bilhões, o que proporcionou uma renda per capta de 

R$ 5.024,25 e um orçamento para 2012 estimado em 600 milhões (CEAMA, 2012). 

Segundo dados do INEP (2012), atualmente existem 14 Instituições de ensino superior 

em Santarém com 29.254 alunos matriculados, perfazendo um total de 103,3 mil alunos 

matriculados no ensino superior, ensino médio e fundamental (INEP, SEDUC/PA, SEMED, 

2012). 

Existem 4.635 obras em andamento segundo informações do CREA (2012) e, uma frota 

terrestre de 53.552 veículos, 29.566 motocicletas. Uma frota fluvial de 11.251 embarcações 

registradas (CP/STM), 21.254 não registradas e, 56.492 pequenas embarcações como bajaras e 

rabetas, o que demonstra a importância dos rios da região que funcionam como ruas (CEAMA, 

2012).     

O município gera 87.980 empregos formais e, aproximadamente, 125.524 empregos 

informais. Um IPC em 2011 de 6,75% e uma cesta básica no valor de R$ 238,21, cujo ajuste em 

2011 foi de 6,89% (CEAMA, 2012). 

Desde 1600 Santarém passou por vários ciclos econômicos, conforme descrição a seguir: 

de 1600 a 1700 o ciclo das drogas do sertão; de 1700 a 1800 o ciclo da agricultura e pecuária; de 

1824 a 1935 o ciclo da borracha; de 1930 a 1965 o ciclo da juta e outras fibras; de 1966 a 1975 o 
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ciclo do ouro; 1976 a 1996 o ciclo da madeira; de 1997 a 2004 o ciclo da agricultura mecanizada; 

de 2005 a 2012 o ciclo da mineração (CEAMA, 2012). 

O ciclo das drogas do sertão de 1600 a 1700 foi marcado pela ocupação da Amazônia, 

pela proteção do domínio português, espanhóis, ingleses e holandeses, pela mão-de-obra 

indígena e pelo fortalecimento das missões ao longo do rio Tapajós. Neste ciclo os principais 

produtos foram: cravo, salsaparrilha, baunilha, manteiga de ovo de tartaruga, pimentas variadas, 

bálsamo de copaíba, puxuri, anil e guaraná (CEAMA, 2012). 

O ciclo da agricultura e pecuária de 1700 a 1800 teve como principais características a 

intensificação das missões, o surgimento das missões militares, da mão-de-obra escrava, e mão-

de-obra indígena. Este período foi marcado pelo desenvolvimento da lavoura cacaueira para 

exportação, pelo cultivo de arroz, café e milho, feião, mandioca, algodão e tabaco, pelo comércio 

do peixe seco e pele de animais (CEAMA, 2012). 

O ciclo da borracha que ocorreu no período de 1824 a 1935 foi marcado pela 

intensificação do comércio, pelo desenvolvimento da agricultura, pela mão de obra semi-escrava, 

pela intensificação das permutas e pelo início do desenvolvimento do comércio exterior. Nesse 

período, houve a comercialização da castanha, salsaparrilha, farinha, peixe salgado, cacau, óleo 

de cumaru, borracha e algodão (CEAMA, 2012). 

O ciclo da juta e malva no período de 1930 a 1965 teve como principais características o 

declínio da borracha, o cultivo da juta, o surgimento de cidades na região Oeste do Pará e a 

intensificação de Santarém como polo da economia regional. Nessa época ocorreu a ampliação 

do comércio da juta e da malva com a industrialização em Santarém pela TECEJUTA que 

chegou a gerar mais de 5 mil empregos diretos e, o início de pesquisas de metais para o 

desenvolvimento da indústria em todo o mundo (CEAMA, 2012). 

O ciclo do ouro ocorrido no período de 1966 a 1975 foi marcado pelo canário político, 

pela intensificação do governo militar na Amazônia, pelos investimentos públicos e pelo início 

dos investimentos imobiliários em Santarém. Neste ciclo houve a intensificação da “corrida do 

ouro” para o vale do Tapajós, com o crescimento desordenado de Itaituba e a criação de vilas que 

posteriormente se tornaram municípios, bem como, pela Bolsa Mercantil & Futuros (CEAMA, 

2012). 

O ciclo da madeira no período de 1976 a 1996 teve como características a imigração de 

empresários madeireiros para Santarém, o comércio exterior de madeiras, o replanejamento das 

atividades do Porto de Santarém e a alavancagem do PIB municipal. Durante esse período, mais 

precisamente, em 1985 Santarém contava com 257 serrarias e mais de 10 mil empregados no 

setor. O ensino superior se intensificou e novos investimentos imobiliários foram realizados 

(CEAMA, 2012). 
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O ciclo da agricultura mecanizada ocorrido no período de 1997 a 2004 foi marcado pela 

expansão da fronteira agrícola, pelo início da agricultura mecanizada, pelo início das operações 

da Cargill, pelo declínio do setor madeireiro e pelo entrave econômico, quanto às licenças 

ambientais. Nesse período de incremento do cultivo mecanizado do arroz, soja, sorgo, milho, 

milheto houve também a retomada do cultivo de fibras de curauá, juta e malva, fase em que se 

iniciou ainda a atuação das organizações não governamentais (CEAMA, 2012). 

O ciclo da mineração começou em 2005 perdura até os dias de hoje. Teve como 

características a perda e a retomada da condição de cidade pólo, a elevação do segmento fluvial, 

das incertezas políticas e das crises financeira, política e das enchentes. Este período está sendo 

marcado pelo colapso madeireiro, pela transferência dos recursos humanos das madeireiras para 

as movelarias e, sob pressão, o Governo Federal cede e intensifica fiscalização ambiental 

travando a economia sinalizada pela queda do PIB (CEAMA, 2012). 

Como cidade polo da Região Oeste do Pará, o IFPA Campus Santarém tem em sua área 

de abrangência o atendimento aos municípios de Almerim, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte 

Alegre, Prainha e Santarém, o que faz com que o Campus Santarém tenha importância 

estratégica para o desenvolvimento da região. 

Na educação profissional e tecnológica a atuação do Campus Santarém se consolida 

como estratégica para o desenvolvimento do local, face aos investimentos a serem aplicados em 

projetos de mineração, em andamento e/ou em pesquisas, em infraestrutura de transportes em 

andamento e/ou em estudo e, em hidrelétricas já instaladas, em instalação e/ou em estudo. 

Estudos realizados pela REDES/FIEPA (2012) aponta que será investido na região até 2016 

cerca de 31.802 milhões de reais e, que para fazer frente a esses investimentos, será necessário 

mão-de-obra capacitada e qualificada, principalmente, na construção civil (pedreiro, armador, 

instalador hidráulico), mecânica (caldeireiro, soldador, torneiro industrial) e elétrica (eletricista 

de força, hidráulico e eletricista montador) (REDES, 2012). 

 Vale ressaltar que, estudos realizados em 2011 apontaram que a distribuição da economia 

em Santarém foi de 33,13% no setor primário, 14,52% no setor secundário e 52,35% no setor 

terciário (CEAMA, 2012). Os números apresentados apontam a necessidade de investimentos na 

capacitação e na qualificação de pessoas para a área de serviços de transportes rodo-fluvial, 

educação, meios de comunicação, bancários, supermercados, construção civil, mecânica e 

elétrica, alimentos, estradas, exportação, turismo e serviços públicos essenciais.   

Recentemente o Campus passou a ser agrícola.A Portaria 246 de 18 de abril de 2016 do 

Ministério da Educação, ao redimensionar cargos efetivos, cargos de direção e funções 

gratificadas/comissionadas, indicou em seus anexos que o campus Santarém é agrícola. Todavia 

ainda não foi discutida sistematicamente tal identidade nem no âmbito da comunidade acadêmica 
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e nem externamente. Posto esse desafio as Comissões já constituídas no campus poderão iniciar 

esse debate para subisidiar o próximo PDC. 

Atualmente, o IFPA – Campus de Santarém atende 361 alunos em turmas presenciais e 

56 alunos em Ensino a Distancia (EAD) totalizando 417 distribuídos entre cursos integrados, 

subsequentes e Formação Inicial e Continuada. Sendo que o Campus não tem nenhum curso 

superior em andamento, embora haja previsão de oferta no ano de 2017. 



 

 

MEC - SETEC 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS SANTARÉM  

 

Av. Castelo Branco, 621 Bairro InterventoriaSantarém-Pará.  

 

1.6 Objetivos e Metas 

 
OBJETIVO 

METAS / ANO 
INDICADORES 

2015 2016 2017 2018 

S
O

C
IE

D
A

D
E

 

Aumentar a quantidade de cursos de extensão ofertados 20 28 30 35 Número de cursos de extensão 
ofertados 

Aumentar a oferta de vagas em cursos regulares 496 417 700 800 Número de vagas ofertadas em 
cursos regulares 

Reduzir a taxa de evasão de alunos 30,8% 30% 25% 20% Percentual de evasão escolar no 
Campus 

Diminuir a taxa de retenção nos componentes curriculares 35% 30% 25% 20% Percentual de retenção por 
componentes curriculares 

Disponibilizar um quantitativo de vagas ofertadas ao PROEJA - - 40 40 Número de vagas ofertadas ao 
PROEJA 

Fomentar parcerias para aumentar vagas de estágio para discentes 24 25 30 35 Número de Instituições parceiras 
em estágios 

Produzir e difundir informações relativas aos egressos do IFPA 0% 0% 25% 40% Percentual de egressos em 
acompanhamento 

Apoiar a criação de incubadoras no Campus 1 1 2 2 Número de incubadoras existentes 
no Campus 

Melhorar a classificação municipal do Campus no ENEM  6 5 4 3 Classificação municipal do 
Campus no ENEM 

Realizar eventos e projetos culturais no Campus 6 6 8 10 Número de eventos e projetos 
culturais realizados 

Realizar eventos e projetos esportivos no Campus 2 2 2 3 Número de eventos e projetos 
esportivos realizados 

       

G
E

S
T

Ã
O

 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

Captar recursos externos para Projetos de Pesquisa - 5 7 10 Quantidade de projetos com 
captação de recursos 

Captar recursos externos para Projetos de Extensão - 3 6 10 Quantidade de projetos com 
captação de recursos 

Reduzir o consumo mensal de energia elétrica 26.954 KW 26.000 KW 25.500 KW 25.000 KW Médiamensal de Kw consumido 
no Campus 

Fazer parcerias com outros Campi para realização de licitações 0% 0% 10% 25% Percentual de licitações em 
parceria 

Atualizar as contas de restos a pagar  - R$ 
625.034,21 

R$ 
200.000,00 

R$ 
50.000,00 

Valor total de restos a pagar do 
Campus 
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Consolidar dados financeiros e patrimoniais 10% 30% 50% 70% Percentual de dados patrimoniais 
consolidados 

      

E
X

C
E

L
Ê

N
C

IA
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Consolidar e fortalecer os cursos ofertados x x x x Média das notas das avaliações 
da CPA 

Ampliar o número de bolsas nos programas de iniciação científica - - 2 2 Número de bolsas de iniciação 
científica vigentes 

Promover a pesquisa científica e tecnológica 1 2 2 4 Número de eventos científicos 
realizados 

Promover a expansão do quadro de docentes 47 53 56 60 Número total de docentes no 
Campus/Ano 

Promover a expansão do quadro de Téc. Administrativos 38 40 45 50 Número Total de técnicos no 
Campus/Ano 

       

V
A

L
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
O

 

S
E

R
V

ID
O

R
 

Capacitar os servidores em cursos de aprendizagem contínua - - 10% 20% Percentual de servidores 
capacitados 

Promover eventos de prevenção à saúde dos servidores - - 1 1 Número de eventos realizados 

Firmar e manter convênios de cooperação técnico-científico e educacional para qualificação de 
servidores 

1 1 1 1 Número de convênios de 
qualificação firmados 

Ampliar a utilização do Programa Institucional de Qualificação (PIQ/IFPA) - - 5 7 Número de bolsas vigentes do 
PIQ 

Incentivar a qualificação de docentes - - 7 7 Número de docentes qualificados 

Incentivar a qualificação de técnicos administrativos - - 4 4 Número de técnicos qualificados 
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2. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação, em sentido lato, é um processo presente na Instituição e engloba desde a 

avaliação propriamente dita do ensino e aprendizagem, a autoavaliação interna promovida pela 

Comissão Própria de Avaliação, com a produção de informações e relatórios para subsidiar tomadas 

de decisão pelos órgãos colegiados e gestão, até a avaliação externa sob responsabilidade do INEP 

ou órgãos de controle. 

 

2.1 A avaliação do ensino e aprendizagem 

A avaliação é parte integrante do processo de formação e tem o objetivo de diagnosticar a 

construção dos conhecimentos, habilidades e valores, orientando mudanças metodológicas 

centradas no domínio sócio afetivo e atitudinal e na aplicação dos saberes por parte do discente. O 

Regulamento Didático Pedagógico do ensino do IFPA, prevista no Capítulo XIII – DA 

AVALIAÇÃO, normatiza os procedimentos a serem adotados pelo Instituto. 

A sistemática de avaliação basear-se-á nos seguintes aspectos: 

 Ser diagnóstica, permanente, contínua e cumulativa, com a finalidade de acompanhar e 

aperfeiçoar o processo de desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e valores, 

obedecendo à ordenação e à sequência do ensino, bem como a orientação do currículo. 

 Observar a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 

natureza do curso. 

 Criar condições para que o aluno possa construir ativamente seu conhecimento a partir de 

sua própria prática e das sucessivas mudanças provocadas pelas transformações 

gradativamente assimiladas. 

É fundamental que os instrumentos da avaliação da aprendizagem estimulem o discente ao 

hábito da pesquisa, à criatividade, ao autodesenvolvimento, à atitude crítico-reflexiva, 

predominando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
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O Processo de Avaliação será desenvolvido continuamente, com culminânciabimestral. Os 

instrumentos de avaliação serão diversificados, compreendendo exercícios com defesas orais e 

escritas, testes objetivos, provas discursivas, seminários, projetos orientados, experimentações 

práticas, feiras, atividades culturais, jornadas pedagógicas, dentre outros, com a utilização de, no 

mínimo, quatro instrumentos diferenciados por culminância; sendo, obrigatoriamente, necessário o 

registro de qualquer procedimento de avaliação no diário de classe, tendo em vista uma avaliação 

progressiva ao longo do Ano/Semestre, considerando-se ainda, a apuração da assiduidade do 

discente, como componente quantitativo do processo de avaliação. 

O desempenho do discente em cada unidade didática será registrado através de nota, 

compreendida entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), sendo que os resultados das avaliações serão 

mensurados de acordo com a fórmula descrita abaixo: 

 

2.1.1 PARA OS CURSOS SUBSEQUENTES: 

 

A aprovação em cada componente curricular de curso em regime semestral ou modular, avaliado 

por nota, será mensurado pela seguinte fórmula: 

 

 

 

Legenda:  

MF = Média Final 

BI = Avaliação Bimestral 

 

O estudante será aprovado no componente curricular se obtiver Média Final maior ou igual a 7,00 

(sete). O estudante que obtiver Média Final (MF) menor que 7,00 (sete) deverá realizar prova final, 

sendo aplicado a seguinte fórmula. 

 

 

Legenda: 

MF = Média Final 

MB = Média Bimestral 
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PF = Prova Final 

O estudante será aprovado no componente curricular após a aplicação da  

prova final se obtiver Média Final maior ou igual a 7,00 (sete).  

 

2.1.2 PARA OS CURSOS INTEGRADOS 

 

A aprovação em cada componente curricular de curso em regime anual, avaliado por nota, será 

mensurado pela seguinte fórmula: 

 

Legenda:  

MF = Média Final 

BI = Avaliação Bimestral 

 

O estudante será aprovado no componente curricular se obtiver Média Finalmaior ou igual a 7,00 

(sete). O estudante que obtiver Média Final (MF) menor que 7,00 (sete) deverá realizar prova final, 

sendo aplicado a seguinte fórmula. 

 

Legenda: 

MF = Média Final 

MB = Média Bimestral 

PF = Prova Final 

 

O estudante será aprovado no componente curricular após a aplicação da prova final se 

obtiver Média Final maior ou igual a 7,00 (sete). Caso a Média Final seja inferior a 7,00 (sete), o 

estudante será considerado reprovado no componente curricular. 

 

2.2 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 O objetivo primário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – 

Campus Santarém é o compromisso de colaborar com o desenvolvimento econômico, social e 

cultural, de participar e promover, de forma dinâmica, o processo de transformação da sociedade, 
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impulsionando o progresso do próprio homem, sem perder de vista os valores e a identidade cultural 

do meio no qual ele está inserido. 

 A avaliação deverá auxiliar a Instituição a identificar seus aspectos mais fortes, suas 

potencialidades, suas carências setoriais e necessidades gerais, definir prioridades e elaborar ações 

para seu efetivo desenvolvimento institucional. Com isso, pressupõe-se o desenvolvimento de um 

processo de auto avaliação voltado para a melhoria da qualidade do ensino, articulando as áreas de 

pesquisa, extensão e gestão. 

 A auto avaliação é um processo social e coletivo de reflexão, produção de conhecimentos 

sobre a Instituição e os cursos, compreensão de conjunto, interpretação e trabalho de transformação. 

É coordenado pela Comissão Própria de Avaliação, que tem como finalidade: (a) planejar e 

organizar suas atividades, (b) sistematizar o processo avaliativo, sensibilizando a comunidade à 

participação, (c) fornecer assessoramento aos diferentes setores da instituição, na perspectiva de 

conduzir à reflexão dos atores em relação a esse processo. 

 Inicialmente, é realizado o planejamento das ações a serem desenvolvidas durante o 

processo de auto avaliação, mediante plano de trabalho que inclui: cronograma; plano de ações; 

metodologia para coleta de dados e pesquisa junto à comunidade acadêmica; análise dos resultados 

e elaboração de relatórios e planos de ação; além dos meios de divulgação dos resultados. A 

Comissão Própria de Avaliação realiza reuniões periódicas, contando com a participação da 

comunidade interna (docentes, discentes, técnico-administrativos em educação) e representantes da 

sociedade civil organizada. 

 O cronograma traz a previsão da realização de reuniões e eventos e prazos de efetivação das 

ações propostas. No plano de ação faz-se um detalhamento (distribuição de tarefas, recursos 

humanos, materiais e operacionais) das atividades e ações a serem desenvolvidas durante o 

processo. O processo inclui o diagnóstico junto à comunidade por meio de instrumentos 

padronizados e organizados de acordo com as dimensões do SINAES. O diagnóstico é aplicado a 

todos os segmentos: gestores, servidores e estudantes. 

 Na sequência, a CPA elabora o relatório geral de auto avaliação institucional, de maneira a 

demonstrar uma pesquisa quantiqualitativa, que tem como sujeitos os participantes do diagnóstico. 

As dimensões do SINAES e seus indicadores servem como referência para a interpretação dos 

resultados e para a elaboração do plano de ação geral de auto avaliação institucional.  

Após a elaboração do relatório, este é divulgado em reuniões e documentos informativos, 

servindo de base para a reflexão, análise e busca de soluções para os problemas apontados e 

também para a melhoria do processo. Esses resultados servirão para o planejamento das atividades 

institucionais e melhorias das ações, como também deverão representar um compromisso em busca 

da excelência na instituição. 
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O diagnóstico da avaliação institucional envolve todas as áreas de atuação do campus e 

serve de referência para a proposição e implementação de ações de melhoria que farão parte do 

PDI, PDC, PPP, PPCs, planos de gestão, contribuindo, consequentemente, para a tomada de 

decisão. 

Ao final do processo de autoavaliação, é realizada uma reflexão em que são analisadas as 

estratégias utilizadas, as dificuldades e os avanços para, então, planejar as próximas ações a serem 

desenvolvidas, visando à continuidade do processo. 

Destaca-se também que a avaliação é ação de atribuição de valor e produção de sentidos, 

sendo sua base o real, porém não simplesmente como produção passada e sentido acabado, mas, 

principalmente, como projeto aberto ao futuro, em que se trata de questionar os significados das 

ações e das ideias, tendo como referência os valores fundacionais da educação e, como perspectiva, 

a construção do futuro, não apenas para a educação profissional, mas para a sociedade que se quer 

consolidar ou construir. 

Os resultados das avaliações serão utilizados pelo docente para identificar os avanços e 

dificuldades do discente, com vistas ao redimensionamento do trabalho pedagógico na perspectiva 

da melhoria do processo ensino-aprendizagem. O resultado de cada culminância será entregue pelo 

docente na Coordenação de Curso, em formulário próprio emitido pelo SIGAA. 

3.POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

As políticas acadêmicas do Campus Santarém visam consolidar os ideais da gestão 

democrática. Para tanto são valorizadas as diferentes vozes que emanam dos seguimentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade organizada. 

As ações da gestão administrativa, acadêmica, de extensão, pesquisa e inovação são gestadas 

a partir do envolvimento do maior número possível de atores. O êxito do campus não se dará à 

margem dos estudantes e servidores. Pelo contrário, eles são co-responsáveis pelo fortalecimento do 

Campus e da educação.  

 

3.1Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-Administrativas para os Cursos de Educação 

Básica e Profissional. 

 

Os desdobramentos de uma gestão democrática devem se fazer notar nas políticas de ensino 

e acadêmicas desde a educação básica. Nesse sentido a aquisição de conhecimentos técnicos não 

esgota a formação do indivíduo. O estímulo à autonomia, ao empreendedorismo, à reflexão crítica 
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deve estar presentes nas práticas e metodologias de ensino. Queremos um profissional competente, 

mas não dissociado de um bom cidadão. 

Sabe-se que a LDB, Lei nº 9394/96, dedica um capítulo especial à educação básica 

profissional, assinalando sua integração às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduzindo o educando ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva e cidadã. As formas de atendimento, previstas no Decreto nº 5.154/2004, são formação 

inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio e educação 

tecnológica, de graduação e de pós-graduação.  

No nível técnico a articulação com o ensino médio pode se dar das seguintes formas: 

integrada quando se articula o ensino médio com a profissionalização na mesma instituição, com 

matrícula única pelo aluno; concomitante quando na mesma instituição ou em instituições diferentes 

o aluno tem duas matrículas, sendo uma para a formação geral e outra para a profissionalizante, 

com ou sem convênio de intercomplementaridade para o desenvolvimento de projetos pedagógicos 

unificados; subsequente após o ensino médio. 

O debate atual se concentra na educação profissional de nível médio, em que pesa o desafio da 

integração da formação propedêutica, que prepara para o prosseguimento dos estudos e a formação 

profissional voltada para o mundo do trabalho.  É necessário também considerar que é igualmente 

desafiador educar para a cidadania neste século de profundas mudanças estruturais nas relações de 

emprego, trabalho e renda.  

Tal desafio é assumido pela política de ensino e acadêmica do Campus acreditando numa 

educação capaz de fortalecer valores éticos e humanísticos. 

O Campus, a partir dessa política e concepção, planeja manter a oferta de cursos integrados e 

subseqüentes nos três eixos em que tem atuado nos últimos anos a saber: Hospitalidade e Lazer, 

Infraestrutura e Recursos Naturais. 

Também pretende-se aperfeiçoar os meios e a oferta de cursos ligados ao PRONATEC, além 

de cursos ligados à Rede E-TEC, que visa ofertara educação profissional e tecnológica a distância, 

ampliando e democratizando o acesso a cursos. 

Ainda estão sendo preparados Planos de Cursos para a oferta de formação inicial e 

continuada. Num primeiro momento serão ofertados FICs nas áreas de Viveiricultor, Preparador de 

Pescado e Recepcionista em Meios de Hospedagem. Respeitando o perfil dos docentes serão 

elaborados Planos de Cursos dentro dos três eixos supracitados. 

Por fim o Campus planeja a oferta do PROEJA em Hospedagem para o ano de 2017. 

Os laboratórios tem atendido satisfatoriamente as exigências dos cursos sendo o mais 

equipado o de Edificações.  
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Foi constituída uma Comissão para trabalhar na otimização e adequações dos espaços a fim 

de melhor atender as necessidades do Campus.  

O planejamento de oferta de cursos levou em consideração o quadro de servidores e a 

infraestrutura do campus. 

No que concerne aos municípios da área de abrangência, pretende-se avançar nas parcerias 

com as prefeituras para oferta de cursos, levando em conta a vocação regional da cidade. 

Segue o quadro indicativo de cursos a serem ofertados no período de 2017 a 2018. 
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PLANO DE OFERTA DE CURSOS E VAGAS 

Programação da Oferta de Vagas dos Cursos Existentes 

 

Cursos Técnicos de Nível Médio 
 

 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

(presencial ou 

EAD) 

 

Forma de oferta 

(Concomitante, 

Integrado ou 

Subsequente) 

 

 

 

TURNO 

Programação Anual da Oferta de Vagas para o(s) Processo(s) Seletivo(s) 

Situaçãoem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Campus Santarém 
Aquicultura – polo Juruti EAD Subsequente - 50 1 

 

- - - - - - - - - - 

Pesca – polo Juruti EAD Subsequente - 50 1 - - - - - - - - - - 

Saneamento urbano – 

polo Juruti 

EAD Subsequente - 40 1 - - - - - - - - - - 

Aquicultura 

 

Presencial Integrado Manhã e 

Tarde 

35 1 - - - - - - - - 40 1 

Agropecuária Presencial Integrado Manhã e 

Tarde 

40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

Edificações  Presencial Integrado Manhã e 

Tarde 

40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

Hospedagem Presencial Integrado Tarde e 

Noite 

35 2 - - - - - - - - - - 

Informática Presencial Integrado Manhã e 

Tarde 

40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

Mineração Presencial Integrado Manhã 35 1 - - - - - - - - - - 

Pesca Presencial Integrado Tarde 35 1 - - - - - - - - - - 
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Saneamento Presencial Integrado Manhã e  

Tarde 
40 1 - - - - - - - - 40 1 

Aquicultura Presencial Subsequente Tarde 35 1 40 1 - - - - 40 1 40 1 

Edificações Presencial Subsequente Tarde  40 1 - - - - 40 1 - - - - 

Guia de Turismo Presencial Subsequente Noite  40 1 - - - - - - 40 1 40 1 

Hospedagem Presencial Subsequente Tarde 40 1 40 1 - - - - - - - - 

Saneamento Presencial Subsequente Tarde 40 1 40 1 - - 40 1 40 1 - - 

Total de vagas e turmas 635 17 240 6 160 4 200 5 240 6 280 7 

 

 
Cursos Técnicos de Nível Médio – PROEJA 
 

 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

(presencial ou 

EAD) 

 

Forma de oferta 

(Concomitante, 

Integrado ou 

Subsequente) 

 

 

 

TURNO 

Programação Anual da Oferta de Vagas para o(s) Processo(s) Seletivo(s) 

Situaçãoem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Campus Santarém 

Hospedagem  Presencial Proeja Integrado Noite 40 1 - - - - - - 40 1 40 1 

Total de vagas e turmas 40 1       40 1 40 1 

 

 
 

Programação da Oferta de Cursos FIC  
 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

(presencial ou 

EAD) 

 

Forma de oferta 

(Concomitante, 

Integrado ou 

Subsequente) 

 

 

 

TURNO 

Programação Anual da Oferta de Vagas para o(s) Processo(s) Seletivo(s) 

Situaçãoem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Campus Santarém 
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Produtor Agropecuário 
Presencial  FIC Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - - - 35 1 

Secretariado 
Presencial FIC Noite - - - - - - - - - - 35 1 

Bulbalinocultor 
Presencial FIC Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - - - 35 1 

Administrador de Banco de 

Dados 

Presencial FIC Noite - - - - - - - - - - 35 1 

Organizador de Eventos Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 35 1 

Programador de Sistemas Presencial FIC Noite - - - - - - - - - - 35 1 

Viveiricultor 
Presencial FIC Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - 35 1 35 1 

Operador de Computador  Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 35 1 

Preparador de Pescado 
Presencial FIC Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - 35 1 35 1 

Recepcionista em Meios de 

Hospedagens 

Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 35 1 

Manejador de Florestas 

Nativas 

Presencial FIC Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - 35 1 35 1 

Agricultor Orgânico  Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 35 1 

Assistente de 

Geoprocessamento 

Presencial FIC Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - 35 1 35 1 

Web designer Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 - - 

Segurança Digital Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 35 1 

Aplicativos Móveis Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 35 1 

Desenvolvimento Mobile `Presencial FIC Noite - - - - - - - - 35 1 - - 

Total de vagas e turmas 
        420 1

2 

525 15 

 



 

 

MEC - SETEC 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS SANTARÉM  

 

Av. Castelo Branco, 621 Bairro InterventoriaSantarém-Pará.  

 

3.2 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-Administrativas para os Cursos de Graduação  

 

O campus Santarém já atuou na oferta de Cursos de Graduação, todavia, ligados aos programas PARFOR e PROCAMPO. 

Estão sendo envidados esforços para a verticalização gradativa dos cursos técnicos. A partir do ano de 2017 pretende-se ofertar dois cursos superiores 

de forma regular. 

Uma das concepções teóricas e políticas que fundamentam as propostas de concretização da oferta de cursos do Campus Santarém, especialmente os 

superiores, além das já mencionadas acima, é a compreensão da educação técnica e tecnológica como ferramenta para ampliar e socializar os ganhos das 

inovações ditas tecnológicas, sobretudo para os menos favorecidos historicamente epara as regiões antes desassistidas por políticas educacionais. 

Pactuamos o pensamento de Bazzo (1998) no que se refere à educação tecnológica: 

 

A característica fundamental da educação tecnológica é a de registrar, sistematizar, compreender e utilizar o conceito de tecnologia, histórica e socialmente 

construído, para dele fazer um elemento de ensino, pesquisa e extensão, numa dimensão que ultrapasse os limites das simples aplicações técnicas, como 

instrumento de inovação e transformação das atividades econômicas em benefício do homem, enquanto trabalhador, e do país. A educação tecnológica envolve 

dimensões de engenharia de produção, qualidade, gerência, marketing, vendas, comunicação entre outras, que a tornam um vetor fundamental de expressão da 

cultura das sociedades. 

 

 

Assumindo tais pressupostos, a educação superior do Campus Santarém primará por ações inventivas que resultem em benefícios para o entorno e para a 

sociedade em geral. Entende-se a importância de olhar a tecnologia e inovação de um modo crítico e reflexivo a fim de evitar que elas estejam a serviço pequenos 

grupos econômicos hegemônicos.  

Vislumbramos o ensino superior como caminho e instrumento para corrigir as desigualdades sociais disseminando conhecimentos e oportunidades.  
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Assim as políticas para os cursos superiores estarão voltadas sobretudo para: 

a) fomentar a participação dos acadêmicos em projetos de iniciação científica e tecnológica. 

b) criação de projetos e ações que promovam o desenvolvimento local e regional. 

c) aprimorar a reflexão crítica dos estudantes e a autonomia. 

d) fortalecimentoda pesquisa. 

e) interdisciplinaridade e transversalidade. 

f) integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

g) superação de dicotomias como teórico-prática, pensar-fazer, manual-intelectual. 

h) estímulo as ações de autoavaliação. 

 

Por meio de tais políticas para a Graduação espera-se cursos com excelente qualidade. 

O campus planeja melhorias nos laboratórios por meio da adequação de espaços, projetos de captação de recursos para aquisição de equipamentos e 

investimento do orçamento interno, demarcação de um terreno no entorno da área construída para práticas ligadas à áreas de Recursos Naturais. Está também 

previsto, como dito, parcerias com as Prefeituras dos municípios de abrangência. 

Recentemente o quadro de servidores foi ampliado inclusive com profissionais para atuar especificamente nos laboratórios.  

Dentro do Planejamento para o biênio 2017-2018 pretende-se ofertar dois cursos superiores: 

 

Cursos de Bacharelado 
 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

(presencial ou 

EAD) 

 

Forma de oferta 

(Concomitante, 

Integrado ou 

Subsequente) 

 

 

 

TURNO 

Programação Anual da Oferta de Vagas para o(s) Processo(s) Seletivo(s) 

Situaçãoem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Campus Santarém 
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Engenharia Civil 
Presencial 

Bacharelado 
Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - 40 1 4

0 

1 

Agroecologia  
Presencial 

Bacharelado 
Manhã e 

tarde 

- - - - - - - - 40 1 4

0 

1 

Total de vagas e turmas         80 2 8

0 

2 

 

 

Curso de Licenciatura 
 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

(presencial ou 

EAD) 

 

Forma de oferta 

(Concomitante, 

Integrado ou 

Subsequente) 

 

 

 

TURNO 

Programação Anual da Oferta de Vagas para o(s) Processo(s) Seletivo(s) 

Situaçãoem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

p/turma 
Nº de 

turmas 

Vagas 

p/turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/turma 

Nº de 

turmas 

Campus Santarém 

Educação do Campo Presencial Licenciatura Noite - - - - - - - - - - 40 1 

Total de vagas e turmas           40 1 

 

 

3.3 Políticas de Ensino e Ações Acadêmico-Administrativas para os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu  

A oferta de pós graduaçãolato sensuintegra o projeto de ampliação da oferta de cursos e vagas do Campus Santarém. Por força de lei a Rede Federal 

deve atuar na formação de docentes. Desse modo estão sendo gestados cursos para aperfeiçoamento e especialização voltados para professores, mas não 

exclusivamente.   

Os conhecimentos adquiridos na graduação poderão ser melhor assentados e discutidos nos cursos de formação lato sensu. Espera-se que tal oferta 

contribua no fortalecimento da pesquisa dentro do campus. 
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As concepções epistemológicas, pedagógicas, metodológicas e políticas que norteiam a educação básica e a graduação ganham força nos cursos de 

aperfeiçoamento e especialização. 

O quadro de docentes do campus já permite esse avanço.  

Assim está no planejamento a oferta de dois cursos lato sensu: 

 

Cursos de Pós - graduação 
 

 

Nome do curso 

 

Modalidade 

(presencial ou 

EAD) 

 

Forma de oferta 

(Concomitante, 

Integrado ou 

Subsequente) 

 

 

 

TURNO 

Programação Anual da Oferta de Vagas para o(s) Processo(s) Seletivo(s) 

Situaçãoem 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Vagas 

p/ 

turma 

Nº de 

turmas 

Campus Santarém 

Educação do Campo  
Presencial 

Especialização 
Noite - - - - - - - - 40 1 4

0 

1 

Ensino de Ciências 
Presencial 

Especialização 
Noite - - - - - - - - 40 1 4

0 

1 

Total de vagas e turmas         80 1 8

0 

1 

 



 

 

MEC - SETEC 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS SANTARÉM  

 

Av. Castelo Branco, 621 Bairro InterventoriaSantarém-Pará.  

 

3.4 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a Pesquisa ou Iniciação 

Científica e Tecnológica  

 

O campus Santarém avançou nas políticas voltadas à pesquisa e iniciação científica. O 

aumento de docentes com formação stricto sensu, documentos institucionais regulamentando a 

carga horária de ensino, extensão e pesquisa, jornadas científicas, projetos aprovados com fomento 

externo, são fatores que indicam um processo de amadurecimento na prática de pesquisa.  

O Campus tem se planejado para destinar recursos mais impactantes de estímulo nessa área.  

Mais recentemente foi implantado o Comitê Científico por meio de Portaria para dar maior 

objetividade e celeridade na dinâmica de avaliação e aprovação de projetos. 

Vários projetos de pesquisa foram aprovados recentemente por meio de editais externos. 

Com isso temos além do trabalho docente, vários alunos bolsistas ligados à iniciação científica. 

Com a oferta de cursos superiores e de formação lato sensu espera-se ações mais ousadas e 

abrangentes de pesquisa e iniciação científica. 

 

3.5 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a Extensão.  

 

O processo de interação com a sociedade implementado no IFPA, Campus Santarém 

defende a perspectiva de articular mecanismos de extensão às ações de ensino e de pesquisa, numa 

relação de verticalização do ensino e, ao mesmo tempo, numa relação horizontal com as 

comunidades interna e externa.  

A Coordenação de Extensão é responsável por conduzir a política de extensão, as ações, 

projetos e programas na Instituição, assim também, responde pela avaliação, pelo acompanhamento 

e pelo aperfeiçoamento das políticas e das ações de extensão. Atua, em âmbito sistêmico, com o 

apoio da Diretoria de Ensino, Coordenação Pedagógica e Coordenação de Pesquisa. 

Desenvolve interação com a comunidade externa e o ambiente acadêmico, além de realizar 

práticas planejadas, em parceria com organizações governamentais e não governamentais, 

instituições nacionais, instituições públicas e privadas, associações de bairro, Igrejas, pessoas, como 

também realiza prestação de serviços a comunidade. 
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As ações de extensão são entendidas como atividades extracurriculares, caracterizando-se, 

em sua maioria, pela não obrigatoriedade, visto não constituírem etapas regulares de ensino, exceto 

o estágio curricular que faz parte da grade curricular do curso técnico. Assim, é considerada ação de 

extensão toda atividade acadêmica, científica, cultural, esportiva, técnica ou tecnológica que não 

esteja inserida na matriz curricular dos cursos regulares do ensino técnico, da graduação e de 

formação inicial e continuada. Exceto, o estágio que é curricular. 

Nesse sentido, seguem, abaixo, as principais ações de extensão consolidadas no Instituto 

Federal do Pará, Campus Santarém: cursos de extensão, estágio curricular, visitas técnicas ou aulas 

de campo, eventos, acompanhamento de egressos, acompanhamento ao projeto Integrador, culturais 

e artísticos, esportivos, relações institucionais e parcerias e projetos e serviços tecnológicos. 

No que se refere a cursos de extensão, são ações pedagógicas de caráter teórico e prático, de 

oferta regular e não regular, que objetivam proporcionar aperfeiçoamento, aprofundamento, 

formação continuada e qualificação profissional. 

No que se refere a estágio, compreende atividades relativas à prática profissional. É um 

componente curricular obrigatório para a conclusão da maioria dos cursos na modalidade de 

educação profissional e tecnológica. A proposição e a condução das políticas institucionais de 

estágio são de competência do Núcleo de Estágio em articulação com a Coordenação de Extensão. 

Considerando o contato do estudante com o mundo do trabalho, a inserção do discente nesse mesmo 

mundo e a criação de oportunidades de emprego e de renda, convém estabelecer diretrizes, visando 

o inicio da relação do estudante do IFPA, Campus Santarém com o mundo do trabalho. 

No que se refere a visitas técnicas ou aulas de campo é significativo paras as áreas 

acadêmicas da Instituição de aliar a teoria com a prática buscando o aprofundamento da 

aprendizagem do estudante e o contato com as inovações ou as transformações tecnológicas no 

mundo do trabalho. 

No que se refere a eventos, são ações de cunho social, técnico, científico, esportivo, artístico 

e cultural que tanto favorecem a difusão e a socialização do conhecimento quanto a interação e a 

participação da comunidade externa e/ou interna. 

No que se refere a acompanhamento de egressos, constitui-se no conjunto de ações que 

visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva de identificar cenários, 

propiciar oportunidades de emprego e renda e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e 

extensão da Instituição. 

No que se refere ao acompanhamento ao projeto Integrador, culturais, artísticos e esportivos, 

compreendem tanto ações de promoção, socialização e difusão da ciência, da cultura e das artes 

quanto ações integradoras de natureza desportiva. 
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No que se refere a relações institucionais e parcerias, objetivam estabelecer, externamente, 

relações interinstitucionais e parcerias externas ao Instituto, atuando como um instrumento para a 

melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão. 

No que se refere a projetos e serviços tecnológicos, possibilitam o desenvolvimento de 

parcerias com instituições que tenham uma interface de aplicabilidade tanto de produção 

tecnológica quanto de outros serviços operacionais no mundo do trabalho. 

Para o fortalecimento e a consolidação dessas atividades de extensão se faz necessário que 

os profissionais da educação se apropriem do conhecimento da realidade local, dos problemas e 

potencialidades da Região Oeste do Pará. Assim, a participação dos servidores (docentes e técnico-

administrativos), estudantes e a comunidade externa são importantes colaboradores na 

implementação das ações de extensão, aliados com o ensino e a pesquisa, consolidando uma efetiva 

intervenção na realidade, no qual os saberes diversos são difundidos,aprofundados e inovados. 

Diante disto, haverá uma interação com a comunidade proporcionando novas aprendizagens, 

incentivando a produção de conhecimentos e promovendo ações para o desenvolvimento pessoal, 

profissional, social, cultural e econômico local.  

A dimensão acadêmica da extensão, ao longo do processo histórico no Brasil vem sofrendo 

mudanças, entraves, avanços e conquistas que proporcionaram um novo olhar sobre o processo de 

fomento das atividades de extensão. 

A palavra extensão quando associada das dimensões acadêmicas, significa expandir, ou seja, 

ultrapassar os limites dos muros institucionais em dois sentidos – de dentro para fora e de fora para 

dentro, em um movimento de ida e vinda de saberes. Neste sentido, a atividade de extensão pode ser 

caracterizada em três perfis diferentes: a extensão assistencialista, a extensão moderna e a extensão 

emancipatória.  

Na extensão assistencialista é relevante a organização social brasileira e a consciência dos 

direitos do cidadão, sendo que as ações são voltadas para os excluídos, com a prestação de serviços 

que não chegam por outros meios às comunidades.  

Na Extensão Moderna é significativo o avanço da pesquisa científica, sendo que as 

atividades são voltadas para a empresa, com prestação de serviço tecnológico por meio de 

laboratórios, contribuindo para o reforço orçamentário das Instituições. 

Na extensão emancipatória as atividades são voltadas a diversos grupos e classes sociais, 

agregando o protagonismo da comunidade na construção das relações, o acesso aos novos saberes, a 

promoção social e a realização pessoal e profissional. 

Portanto, é necessário que a Instituição compreenda esses perfis como condição essencial 

para a construção adequada de uma proposta de atuação no Instituto.. 
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. É preciso, portanto, planejar um conjunto de atividades que resultem na confluência dos 

três perfis de extensão: o assistencialista, o moderno e o emancipatório. Deve-se enfatizar, em 

especial, o viés da construção e do fortalecimento da cidadania, dentre outros elementos que 

respaldam práticas favorecedoras da emancipação dos sujeitos. 

A extensão, como via de interação com a sociedade, constitui-se em um elemento de mão 

dupla indispensável tanto para o Instituto conhecer a realidade sociocultural, econômica e política 

de seu entorno quanto para a comunidade ter acesso ao saber produzido no e pelo Instituto. 

Portanto, no arcabouço da extensão, a educação, a ciência e a tecnologia devem estar articuladas, de 

modo a agregar saber e fazer, a socializar conhecimentos, a possibilitar trocas de saberes 

(acadêmicos, experienciais e populares)  

 

3.5.1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE EXTENSÃO E INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

Reafirma-se que as atividades de extensão são espaços legítimos para possibilitar o acesso a 

diferentes saberes produzidos socialmente, para socializar as experiências acadêmicas, para 

reconhecer os saberes populares e os do senso comum e para demonstrar que se ensina e se aprende 

com a comunidade.  

A partir dessa troca e desse movimento,produzem-se novos conhecimentos em prol da 

formação de estudantes e de profissionais, a formação de cidadãos que se habilitam a ter uma 

atuação transformadora da realidade social. 

Concebida nesses termos, a extensão no IFPA Campus Santarém deve pautar-se nos 

seguintes princípios: 

 indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, numa perspectiva de tríade sustentadora das 

práticas curriculares; 

 interdisciplinaridade, abrindo-se ao diálogo entre as diferentes áreas deconhecimentos; 

 relacionamento bidirecional com a sociedade, numa perspectiva dialógica deinteração com 

grupos sociais e de troca de saberes; 

 Consolidação da educação, da ciência, da cultura e da tecnologia nas prioridades da 

localidade, da região e do País; e realização de práticas emancipatórias, instigadoras da 

formação de sujeitos 

 Autônomos e de seres de direitos sociais (cidadãos ativos, responsáveis e partícipes). 

 

3.5.2 DIRETRIZES E INDICADORES METODOLÓGICOS DE EXTENSÃO E INTERAÇÃO COM A 

SOCIEDADE  
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Com base nas discussões empreendidas acerca da concepção e dos princípios orientadores, 

vale considerar que a extensão, como atividade acadêmica no Instituto, assume importantes 

dimensões socioeconômicas e culturais em todo o Estado. 

Em sintonia com as orientações nacionais, propõe-se um conjunto de diretrizes para o 

desenvolvimento e o planejamento das políticas para a extensão, com as seguintes finalidades: 

buscar unidade e sistematização das ações; dialogar com o ensino e a pesquisa; assegurar a interação 

com a sociedade; e indicar, ao mesmo tempo, ações de acompanhamento e avaliação constantes 

para o processo de desenvolvimento sistêmico de programas, projetos, cursos, eventos e prestação 

de serviços, no âmbito de todo o IFPA. 

Apresentam-se, abaixo, as diretrizes: 

 sensibilização para com os problemas e as demandas da sociedade local, com 

vistas aos anseios dos grupos sociais do entorno da Instituição,  

 divulgação ampla, externa e interna, das atividades extensionistas desenvolvidas pelo IFPA; 

 efetiva ação cidadã de interação com a comunidade para a difusão dos saberes 

produzidos, de tal forma que as populações cujos problemas se tornam objetos da pesquisa 

acadêmica sejam também consideradas sujeitos desse conhecimento, tendo, portanto, pleno direito 

de acesso e de retorno às informações resultantes do processo investigativo; 

 prestação de serviços entendida como trabalho social, ou seja, como ação 

deliberada resultante de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e 

cultural do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 prioridade de atuação para o sistema público de ensino, a fim de colaborar com 

o fortalecimento da educação básica por meio de contribuições técnico científicas; 

 promoção de eventos para a socialização dos projetos desenvolvidos e a troca de 

experiências; 

 incentivo à participação de servidores e de alunos nos projetos e nos eventos 

artístico-culturais, científicos, esportivos, sociais e tecnológicos, tanto internos 

quanto externos; 

 acompanhamento e avaliação sistemáticos da prática de estágios; 

 acompanhamento sistemático de egressos; 

 ampliação, por meio do programa de intercâmbio para alunos e servidores, da 

relação com organismos internacionais; 

 incentivo à prática acadêmica sustentada por um currículo dinâmico, flexível e 

transformador, de forma a contribuir, com o alvo centrado na formação cidadã e 

profissional, para o desenvolvimento da consciência social e política; 

 estabelecimento de critérios para contemplação de carga horária dos servidores 
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envolvidos em atividades de extensão; e 

 incentivo para o desenvolvimento de projetos de extensão. 

 

3.6 Políticas Institucionais e Ações Acadêmico-Administrativas para a Preservação da 

Memória, Produção Artística e Patrimônio Cultural. 

 

O Campus não implementou até presente data política institucional específica.Todavia 

algumas ações e projetos estão presentes e consolidados.  

O eixo de Hospitalidade e Lazer promove visitas técnicas, palestras e eventos ligados à 

preservação da memória e patrimônio cultural. O projeto ligado à música e arte constitui orgulho do 

Campus. Por meio dele os jovens desenvolvem suas habilidades musicais e artísticas, interagem 

com a comunidade e dilatam os valores apreendidos no ambiente escolar.  

 

3.7 Políticas Institucionais e Ações de Estímulo Relacionadas à Difusão das Produções 

Acadêmicas: Científica, Didático-Pedagógica, Tecnológica, Artística e Cultural.  

 

O programa de assistência ao estudante (PAE), em suas linhas de ação e auxílios contempla 

ações como:  

Complemento das atividades acadêmicas: 

Participação em eventos -são atividades complementares ao ensino que propiciam o enriquecimento 

da aprendizagem e a formação educacional dos alunos. Sendo necessário que o(a) professor(a) 

encaminhe um documento(memorando) para a Diretoria de Ensino/Comissão de Assistência 

Estudantil comprovando a inscrição dos discentes e a relevância do evento para a complementação 

do aprendizado.  

Auxilio atividades artísticas e culturais - ser   um auxilio concedido aos estudantes que 

desempenham atividades artísticas e culturais que representam o IFPA/Campus Santarém; 

Foram contemplados através do Edital PAE n. 001/2016, 15 alunos que participam do Projeto 

Banda de Música do IFPA-Campus Santarém. 

 

3.8 Comunicação da IES com a Comunidade Interna  

 

A Assessoria de Comunicação do IFPA Campus Santarém (ASCOM-STM) tem a 

responsabilidade de fomentar os veículos oficiais de comunicação, bem como assessorar a imprensa 
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com a transferência de informações relevantes e de utilidade para a população, além de divulgar a 

imagem da instituição enquanto entidade pública e de qualidade no Ensino.  

O processo de comunicação com a comunidade interna e externa se dá de várias maneiras 

interagindo de forma efetiva com os diferentes segmentos institucionais e sociais. 

A comunicação interna do IFPA Campus Santarém é realizada do seguinte modo: 

1. Boletim Eletrônico: são produzidos e encaminhados emails aos servidores sobre os principais 

eventos, reuniões e atividades diversas realizadas pelo IFPA. 

 2. Murais de aviso: é um excelente meio de comunicação, no IFPA- Santarém.Há 02 murais 

instalados em locais de grande circulação de pessoas, tais como biblioteca e bloco de ensino, 01 em 

cada sala de aula (12 no total) e 02 murais móveis. Dessa forma, a comunicação interna fica bem 

mais abrangente. 

3. Grupos do WhatsApp: a ASCOM possui dois grupos de Whatssap que são úteis na divulgação 

das atividades desenvolvidas no campus; um grupo é com os servidores e outro com alunos 

representantes das turmas. Esses grupos são canais informativos que cumprem a tarefa de manter a 

comunicação com os servidores e alunos de uma maneira mais rápida, enérgica e instantânea, além 

de transmitir informações importantes sobre a nossa instituição de Ensino, trocar ideias sobre o 

IFPA e tirar dúvidas. 

 

3.9Comunicação da IES com a Comunidade Externa  

 

            A divulgação sobre os cursos, extensão, pesquisa, atos da gestão, das ações administrativo-

financeiras são divulgados externamente através da: 

1.  Revista IFPA em movimento que tem por objetivo principal dar visibilidade a essas ações. 

2. Fan Page do Campus Santarém (https://www.facebook.com/ifpacampussantarem)  que possui a 

função de divulgar as informações em tempo real. Por esse canal de comunicação temos uma maior 

proximidade com o público externo, com quase 2.000 seguidores que comentam, compartilham e 

difundem as informações do nosso campus por essa rede social. 

3. Site do Campus www.santarem.ifpa.edu.br, sempre atualizado e muito útil para divulgar as 

iniciativas e notícias que envolve essa Instituição de Ensino, pois tem o objetivo de informar os 

diferentes públicos e mantê-los atualizados sobre as ações do ensino, pesquisa e extensão. 

4. Assessoria a imprensa local: são elaboradas matérias sobre o Campus e encaminhadas as 

informações para os meios de comunicação da cidade (TV, rádio, jornal, blog  e revista impressa 

e/ou eletrônica)  
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Com relação à Ouvidoria Institucional, esse Campus não a possui; reclamações, sugestões, elogios 

são recebidos diretamente na ouvidoria do IFPA localizada no Campus Belém ou pelo site 

http://www.ifpa.edu.br/ouvidoria-fale. 

 

3.10Programas de Atendimento aos Estudantes  

 

3.10.1 APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

É desenvolvido pela Assessoria Pedagógica que é composta de 03 pedagogos, 01 psicólogo, 02 

assistentes sociais e 02 Técnicos em Assuntos Educacionais que conduzem o processo de 

atendimento psicológico, social e pedagógico aos discentes, onde buscam: 

 Facilitar a comunicação entre os agentes do processo educativo; 

 Estudar e propor medidas que visem aperfeiçoar os processos pedagógicos em estreita 

articulação com os demais profissionais do sistema educacional; 

 Elaborar e desenvolver projetos educacionais que fortaleçam a educação integral dos 

estudantes; 

 Participar da elaboração e execução de instrumentos específicos de orientação pedagógica e 

educacional; 

 Realizar trabalhos de pesquisa, visando à obtenção de dados que subsidiem a ação 

educativa; 

 Co-participantes na elaboração do planejamento de assistência estudantil; 

 Desenvolver ações de acolhimento da família do educando e planejamento das reuniões com 

pais/e ou responsáveis dos discentes, com apoio da equipe da Assistência Estudantil. 

 

 

3.10.2 PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO AO INGRESSANTE 

 

O Acolhimento aos alunos ingressantes é desenvolvido pela Diretoria de Ensino, com apoio 

da Coordenação Pedagógica, Assistência Estudantil, Secretaria Acadêmica, Coordenadores de 

Curso e Coordenação do Ensino Técnico e Básico. 

Este acolhimento é desenvolvido através de várias ações como: 

 Acolhimento pela Secretaria Acadêmica com orientações sobre matrícula e documentação; 

 Entrevista com os novos alunos ingressantes, realizada pela equipe psicossocial; 

 Programação de Acolhimento dos alunos ingressantes com orientações sobre Organização 

Didática, Assistência Estudantil, apresentação dos coordenadores de Curso e professores, 

Assessoria de Comunicação. 
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3.10.3PROGRAMAS DE ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE, NIVELAMENTO E/OU MONITORIA  

 

O campus Santarém atende aos padrões previstos e determinados nas normas relativas à 

acessibilidade. 

Em relação à monitoria, enquanto programa de incentivo à formação acadêmica, está em 

fase embrionária. O campus entende que tal ação é um instrumental relevante para ampliação dos 

espaços de aprendizagem. Ela aprimora a qualidade do ensino, e estimula a autonomia dos 

discentes. Assim pretende-se, até o final da vigência do PDC, consolidar o programa de 

nivelamento. 

 

3.10.4 PROJETO/IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

(NAPNE)  

 

O NAPNE foi implementado em 2011, tendo como objetivos específicos: 

 Ter uma equipe multidisciplinar para o atendimento, apoio e integração das diversas 

áreas da educação, interna e externa ao IFPA, Campus Santarém. 

 Organizar espaços de acolhimento especializado com acessibilidade; 

 Estruturar uma sala multifuncional com instrumentos didáticos, pedagógicos e 

equipamentos de tecnologia assistida; 

 Promover discussões com temáticas voltadas para o direito de acesso e permanência 

de alunos com necessidades específicas no IFPA, Campus Santarém; 

 Elaborar e efetivar projetos de capacitação, na área da Inclusão Escolar para toda a 

comunidade escolar do IFPA – Campus Santarém; 

 Primar pela defesa dos Princípios da Inclusão, nas ações desenvolvidas pelo IFPA, 

Campus Santarém; 

 Garantir a permanência de alunos com Necessidades Educacionais Específicas 

Ingressantes na Instituição via processo seletivo e demais políticas desenvolvidas no 

âmbito do IFPA, Campus Santarém; 

 Sensibilizar os docentes sobre a importância de dar atenção para os alunos com 

necessidades educacionais específicas; 

 Fortalecer a Política de parceiras com as entidades de pessoas com deficiência; 

 Atender as políticas de acessibilidade às pessoas com deficiências; 

 Acompanhamento do educando com Necessidades Educacionais Específicas pela 

equipe do NAPNE buscando conhecer as especificidades através de atendimento 

individual e familiar, utilizando instrumentais como: o diálogo, observação, 
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entrevista, visita domiciliar e formulário de identificação e construção de apoio 

necessário aos educandos. 

 

3.10.5POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA, CONFORME DISPOSTO DA LEI Nº 12.764/2012 

 

As ações no que diz respeito à política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 

espectro autista visam: 

 

 Sensibilizar a comunidade escolar sobre a política de proteção dos direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista e as particularidades envolvidas no atendimento a este público, 

no IFPA, Campus Santarém. 

 Acompanhamento do educando com Transtorno do Espectro Autista pela equipe do NAPNE 

e pedagógica do campus, visando conhecer as especificidades através de atendimento 

individual e familiar, utilizando instrumentais como: o diálogo, observação, entrevista, visita 

domiciliar para construção de apoio necessário aos educandos. 

 Incentivar a formação e a capacitação de profissionais no atendimento à pessoa com 

transtorno do espectro autista. 

 Desenvolver estratégias avaliativas que favoreçam a percepção da evolução da 

aprendizagem dos discentes, através do uso de instrumentos diversificados. 

 

3.10.6 PROJETO/IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIRO E INDÍGENA 

(NEABI) 

 

O campus entende ser de fundamental importância a existência e o trabalho do NEABI. Os 

tópicos abaixo apresentam nossos objetivos: 

 

 Implantar o Núcleo Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI) que é um espaço que 

congrega pesquisadores, docentes, técnico-administrativos e interessados em diversas áreas 

do conhecimento que têm como foco as ações relacionadas as relações étnico raciais na 

sociedade brasileira e, especificamente, no município de Santarém. 

 Desenvolver ações para promover a Consciência Negra; 

 Assessorar assuntos relativos à implementação da Lei 10.639/03, que garante a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

Entendemos que o NEABI irá facilitar a interlocução daqueles que trabalham com temáticas 

das relações raciais, promover pesquisas e realizar atividades extensionistas como forma de 
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divulgar o conhecimento construído sobre questões relacionadas à negritude, africanidades e os 

indígenas; 

 

3.11Políticas de Assistência Estudantil 

 

A Política de Assistência Estudantil no IFPA, Campus Santarém é desenvolvida pela Comissão 

de Assistência Estudantil, composta por 02 Assistentes Sociais, 01 Psicólogo, 01 Nutricionista. 

Tendo apoio dos demais integrantes da Comissão de Assistência Estudantil que se envolvem no 

planejamento das ações programadas anualmente, sendo representada por 01 professor de Educação 

Física, 01 professor de Química e 01 Pedagogo. 

As ações desenvolvidas pela equipe multidisciplinar busca concretizar o Programa de 

Assistência ao Estudante/PAE, seja através de Atendimento Psicossocial, Pedagógico e Nutricional 

ao educando. Como também pela concessão de auxílio financeiro aos estudantes em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, contribuindo para a permanência, melhoria do desempenho e 

conclusão de curso, sendo que este processo é desenvolvido por Editais que são aprovados pela 

Coordenação de Assistência Estudantil/PROEN e Procuradoria Federal do IFPA. 

A equipe da Assistência Estudantil busca: 

 Coordenar a política de assistência estudantil no campus; 

 Traçar, anualmente, o perfil socioeconômico da comunidade estudantil do IFPA; 

 Diagnosticar as questões sociais que interferem no processo ensino-aprendizagem; 

 Identificar os estudantes em situação de vulnerabilidade social; 

 Divulgar junto à comunidade estudantil os programas previstos no Programa de assistência 

Estudantil; 

 Proceder à organização e distribuição dos benefícios previstos no PAE; 

 Propor alternativas de atendimento as demandas por assistência estudantil; 

 Manter atualizados o cadastro dos estudantes atendidos pelos programas de assistência 

estudantil; 

 Articular os setores comprometidos com a exequibilidade da política de assistência 

estudantil; 

 Elaborar relatórios dos programas em atividade; 

 Dar visibilidade as ações desenvolvidas no campo da assistência estudantil na perspectiva 

de consolidá-la;  

 Avaliar, através de pesquisa, o perfil psicossocial das turmas ingressantes e as situações que 

interferem no desempenho acadêmico do estudante beneficiário da Assistência Estudantil; 
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 Desenvolver intervenções psicossociais, contribuindo para o desenvolvimento integral do 

aluno; 

 Realizar atendimento psicológico, buscando contribuir com o desenvolvimento do 

educando nos aspectos afetivo e emocional; 

 Buscar condições que facilitem o relacionamento intra e interpessoal do estudante 

contribuindo para o processo ensino-aprendizagem; 

 Utilizar-se do conhecimento especifico para prevenir problemas que venham interferir no 

processo de ensino-aprendizagem; 

 Promover ações sistemáticas de acompanhamento ao estudante ingressante visando facilitar 

sua convivência no ambiente escolar;  

 Participar do projeto político pedagógico da Instituição no sentido de contribuir com as 

discussões e subsidiar a intervenção profissional junto aos atores envolvidos no processo 

ensino e aprendizagem; 

 Planejar e desenvolver ações de saúde preventiva no contexto educacional; 

 Realizar atendimento de avaliação e acompanhamento nutricional e antropométrico dos 

discentes do IFPA; 

 Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o 

desenvolvimento das atribuições; 

 Desenvolver projetos de educação nutricional aos discentes; 

 

3.12Programas de Apoio à realização de Eventos Internos, Externos e à Produção Discente  

 

Os discentes são incentivados a desenvolver a competência educacional e técnica quando 

são incentivados a participar dos eventos internos da Instituição como: Trote Cidadão, Aniversário 

do IFPA, Campus Santarém, Festa Junina, Desfile Escolar, Semana Integrada e Jornada Científica, 

Encontros da Assistência Estudantil e da Coordenação Pedagógica, Reuniões do Fórum da 

Assistência Estudantil e dos representantes de Turma; 

Os alunos participam de visitas técnicas programadas pelos professores dos cursos técnicos 

com apoio de transporte e seguro de vida; 

Os alunos participam em eventos externos que são atividades complementares ao ensino que 

propiciam o enriquecimento da aprendizagem e a formação profissional e política dos mesmos.  

Neste sentido, os alunos possuem apoio financeiro para ajudar nas despesas de transporte e diárias 

que são atendidas pelo Programa de Assistência Estudantil. 
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Os alunos possuem apoio na confecção de banner nas produções científicas a serem 

apresentadas na Semana Integrada e Jornada Científica do IFPA, Campus Santarém; 

Os alunos que participam de atividades culturais e artísticas representando o IFPA, Campus 

Santarém possuem apoio financeiro prestado pelo Programa de Assistência Estudantil; 

Os alunos são estimulados para Participar em projetos de produção e edição da Revista do 

Instituto em meios físicos e eletrônicos, por meio de pesquisa de matérias para revista, entrevista, 

fotografia, produção de textos e revisão, contribuição para construção do designer gráfico e 

distribuição de material na comunidade interna e externa. 

 

3.13Política e Ações de Acompanhamento dos Egressos  

 

Sabemos que as políticas e as ações voltadas ao egresso são muito importantes. Por meio 

delas é possível acompanhar a atuação profissional do diplomado, aferir a qualidade do curso, 

constatar o cumprimento da missão social do Campus, diagnosticar limites, levantar informações 

sobre a viabilidade dos cursos, níveis de inserção do diplomado no mercado de trabalho, entre 

outras.  

 Atualmente esse acompanhamento tem-se dado de um modo esporádico. Por vezes são 

usados os meios eletrônicos de comunicação. 

 Não faltam ideias para efetivar essa política.  

 Assim sendo espera-se no prazo de vigência desse PDI que esteja formalizada a Política de 

acompanhamento contínuo aos egressos do Campus Santarém. 

 

3.14 Organização Estudantil (DCE, Grêmios e Centros Acadêmicos)  

 

O Movimento estudantil no IFPA, Campus Santarém irá representar os interesses gerais dos 

estudantes na defesa do ensino público, democrático e de qualidade, assim temos as seguintes 

representações: 

Grêmio Estudantil: a organização estudantil no IFPA, Campus Santarém está sendo 

reestruturada pelos discentes, conforme o que preconiza a Lei do Grêmio Estudantil nº. 7.398/85 

que estimula a organização dos estudantes para defender os interesses dos mesmos nas questões 

educacionais, culturais, esportivas e sociais. Neste sentido, os discentes irão realizar todos os 

procedimentos necessários para a criação de um Grêmio Estudantil, sendo necessário, que a 

organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios sejam estabelecidos nos seus estatutos, 

aprovado por Assembleia Geral do corpo discente. Como também a aprovação dos estatutos, e a 
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escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e 

secreto de cada estudante observando-se no que couberem, as normas da legislação eleitoral. 

O Grêmio é um colegiado de Estudantes do Ensino Técnico e tem como objetivos: 

- Congregar os estudantes da Instituição Federal de Ensino; 

- Defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes; 

- Incentivar a cultura literária, artística, desportiva e de lazer, bem como festas e excursões de 

seus membros; 

- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, político, desportivo e 

social com entidades congêneres; 

- Lutar pela democracia permanente dentro e fora da escola, através do direito de participação 

nos fóruns deliberativos adequados. 

Os Diretórios dos Centros Estudantis (DCE) congregarão os Estudantes dos Cursos Superiores, 

funcionando de acordo com seu estatuto, além de lutar pelos interesses do corpo discente e 

promover a aproximação e a solidariedade entre o corpo discente, docente e técnico-

administrativo do Instituto.  

Centro Acadêmico irá representar todos os estudantes de um curso superior existente no IFPA, 

Campus Santarém e será um canal representativo para discussões, debates, palestras e reuniões 

de forma democrática e aberta a todos que quiserem participar.  

As políticas de incentivo à organização da classe discente no IFPA refletem-se na oferta de 

infraestrutura mínima de funcionamento das entidades representativas do discente, nas 

orientações e no apoio à criação de entidades estudantis e realização de atividades culturais e 

lazer, bem como, a garantia de canais de comunicação entre os educandos e a gestão. 

    

4. POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

4.1 Política de Formação e Capacitação dos Servidores 

 

 Considerando a necessidade da melhoria contínua do processo educacional e a permanente 

valorização do servidor, foi elaborado o Plano Institucional de Qualificação – PIQ 2017 – 2020, o 

qual tem como objetivo nortear e institucionalizar o processo de qualificação profissional dos 

servidores do IFPA/Campus Santarém.  

 Visando a qualidade da educação ofertada pelo IFPA/Campus Santarém e considerando o 

que determina a Lei 9.394/96 e o processo de verticalização dos cursos a partir de 2017, foi 

realizado o diagnóstico do campus, levantando as principais necessidades de formação, visando o 
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processo de verticalização dos cursos, a melhoria contínua do trabalho pedagógico e a partir de 

discussão sobre os objetivos  e  metas  almejados,  a Coordenação do PIQ elaborou  o plano  com  

base  nas necessidades do Campus. 

 O principal objetivo do Plano Institucional de Qualificação (PIQ) do Instituto Federal do 

Pará – Campus Santarém é o estabelecimento de diretrizes e metas para as políticas de qualificação 

e capacitação dos servidores docentes e técnicos administrativos do campus, com vistas ao 

cumprimento de seus objetivos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Com foco nesse 

objetivo, o presente plano deverá: 

- Estabelecer procedimentos sistemáticos para o processo de qualificação dos servidores, inclusive 

com relação aos critérios para concessão de afastamento; 

- Definir claramente as políticas de qualificação, estabelecendo regras que impeçam privilégios, 

bem como decisões pessoais ou individuais; 

- Definir procedimentos claros e objetivos para acompanhamento e avaliação dos processos de 

qualificação dos servidores; 

- Definir as metas de qualificação e capacitação dos servidores da instituição; 

- Estimular a criação e proporcionar condições de consolidação dos grupos de pesquisa existentes 

no campus; 

- Propiciar a criação e consolidação de cursos de graduação e de pós-graduação Lato Sensu no IFPA 

campus Santarém; 

 

4.2 Gestão Institucional 

 

A estrutura organizacional do IFPA – Campus Santarém, foi delineado de forma dinâmica, 

visando atender satisfatoriamente às necessidades dos servidores, dos discentes e demais instâncias 

da sociedade visando o cumprimento da missão e da visão institucional. Essa estrutura 

organizacional-administrativa é constituída por órgãos consultivos, normativos, deliberativos e 

executivos, com suas respectivas atribuições e competências, definidos no documento regimental da 

instituição. 

De tal modo, a organização Administrativa do IFPA – Campus Santarém tem como estrutura 

o Conselho Diretor, a Direção Geral (DG), a Assessoria de Comunicação (ASCOM), a 

Coordenação de Tecnologia da Informação (TI), a Diretoria de Administração e Planejamento 

(DAP), a Diretoria de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (DEPEX).  

 

 

 



44 
 
 



 

 

MEC - SETEC 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS SANTARÉM  

 

Av. Castelo Branco, 621 Bairro InterventoriaSantarém-Pará.  

 

Estrutura Organizacional e Administrativa do Campus 

 

Quadro 3 – Estrutura Organizacional 

 

Função Atribuições Nome do Titular Cargo SIAPE 

Data de 

ingresso na 

função 

Nº da Portaria 

de Nomeação 

Conselho Diretor 

 

- Apreciar e aprovar o Plano de Gestão 

- Acompanhar de forma contínua a execução do 

Plano de Gestão 

- Analisar o relatório anual da direção geral 

- Regular o seu próprio funcionamento 

- Aprovar regimentos 

- Avocar o exame e deliberação sobre qualquer 

matéria de interesse do Campus 

Damião Pedro Meira Filho Diretor 1744222   

Diretor Geral - Exercer as atribuições inerentes a função 

executiva de diretor geral; 

- Administrar, gerir, coordenar e supervisionar as 

atividades do campus; 

 

DamiãoPedro Meira Filho Professor EBTT 1744222 18/04/2016 Port. Nº 658/16 

Diretor de Ensino - Planejar, coordenar, supervisionar e executar 

atividades referentes ao ensino básico, graduação e 

de assistências aos educandos. 

Fabricio Juliano Fernandes Professor EBTT 1000211 20/05/2016 Port. Nº 835/16 

Diretor Adm. - Assessorar a PROAD em assunto de sua área de 

competência assim como zelar pelo cumprimento 

das metas estabelecidas nos planejamentos 

institucionais do IFPA, na sua área de atuação. 

Rondinelle Sousa de Jesus Asst. Adm 1837869 06/05/2016 Port. Nº 765/16 

Coordenador 

Almoxarifado e 

- Gerenciar o controle e levantamento dos bens 

existentes no patrimônio da instituição. 

Jose Mario Dias Bentes Asst. Adm 1449648 14/07/2016 Port. Nº 

1.111/14 
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Patrimônio 

Coordenador 

Biblioteca 

- Coordenar e manter todos os serviços que 

estruturam a Biblioteca em harmonia para que, por 

meio do fluxo de suas atividades, possam interagir 

entre si para realização dos trabalhos; 

- Buscar e manter atualizadas informações inerentes 

a novas tecnologias desenvolvidas no campo 

biblioteconômico, a fim de dinamizar os serviços 

prestados; 

Eliana Amoedo de Souza 

Brasil 

Bibliotecária 1752605 11/04/13 Port. Nº 423/13 

Coordenador 

Curso 

Hospedagem 

- Promover a elaboração dos Planos de Curso de 

hospedagem em conjunto com os respectivos 

docentes e auxilio da coordenação pedagógica; 

-Planejar o processo de ensino-aprendizagem nos 

seus aspectos quantitativos e qualitativos com 

objetivo de aprimorar e acompanhar a execução dos 

currículos do respectivo curso ofertado; 

Erbena Silva Costa Professora 

EBTT 

1741434 12/03/15 Port. Nº 328/15 

Coordenador 

Curso 

Informática 

- Promover a elaboração dos Planos de Curso de 

informática em conjunto com os respectivos 

docentes e auxilio da coordenação pedagógica; 

-Planejar o processo de ensino-aprendizagem nos 

seus aspectos quantitativos e qualitativos com 

objetivo de aprimorar e acompanhar a execução dos 

currículos do respectivo curso ofertado; 

Luciano de Sousa Chaves Professor EBTT 2245273 13/07/16 Port. Nº 

1151/16 

Coordenadora 

Pesquisa 

- Assessorar a diretoria de pesquisa, pós-graduação 

e inovação na elaboração, aplicação e atualização 

das diretrizes e regulamentos inerentes a pesquisa. 

BrunnaCariello Professora 

EBBT 

2102280 24/02/16 Port. Nº208/16 

Coordenador 

Extensão 

- Implementar, acompanhar e supervisionar a 

implantação da política de extensão do IFPA; 

- Coordenar a implementação dos programas, 

projetos e ações de extensão e extensão tecnológica 

do IFPA, com base nas políticas aprovadas pelo 

conselho superior e com base naquelas adivindas de 

políticas públicas aprovadas no âmbito do 

ministério da educação. 

Verônica Solimar dos Santos Professora 

EBBT 

1190540 24/02/16 Port. Nº 209/16 

Coordenador - Acompanhar o aproveitamento de estudos e Paloma Rodrigues Siebert Professora 2272558 20/05/16 Port. Nº 836/16 
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Ensino Médio e 

Técnico 

colaborar na elaboração de materiais didático-

pedagógicos; 

- Realizar pesquisas de natureza técnico-pedagógica 

relacionadas com a legislação, organização e 

funcionamento de sistemas de ensino, processos de 

aprendizagem, administração escolar, métodos e 

técnicas empregadas;  

- Desenvolver atividades de orientação pedagógica 

aos docentes juntamente com o corpo pedagógico 

da Instituição; 

EBBT 

Assessor 

Comunicação 

- Prestar assessoria de imprensa organizar e 

distribuir materiais de divulgação para o campus e 

produzir notícias para o site e institucionais. 

Ivanita Bentes Sousa Professora 

EBTT 

1779605 01/08/14 Port. Nº 

1200/14 

Coordenador 

Estágio 

- Elaborar estratégias para a condução da política de 

estágio do IFPA; 

- Coordenar e acompanhar a implementação da 

política de estágio no campus. 

-Desenvolver parcerias para inserção do aluno no 

mercado de trabalho, seja por meio de emprego ou 

por meio do estágio extracurricular; 

Andson Pereira Ferreira Professor EBTT 1574578 01/08/14 Port. Nº 

1196/16 

Coordenador 

Secretaria 

Acadêmica 

- Subsidiar o departamento de registros e 

indicadores acadêmicos com dados estatísticos 

referentes a vida acadêmica da instituição além de 

publicar relatórios com indicadores acadêmicos 

para o conhecimento da comunidade acadêmica. 

Antônio Ivandro Silva dos 

Santos 

Asst. Adm 1821947 11/04/23 Port. Nº 420/13 

Coordenador da 

Assistência 

Estudantil 

- Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a 

política da assistência estudantil do IFPA; 

- Propor e assegurar a implementação da política de 

assistência do estudante do IFPA. 

     

Coordenador 

Curso 

Agropecuária 

- Promover a elaboração dos Planos de Curso de 

agropecuária em conjunto com os respectivos 

docentes e auxilio da coordenação pedagógica; 

-Planejar o processo de ensino-aprendizagem nos 

seus aspectos quantitativos e qualitativos com 

objetivo de aprimorar e acompanhar a execução dos 

Ellen Peixoto Pinon Friaes Professora 

EBTT 

1855886 17/03/14 Port. Nº 376/14 
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currículos do respectivo curso ofertado; 

Coordenador 

Curso 

Saneamento 

- Promover a elaboração dos Planos de Curso de 

saneamento em conjunto com os respectivos 

docentes e auxilio da coordenação pedagógica; 

-Planejar o processo de ensino-aprendizagem nos 

seus aspectos quantitativos e qualitativos com 

objetivo de aprimorar e acompanhar a execução dos 

currículos do respectivo curso ofertado; 

Elen Conceição Leal de 

Andrade 

Professora 

EBTT 

1820209 17/03/14 Port. Nº 375/14 

Coordenador 

Curso Edificações 

- Promover a elaboração dos Planos de Curso de 

edificações em conjunto com os respectivos 

docentes e auxilio da coordenação pedagógica; 

-Planejar o processo de ensino-aprendizagem nos 

seus aspectos quantitativos e qualitativos com 

objetivo de aprimorar e acompanhar a execução dos 

currículos do respectivo curso ofertado; 

Paulo Henrique Lobo Neves Professor EBBT 1741016 01/08/14 Port. Nº1199/14 

Coordenador 

Curso 

Aquicultura 

- Promover a elaboração dos Planos de Curso de 

aquicultura em conjunto com os respectivos 

docentes e auxilio da coordenação pedagógica; 

-Planejar o processo de ensino-aprendizagem nos 

seus aspectos quantitativos e qualitativos com 

objetivo de aprimorar e acompanhar a execução dos 

currículos do respectivo curso ofertado; 

Elton Nunes Britto Professor EBBT 1889441 14/04/16 Port. Nº662/16 

Coordenador de 

Tecnologia da 

Informação 

- Propor, executar e acompanhar as ações 

associadas ao contexto dos sistemas corporativos, 

documentos informatizados, páginas e portais de 

divulgação das informações institucionais e as 

demandas de cooperação técnica, no âmbito da 

Reitoria. 

Osvaldo Abraao Lima 

Figueira 

Analista 

Informática 

1820805 24/12/16 Port. Nº1541/13 

Coordenador 

Gestão de Pessoas 

- Coordenar e avaliar as políticas relativa ao quadro 

de pessoal assim como elaborar e divulgar 

informações necessárias a consecução das metas e 

objetivos da área.  

JhannethTalyta Costa Asst. Adm 2115581 14/01/16 Port. Nº 39/16 

Coordenador 

Orçamento e 

Finanças 

- Acompanhar os campi nos respectivos controles 

orçamentários, promovendo a suplementação e 

supressões de credito conforme autorização.  

Erica Dutra Pereira Asst. Adm 1876145 852/16 Port. Nº 852/16 
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Coordenador 

Licitações e 

Contratos 

- Exercer a gestão de contratos firmados pela 

reitoria e campi tutelados para fornecimento de 

produtos e serviços 

Denise Maythe Silva dos 

Santos 

Asst. Adm 2164969 24/05/16 Port. Nº854/16 

 



 

 

MEC - SETEC 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
CAMPUS SANTARÉM  

 

Av. Castelo Branco, 621 Bairro InterventoriaSantarém-Pará.  

 

4.3 Órgãos de Gestão e colegiados 

O Conselho Diretor é a última instância recursal no âmbito do IFPA Campus Santarém. 

Caracteriza-se como órgão consultivo e deliberativo máximo do Campus para assuntos de política 

acadêmica e administrativa. Suas competências são conferidas pelo Regimento Geral do IFPA, com 

composição e atribuições conferidas pelo mesmo regimento, sendo composto pelo Diretor Geral do 

Campus, como presidente; Diretor de Ensino; 02 representantes docentes eleitos por seus pares; 02 

representantes discentes eleitos pelos seus pares; 02 representantes técnico-administrativo, eleitos 

pelos seus pares; 01 (um) representante dos egressos; 02 (dois) representantes da sociedade civil 

organizada, oriundos de entidade representativa.  

 

4.4  Sistema de Registro Acadêmico  

 

O Campus Santarém mantém organizado e atualizado os registros acadêmicos por meio da 

Secretaria Acadêmica. O SIGAA, recentemente implantado, é o Sistema em vigor. Nele são 

mantidos os registros de dados acadêmicos dos cursos presenciais e a distância. Por meio dele são 

realizadas as rotinas acadêmicas como emissão de atestados, expedição de documentos acadêmicos, 

certificação e diplomas, matrícula e rematrícula dentre outros. 

Os estudantes podem participar de uma oficina para se familiarizar com o Sistema e poder 

acompanhar especialmente as notas e frequências lançadas e atividades propostas pelos docentes. 

 

4.5 Sustentabilidade Financeira 

O orçamento do Campus Santarém está ligado aos repasses do Governo Federal. Assim a 

organização quanto ao uso dos recursos orçamentários é discutido a partir dos valores estabelecidos 

a cada ano. A única possibilidade de arrecadação de recursos por via autônoma é através do 

processo seletivo para a abertura de novas turmas. 

Os repasses do Governo Federal têm como principal função a manutenção do campus com 

vista a despesas com limpeza e conservação predial, aquisição de materiais de expediente para que o 

setor administrativo possa exercer seu trabalho e materiais voltados para a área do ensino para 

atendimento das demandas solicitadas por professores. 
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Vale salientar que também nos é repassado recurso para aquisição de equipamentos, 

reformas e ampliação do prédio. Recursos utilizados como forma de investimento. 

Temos abaixo descrito modelo de utilização dos recursos repassado pelo Governo Federal no 

ano de 2016 e 2017: 

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2016 

AÇÃO 20RL - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO 

UNIDADE SANTARÉM 

META ESTUDANTES MATRICULADOS 2016   

DESPESAS CORRENTES COMUNS 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 2.306.379 

DESPESAS CORRENTES COMUNS VALOR  

33.90.08.00 - Auxilio Funeral   

33.90.14.00 - Diária Pessoal Civil 60.000 

33.90.18.00 - Bolsas de Estudo   50.000 

33.90.20.00 - Auxilio Pesquisador     

33.90.30.00 -Material de Consumo  8.000 

33.90.30.47 -Material Bibliográfico   

33.90.36.06 -Estagiários 50.000 

33.90.33.00 -Passagens 60.000 

33.90.35.00 - Consultorias   

33.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros -PF    

33.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra 1.529.000 

33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ 541.379 

33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ Intra   

33.91.47.00 -  Obrigações de Terceiros   

33.90.93.00 -  Restituições     

33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores     

Capacitação de servidores   

33.50.41.00 Anuidade CONIF   

DESPESAS CORRENTES DE INFORMATICA VALOR  

33.90.39-08 - Manutenção de Software   

33.90.39-11 - Locação de Software   

33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados 8.000 

33.90.39-27 - Suporte de T.I   

33.90.39-56 - Serviço de Processamento de Dados   

DESPESAS CORRENTES DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 
VALOR  

24.500 

INVESTIMENTO/CAPITAL 

TOTAL DAS DESPESAS INVESTIMENTO 150.000 

DESPESAS DE INVESTIMENTO COMUNS VALOR  

44.90.51.00 - Obras e Instalações   

44.90.52.00 - Equip/Mat. Permanente 150.000 

44.90.52.18-  Acervo Biliografico   

DESPESAS DE INVESTIMENTO COMUNS VALOR  

44.90.52-35 - Equipamento de Processamento de 
dados   

44.90.37- Aquisição de Software   

TOTAIS DAS DESPESAS (CUSTEIO E INVESTIMENTO) 2.456.379 

 

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2017 UNIDADE SANTARÉM 

AÇÃO 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
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CUSTEIO 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES R$ 1.719.973,40 

DESPESAS CORRENTES COMUNS VALOR TOTAL 

33.90.14.00 - Diária Pessoal Civil R$ 20.000,00 

33.90.18.00 - Bolsas de Estudo   R$ 0,00 

33.90.20.00 - Auxilio Pesquisador   R$ 0,00 

33.90.30.00 -Material de Consumo  R$ 30.000,00 

33.90.30.47 -Material Bibliográfico R$ 0,00 

33.90.36.06 -Estagiários R$ 0,00 

33.90.33.00 -Passagens R$ 15.000,00 

33.90.35.00 - Consultorias R$ 0,00 

33.90.36.00 - Outros Serv. Terceiros -PF  R$ 5.000,00 

33.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra R$ 1.247.873,40 

33.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros -PJ R$ 400.000,00 

33.91.47.00 -  Obrigações de Terceiros R$ 2.100,00 

33.90.93.00 -  Restituições   R$ 0,00 

Outras naturezas de despesas R$ 0,00 

DESPESAS CORRENTES DE INFORMATICA VALOR TOTAL 

33.90.39-08 - Manutenção de Software R$ 0,00 

33.90.39-11 - Locação de Software R$ 0,00 

33.90.30.17 - Material de Processamento de Dados R$ 0,00 

33.90.39-27 - Suporte de T.I R$ 0,00 

33.90.39-56 - Serviço de Processamento de Dados R$ 0,00 

INVESTIMENTO/CAPITAL 

TOTAL DAS DESPESAS INVESTIMENTO R$ 0,00 

DESPESAS DE INVESTIMENTO COMUNS VALOR TOTAL 

44.90.51.00 - Obras e Instalações R$ 0,00 

44.90.52.00 - Equip/Mat. Permanente R$ 0,00 

DESPESAS DE INVESTIMENTO DE INFORMÁTICA VALOR TOTAL 

44.90.52-35 - Equipamento de Processamento de dados R$ 0,00 

44.90.37- Aquisição de Software R$ 0,00 

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTEIO E INVESTIMENTO) R$ 1.719.973,40 

    

VALOR MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2017 R$ 1.719.973,40 

 

A provisão dos valores e ser repassado pelo Governo se dá através de fórmula que leva em 

considerações vários fatores dentre eles temos: quantidade de alunos matriculados no Campus, 

quantidades de cursos ofertados, carga horárias desses cursos dentre outros. 

Essa fórmula é criada ou modificada no fórum de planejamento (FORPLAN) realizado em 

Brasília onde estão vários IF´s dos estados brasileiros.  

Por fim temos o recurso da assistência estudantil, utilizado para atender os estudantes com 

auxílios e materiais tudo para dar suporte para os alunos se dedicarem exclusivamente aos estudos. 
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4.6 Perfil do Corpo Docente e Técnico Administrativo 

 

 O número de servidores do Campus aumentou em 2016. Novos técnicos e docentes entraram 

em exercício permitindo que novas políticas fossem implantadas. Pode-se citar a criação do setor de 

qualidade de vida. 

 

4.6.1 CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do Campus Santarém tem aumentado a partir das recentes nomeações 

permitindo a execução de mais ações de ensino, pesquisa e extensão. 

A titulação do corpo docente também aumentou nos últimos dois anos. A maioria dos 

professores possui formação stricto sensu. 

Nº NOME TITULAÇÃO REGIME DE 

TRABALHO 
EIXO DE ATUAÇÃO 

01 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS 

02 ALCIANDRA OLIVEIRA DE FREITAS ESPECIALIZAÇÃO 40h BASE COMUM 

03 ALINE EVELLYN MACIEL DE OLIVEIRA E 

SILVA 

ESPECIALIZAÇÃO DE BASE COMUM 

04 AMARO THEODORO DAMASCENO NETO ESPECIALIZAÇÃO 40h BASE COMUM 

05 ANDSON PEREIRA FERREIRA MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS 

06 BRUNNA LUCENA CARIELLO MESTRADO DE INFRAESTRUTURA 

07 CARLOS MIKAEL MOTA MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS 

08 CARMEM LÚCIA LEAL DE ANDRADE MESTRADO DE BASE COMUM 

09 CLECIO HENRIQUE LIMEIRA MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS 

10 DAMIÃO PEDRO MEIRA FILHO DOUTORADO DE BASE COMUM 

11 DANIEL LIMA FERNANDES ESPECIALIZAÇÃO 40h BASE COMUM 

12 EDIVALDA NASCIMENTO DA SILVA ESPECIALIZAÇÃO 40h BASE COMUM 

13 ELEN CONCEIÇÃO LEAL DE ANDRADE MESTRADO DE INFRAESTRUTURA 

14 ELIAS MOTA VASCONCELOS MESTRADO DE HOSP. E LAZER 

15 ELLEN PEIXOTO PINON FRIAES MESTRADO 40h RECURSOS NATURAIS 

16 ELTON NUNES BRITO DOUTORADO DE RECURSOS NATURAIS 

17 ERBENA SILVA COSTA MESTRADO DE HOSP. E LAZER 

18 FABRÍCIO JULIANO FERNANDES  MESTRADO DE BASE COMUM 

19 FRANCISCO RAPHAEL CABRAL 

FURTADO 

MESTRADO DE BASE COMUM 

20 GILBSON SANTOS SOARES MESTRADO 40h BASE COMUM 

21 GRACIANA DOS SANTOS DE SOUSA MESTRADO DE BASE COMUM 

22 HEDEN SALOMÃO SILVA COSTA MESTRADO DE BASE COMUM 

23 IVANITA BENTES SOUSA MESTRADO DE BASE COMUM 
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24 JANILDO DA SILVA AVIZ MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS  

25 JOÃO CARLOS DE MELO JÚNIOR ESPECIALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA  

26 JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS ESPECIALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA  

27 JOSIENE SARAIVA CARNEIRO ESPECIALIZAÇÃO DE BASE COMUM  

28 KLEBERSON JUNIO DO AMARAL 

SERIQUE 

MESTRADO DE INF. E COMUNICAÇÃO  

29 LEA MARIA TOMMASS MESTRADO DE BASE COMUM  

30 LEONICE MARIA BENTES NINA MESTRADO 40h BASE COMUM  

31 LUCIANO DE SOUSA CHAVES DOUTORADO DE BASE COMUM  

32 LUISA HELENA SILVA DE SOUSA ESPECIALIZAÇÃO DE BASE COMUM  

33 LUISANTONIO FONSECA TEIXEIRA MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS  

34 MÁBIA ALINE FREITAS MESTRADO DE BASE COMUM  

35 MARIA EDINELMA MACIEL DA SILVA 

FERREIRA 

MESTRADO 40h BASE COMUM  

36 MARIA VERA LÚCIA FERREIRA DE 

ARAÚJO 

MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS  

37 NATALIE VON PARASKI MESTRADO DE INF. E COMUNICAÇÃO  

38 PALOMA RODRIGUES SIEBERT DOUTORADO DE BASE COMUM  

39 PAULO HENRIQUE LOBO NEVES MESTRADO 40h INFRAESTRUTURA  

40 PAULO ROBERTO RICARTE PEREIRA ESPECIALIZAÇÃO DE BASE COMUM  

41 RAIMUNDO NONATO CAMARGO JÚNIOR MESTRADO DE RECURSOS NATURAIS  

42 RAIMUNDO SÁTIRO DOS SANTOS 

RAMOS 

DOUTORADO DE RECURSOS NATURAIS  

43 RAPHAEL DE MIRANDA ROCHA MESTRADO DE BASE COMUM  

44 REGINALDO DA SILVA SALES MESTRADO DE BASE COMUM  

45 ROBHYSON DENYS RODRIGUES DA 

SILVA 

ESPECIALIZAÇÃO DE INF. E COMUNICAÇÃO  

46 RODRIGO SOUSA DA CRUZ ESPECIALIZAÇÃO DE INF. E COMUNICAÇÃO  

47 RUDINEI ALVES DOS SANTOS MESTRADO DE BASE COMUM  

48 SARAH ELIZABETH DE MENEZES 

TEIXEIRA 

ESPECIALIZAÇÃO DE BASE COMUM  

49 SIMONE LOBATO FERREIRA DA CRUZ MESTRADO DE HOSP. E LAZER  

50 VANESSA PIRES SANTOS MADURO MESTRADO DE BASE COMUM  

51 VERÔNICA SOLIMAR DOS SANTOS MESTRADO 40h BASE COMUM  
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4.6.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

 

 O corpo técnico administrativo do campus Santarém está constituído por 34 servidores. O 

processo de capacitação e qualificação tem sido constante. 

 

N ° NOME CARGO TITULAÇÃO 

0

1 

ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA PEDAGOGO 

 

MESTRADO 

 

0

2 

ADRIANO SILVA COSTA 

 

ASS.EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

0

3 

AFONSO HELDER DE ALMEIDA BRITO ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

0

4 

ALDO LUIZ ANDRADE PAIVA  ASSISTENTE SOCIAL 

 

GRADUAÇÃO 

 

0

5 

ALESSANDRA BENTES OLIVEIRA 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

NÍVEL MÉDIO 

 

0

6 

ALESSANDRA MARTINS FARIA 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

0

7 

ALESSANDRO PEREIRA DE ABREU  CONTADOR GRADUAÇÃO 

 

0

8 

AMANDA NASCIMENTO BRITO 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

ENSINO MÉDIO  

0

9 

ANA ALZIRA HOLANDA TANCREDI  

 

AUDITOR ESPECIALIZAÇÃO 

 

1

10 

ANA PAULA FERREIRA DE ASSUNÇÃO 

 

ENFERMEIRA 

 

MESTRADO  

 

1

11 

ANTÔNIA DORISVAN DA SILVA PORTELA TRAD. E INT. DE LING. 

DE SINAIS 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

1

12 

CLAUDIA ERIKA SIQUEIRA DO 

NASCIMENTO 

ASS. DE ALUNOS GRADUAÇÃO 

 

1

13 

ANTONIO IVANDRO SILVA DOS SANTOS ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

1

14 

CEMYRADINIZ NASCIMENTO ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

1

15 

CRISTINA DO SOCORRO RIBEIRO DA COSTA ASSISTENTE DE 

ALUNO 

GRADUAÇÃO 

 

1

16 

DARLISON LUIZ VASCONCELOS CAMPOS ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

1

17 

DENISE MAYTHE SILVA DOS SANTOS 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

1

18 

EDILEUSAMARIA LOBATO PEREIRA 

 

ASSISTENTE SOCIAL ESPECIALIZAÇÃO 

 

1

19 

EDINEUZA ALVES DA SILVA 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

NIVEL MÉDIO 

 

2

20 

ELANA DO PERPETUO SOCORRO MAGNO 

COELHO 

PSICOLOGA ESPECIALIZAÇÃO 

 

2

21 

ELIANA AMOEDO DE SOUZA BRASIL 

 

BIBLIOTECÁRIO 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

2

22 

ERICA DUTRA PEREIRA 

 

TÉC. EM 

CONTABILIDADE 

GRADUAÇÃO 

 

2

23 

GLAIRTONLIMA NOGUEIRA  

 

ENG. CIVIL 

 

MESTRADO 

 

2

24 

HELIO COSTA FERREIRA 

 

TÉC. EM 

CONTABILIDADE 

NIVEL MÉDIO 
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2

25 

ILDOPFEIFER  

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

2

26 

JHANNETH TALYTA COSTA 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

2

27 

JOSE MARIO DIAS BENTES 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

2

28 

JOSE REGINALDO PINTO DE ABREU 

 

ENG. CIVIL 

 

MESTRADO 

 

2

29 

JOSILENEDOS SANTOS CARVALHO 

 

TÉC. ASS. 

EDUCACIONAIS 

MESTRADO 

 

2

30 

LEONAN COSTA DE OLIVEIRA 

 

TEC DE TI 

 

GRADUAÇÃO 

 

3

31 

LÍVIA T. OLIVEIRA CONNOR SALLES 

 

SECRETÁRIA 

EXECUTIVA 

GRADUAÇÃO 

 

3

32 

LUCIVANIA PEREIRA DE CARVALHO 

 

TÉC. ASS. 

EDUCACIONAIS 

MESTRADO 

 

3

33 

MARCOS VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS TÉC DE 

LAB/INFORMÁT. 

GRADUAÇÃO 

 

3

34 

MARIA JOSE BUCHALLE SILVA 

 

ADMINISTRADOR 

 

MESTRADO 

 

3

35 

MARLISON HENRIQUE PAIVA 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

3

36 

MICHELHALON RIBEIRO DE SOUSA 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

3

37 

OSVALDOABRAAO LIMA FIGUEIRA 

 

ANALISTA TI 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

3

38 

PAULOCRISTIANO QUARESMA ÁVILA PEDAGOGO MESTRADO 

 

3

39  

RAILENE MARTINS DE ARAÚJO 

 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

NÍVEL MÉDIO  

 

3

40 

RENATA LIMA SABA CARDOSO  AUX EM ASS. 

EDUCACIONAIS 

GRADUAÇÃO 

 

4

41 

RILDA CÉLIA DA SILVA JATI SOUZA 

 

NUTRICIONISTA 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

4

42 

ROMÁRIO MOREIRA MOTA 

 

TÉCNICO DE TEC. DA 

INFORMAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

4

43 

RONDINELLESOUSA DE JESUS 

 

ASS. EM 

ADMINISTRAÇÃO 

GRADUAÇÃO 

 

4

44 

SAMAI SERIQUE DOS SANTOS 

 

PEDAGOGO 

 

MESTRADO 

 

4

45 

SAULO DE ALMADA GOMES 

 

TÉC DE 

LAB/EDIFICAÇÕES 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

4

46 

WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA 

 

AUX. DE BIBLIOTECA NIVEL MÉDIO 

 

 

4.7 Política de Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico (Portaria 1224/2013-MEC) 

 

O Acervo Acadêmico do Campus Santarém é formado pelos documentos institucionais 

definidos na Portaria 1224/2013. Todos os prazos de guarda corrente e intermediária e destinação 

final são respeitados. 

Está sendo preparado um processo de digitalização documental para facilitar a consulta ao 

acervo. 
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Há a preocupação contínua em manter organizado e conservado o acervo acadêmico sendo 

possível a consulta, a qualquer tempo, pela Comissão Própria de Avaliação. 

 Será preciso implementar ações voltadas à divulgação da Portaria 1224/2013 e das normas 

internas e capacitação de servidores para tornar mais eficiente essa política.   

 

4.8 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Quadro 4 – Infraestrutura / Dimensões Gerais 

Descrição da Área 

Dimensões (m²) 

Atual 2016 2017 2018 

Área total do terreno 39.859,74 39.859,74 39.859,74 39.859,74 

Área Construída 4.808,25 4.808,25 4.808,25 4.808,25 

Área Administrativa 1.052,90 1.052,90 1.052,90 1.052,90 

Área Pedagógica 2.010,40 2.010,40 2.010,40 2.010,40 

Área para atividades físicas e esportivas 880 880 880 880 

 

Quadro 5– Infraestrutura / Administrativo 

Descrição dos ambientes administrativos 

Quantidade (und) 

Atual 2016 2017 2018 

Almoxarifado 01 01 01 01 

Salas administrativas 07 07 07 07 

Auditório 01 01 01 01 

Sala de reunião 01 01 01 01 

Garagem 01 01 01 01 

Cantina 01 01 01 01 

Espaço para convivência e alimentação 01 01 01 01 

Instalações sanitárias     

 

Quadro 6 – Infraestrutura / Pedagógica 

Descrição dos ambientes pedagógicos 

Quantidade (und) 

Atual 2016 2017 2018 

Salas de aula 12 12 12 12 

Salas de professores 01 01 01 01 

Espaço para atendimento aos alunos 01 01 01 01 

Espaço para a CPA 01 01 01 01 

Gabinete/Estação de trabalho para professor em 

tempo integral 
03 03 03 03 

 

Quadro 7 – Infraestrutura / Atividades Físicas e Esportivas 

Descrição dos ambientes para atividades físicas 

Quantidade (und) 

Atual 2016 2017 2018 
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e esportivas 

Quadra Descoberta     

Quadra coberta 01 01 01 01 

Piscina     

Ginásio Poliesportivo     

Pátio Coberto     

Campo de Futebol     

 

 

 

Quadro 8 – Infraestrutura / Informática, Climatização e Segurança  

Descrição dos equipamentos de informática, 

Climatização e Segurança 

Quantidade (und) 

Atual 2016 2017 2018 

Microcomputador 240 240 240 240 

Projetor multimídia 42 42 42 42 

Notebook / Ultrabook / Netbook 41 41 41 41 

Impressora 29 29 29 29 

Scanner 2 2 2 2 

Quadro interativo 1 1 1 1 

Roteador 8 8 8 8 

Nobreak 38 38 38 38 

Servidor de rede 3 3 3 3 

Equipamento de videoconferência 2 2 2 2 

Condicionadores de ar tipo SPLIT 52 52 52 52 

Condicionadores de ar tipo Janela 3 3 3 3 

Câmeras de segurança - - - - 

Sistema anti-furto 1 1 1 1 

Televisores 13 13 13 13 

Aparelho de DVD - - - - 

Aparelho de DVR - - - - 

Equipamento de áudio 5 5 5 5 

Central Telefônica 1 1 1 1 

Filmadora/Máquina Fotográfica 3 3 3 3 

 

 

4.10 Biblioteca 

 

4.9.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA  
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A Biblioteca possui espaço destinado ao acervo, espaço para leitura, cabines com 

computadores individuais, sala de multimídia, sala para trabalho técnico, sala de administração e 

espaço para atendimentos aos usuários,  

Falta espaço para estudos em grupo no mínimo. Para isso seriam necessárias mais 4 salas. O 

espaço total esta pequeno para a quantidade de usuários e mobiliários. A sala de multimídia tem 

capacidade para 20 pessoas e o ideal seria para 40, pretendemos ampliar o espaço pois além dos 

usuários da Instituição atendemos a comunidade externa. 

Espera-se que, por meio de projetos para captação de recursos, o espaço seja ampliado para 

melhor atender as necessidades do setor e da comunidade acadêmica.  

Para atender o planejamento de oferta de cursos superiores o acervo será ampliado. 

Anualmente o Campus tem destinado recursos para a aquisição de obras, política que será mantida. 

No prazo de vigência de PDI a expectativa é o número de exemplares da Biblioteca ultrapasse a 

casa dos 14 mil. 

 

Quadro 9 – Infraestrutura / Biblioteca 

Descrição do espaço físico da Biblioteca 

(quantidade e dimensões) 

Atual 2016 2017 2018 

Und m² Und m² Und m² Und m² 

Ambientes de estudo individual 14 1,5 14 1,5 15 1,5 16 1,5 

Ambientes de estudo em grupo         

Salas para os técnicos administrativos 02 24 02 24 02 24 02 24 

Espaço físico para o acervo 03 124,6 03 124,6 03 124,6 03 124,6 

Espaço para atendimento educacional especializado 01 13,5 01 13,5 01 13,5 01 13,5 

 

 

4.9.2 SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO  

 

Quadro de pessoal da Biblioteca: 

1 Bibliotecário  

2 Auxiliar de Biblioteca e  

2 prestadores de serviço. 

  

A biblioteca possui Regulamento aprovado e funciona de 8h as 19h e nos sábados letivos das 

8h às 12h. 

O sistema utilizado na Biblioteca do IFPA é o Sistema Pergamum o qual é integrado 

formando uma rede de Bibliotecas do IFPA. 

 

O Sistema contempla as principais funções de uma Biblioteca, funcionando de forma 

integrada, com o objetivo de facilitar a gestão dos centros de informação, melhorando a rotina diária 

com os usuários.  
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O sistema de informatização suporta o cadastro de todo o acervo existente, é disponibilizado 

via internet e nos terminais de autoatendimento existente nas dependências da Biblioteca. Assim, o 

usuário pode consultar a existência da obra, reservá-la ou renovar o seu empréstimo.  

4.9.3 PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO  

 

A política de atualização e expansão do acervo bibliográfico o qual será adotado pela 

Biblioteca do Campus visa atender os cursos técnicos, os programas de graduação: PROCAMPO 

(Programa de Educação do Campo) e PARFOR (Plano Nacional e Formação de Professores da 

Educação Básica), a futura oferta de cursos superiores regulares e os Servidores Técnicos 

Administrativos e docentes. 

 A atualização irá considerar a vinculação entre os: 

a) lançamentos editoriais; 

b) os Cursos Técnicos e Superiores mantidos pelo Instituto, e os programas de graduação 

PARFOR e PROCAMPO; 

c) os indicadores de qualidade do MEC; 

d) a indicação do corpo docente com base nos conteúdos programáticos dos cursos técnicos; 

e) solicitações do corpo discente, segundo suas necessidades acadêmicas; 

f) os servidores técnicos administrativos em suas atividades. 

Serão adotadas as seguintes políticas para o desenvolvimento de coleções: 

a) aquisição contínua do acervo, em face da necessidade dos cursos em atividade; 

b) expansão do acervo existente, considerando a atualidade e a criticidade do material 

solicitado capaz de atender seus usuários; 

c) viabilização de intercâmbio com outras Bibliotecas e acesso remoto a bases de dados 

nacionais e internacionais. 

 

Quadro 10 – Infraestrutura / Acervo da Biblioteca 

 

Descrição do acervo da Biblioteca 

Quantidade (und) 

Atual 2016 2017 2018 

Títulos 2.884 2.884 3.500 4.000 

Exemplares 10.492 10.492 12.300 14.500 

Periódicos 352 352 390 440 

Folhetos 183 183 230 300 

DVDs 280 280 320 380 

Outros – TCC, Folhetos, Dissertações, Teses, CD 

ROM 
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4.10 Laboratórios de Informática ou Infraestrutura Equivalente  

 

Quadro 11 – Infraestrutura / Laboratórios de Informática ou Infraestrutura Equivalente 

Descrição do espaço físico dos Laboratórios de 

informática (quantidade e dimensões) 

Atual 2016 2017 2018 

Und m² Und m² Und m² Und m² 

Laboratório Informática  03 117,5 03 117,5 03 117,5 03 117,5 

         

 

4.10.1 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas 

 

 

Infraestrutura Física  

 

Quadro 12 – Infraestrutura / Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas  

Descrição do espaço físico dos Laboratórios 

(quantidade e dimensões) 

Atual 2016 2017 2018 

Und m² 
U

nd 
m² Und m² Und m² 

Edificações 01 153,0 01 153,0 01 153,0 01 153,0 

Pesca 01 26,00 01 26,00 01 26,00 01 26,00 

 

4.10.2 SERVIÇOS  

 

A Instituição, na busca da otimização de seus serviços e objetivando satisfazer as exigências 

dos cursos, da comunidade acadêmica e da comunidade externa, normatiza a ofertados serviços e as 

formas de acesso. Os espaços como Biblioteca e Laboratórios, por exemplo, tem seus regulamentos 

próprios. 

Em relação à acessibilidade o Campus possui, por exemplo, rampas e elevador. 

Plano de Promoção De Acessibilidade  

Quadro 13 – Infraestrutura / Acessibilidade 

Descrição de itens de acessibilidade 

Quantidade (und)  

Barreiras existentes 

Atual 2016 2017 2018 

Elevador 01 01 01 01 orçamento 

Piso tátil    01 orçamento 
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Corrimão    04 orçamento 

Comunicação visual em braile    01 orçamento 

Rampas de acesso 02 02 02 02 orçamento 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano de Desenvolvimento do Campus Santarém é o resultado do trabalho efetuado por 

vários servidores. Ele apresenta, ainda que de modo imperfeito, um conjunto de elementos que 

revelam as potencialidades do Campus. O documento sintetiza a dinâmica e desafios do fazer 

pedagógico, a laboriosidade do fazer administrativo, as trajetórias do passado e prospecções. 

Dado as dinamicidades da educação, com suas reformas, dadasas inovações tecnológicas, as 

mudanças no mundo do trabalho, alterações nos projetos de desenvolvimento regional, alteração de 

repasses e captação de recursos para ações de ensino, pesquisa e extensão o Plano deverá 

periodicamente ser avaliado. 
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ANEXO A – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Quadro 1 – Planejamento Estratégico do IFPA. 

Objetivo Metas 
Ano 

Indicadores Estratégias Responsável 2

2014 

2

2015 

2

2016 

 

2017 

2

2018 

Objetivo 1 - 

Consolidar e 

fortalecer os cursos 

ofertados pelo 

IFPA 

META 1 – Aprimorar a avaliação dos 

cursos, melhorando o IGC do IFPA. 

(Índice Geral de Cursos - IGC). 

2 3 3 3 4 
Índice Geral de 

Cursos (IGC). 

Ao retomar a oferta de cursos de 

graduação, implementar ações, a partir 

dos Instrumentos de Avaliação, para 

fortalecer os cursos.   

 Coordenações, 

DE e DG 

META 2 - Aprimorar a avaliação dos 

alunos, melhorando o desempenho no 

ENADE. (Média das notas dos cursos 

no ENADE) 

3 3 4 4 4 
Média das notas dos 

cursos no ENADE. 

 Ao retomar a oferta de cursos de 

graduação, ampliar os instrumentos 

avaliativos, conforme o Regulamento 

Didático, e estimular a autonomia 

acadêmica dos alunos. 

  Coordenações, 

DE e DG 

META 3 – Melhorar o conceito dos 

cursos ofertados. 
3 3 4 4 4 

Média das notas das 

avaliações dos cursos 

realizadas in loco.  - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 4 - Integrar ações de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Inovação para 

atendimento e melhoria da qualidade 

da formação do corpo discente. 

0 1 2 3 3 

Fomento e 

implementação de 

políticas articuladas 

entre as Pró-reitorias. 

- Estimular a iniciação científica 

- Fortalecer os Projetos Integradores 

- Promover a Jornada Científica DEPEX  

META 5 - Articular as ações referentes 

à infraestrutura voltada às demandas 

do Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Inovação de cada Campi 

0 5 5 4 3 

Adequação anual das 

estruturas físicas dos 

Campi  

 - Otimizar os espaços para melhor 

atender as necessidades do 

campus/servidores 

Setor de 

engenharia de 

área 

META 6 – Criação, aprovação, 

implementação e revisão de 

normativas de fortalecimento do 

Ensino 

10 20 30 35 38 

Fomento e 

implementação de 

políticas articuladas 

entre as Pró-reitorias 

Normativas sobre: 

- visita técnica, aula de campo 

- maior divulgação das normativas já 

existentes 

DE  

e Coordenações 
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Objetivo 2 – 

Regulamentar a 

oferta da EAD, 

criando 

instrumentos legais 

para sua 

consolidação no 

âmbito do IFPA 

META 1 - Credenciar a Instituição 

para a oferta de ensino superior em 

EAD 

  x       

Credenciamento do 

IFPA, junto ao MEC, 

para oferta de ensino 

superior em EAD  - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 2 - Fortalecer o vínculo com os 

pólos de EAD, no Estado do Pará. 
10 15 20 20 25 

Número de pólos 

credenciados  - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 – Estabelecer a infraestrutura 

do Campus de Tecnologias 

Educacionais e Educação à Distância 

  70% 100%     
Construção do 

CTEAD do IFPA 
 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 3 – 

Aumentar a oferta 

de cursos de 

extensão e 

técnicos, como 

parte de Programas 

Governamentais, a 

partir das 

demandas sociais e 

reconhecimento 

dos arranjos 

produtivos locais 

META 1 – Aumentar a oferta de vagas 

em cursos FIC através do Programa 

Bolsa-Formação PRONATEC 

    4 
Número de cursos 

pactuadas 

- Elaborar os Projetos 

- Divulgar a oferta 

- Estimular a permanência e êxito 

Coordenações, 

DE e DG  

META 2 – Aumentar a oferta de 

cursos técnicos subsequentes através 

do Programa Bolsa-Formação 

PRONATEC 

   2 4 
Número de cursos 

pactuados 

- Elaborar os Projetos 

- Divulgar a oferta 

- Estimular a permanência e êxito 

Coordenações, 

DE e DG  

META 3 – Pactuar ofertas de vagas em 

cursos FIC para mulheres, através do 

Programa Bolsa-Formação 

PRONATEC, modalidade 

MULHERES MIL 

    40 Vagas pactuadas 

- Elaborar os Projetos 

- Divulgar a oferta 

- Estimular a permanência e êxito 

Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 4 – 

Fomentar 

programas e 

projetos de 

extensão, 

incentivando e 

priorizando 

propostas 

vinculadas aos 

Projetos 

META 1 – Financiar projetos de 

extensão através do PRO-EXTENSÃO 

- Programa de Apoio às Atividades de 

Extensão do IFPA 

   3 4 Projetos aprovados 
 - Divulgação de Editais 

- Estímulo à elaboração de projetos  

Coordenações, 

DE e DG  

META 2 – Assegurar, no mínimo, 

10% do total de créditos curriculares 

exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão, 

previstos no Plano Nacional de 

Educação  

    100% 

Percentual de Cursos 

de graduação do 

IFPA com matrizes 

curriculares 

atualizadas 
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Pedagógicos dos 

Cursos 

META 3 - Consolidar o programa de 

estudo das cadeias produtivas e 

cadeias de saberes, através das ações 

do Observatório do Mundo do 

Trabalho, para subsidiar o ensino, 

pesquisa e extensão 

  
 

   x   

Implantação do 

Observatório do 

Mundo do Trabalho 
 - Atuação direta da Comissão de APLs 

 DG 

 
                  

Objetivo 5 – 

Incrementar e 

fomentar parcerias 

e cooperações 

nacionais e 

internacionais, 

visando aumentar a 

qualidade da 

formação discente 

do IFPA 

META 1 – Estreitar parcerias com a 

comunidade empresarial, visando ao 

aumento de vagas de estágio para os 

discentes do IFPA 

   15% 20% 

Percentual de 

aumento anual do 

número de vagas de 

estágio 
 - Visita às empresas e órgãos do 

município e região de abrangência 

Coordenações, 

DE e DG  

META 2 – Firmar parcerias nacionais 

e internacionais, visando intercâmbio 

de discentes e profissionais técnicos e 

docentes do IFPA 

   1 1 Parcerias firmadas 

 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 – Aumentar participação de 

discentes e docentes do IFPA no 

Programa Ciência Sem Fronteiras e 

Inglês Sem Fronteiras 

   10% 15% 

 Percentual de 

discentes e docentes 

aprovados 
 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 4 – Manter e aumentar os 

acordos de cooperação internacionais 

firmados com instituições de outros 

países, visando a mobilidade estudantil 

internacional 

   10 15  Acordos firmados 

 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 5 – Implementar o Centro de 

Idiomas do IFPA  
X         

Centro 

Implementado  - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 6 – Promover a aplicação de 

testes de proficiência tipo TOEFL e 

IELTS para professores, alunos e 

comunidade em geral interessada  

460 950 1.200 1.500 2.000 
Número de testes 

aplicados 

 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 6 – 

Fomentar políticas 

de fortalecimento 

da Pesquisa e da 

META 1 - Desenvolvimento de ações 

articuladas entre pesquisa científica, 

inovação e extensão tecnológica que 

atendam as demandas regionais  

0 5 5 10 10 

Número de Projetos 

voltados para 

demandas regionais 

- Participar das ações do IFPA 

- Fomentar os grupos de pesquisa 

 

 Coordenações, 

DE e DG  
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Extensão 

META 2 - Estimular a execução de 

projetos que articulem pesquisa e 

extensão ao ensino, nos diferentes 

níveis e modalidades 

19 25 30 35 40 

 Número de projetos 

fomentados que 

utilizem a pesquisa e 

extensão como 

instrumento de 

ensino-aprendizagem 

- Divulgar as propostas de pesquisa e 

extensão 

- Envolver os discentes 

- Valorizar os Projetos Integradores e 

Jornadas Científicas  

Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 7 – Criar, 

normatizar, 

regulamentar e 

fomentar as 

políticas e 

programas 

institucionais 

vinculadas à 

extensão, no 

âmbito do IFPA 

META 1 – Normatizar a Política de 

Extensão do Campus  
  X  X    

 Normativa aprovada 

pelo CONDIR 

 - Participar das ações do IFPA 

- Aprimorar a política de extensão do 

campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 2 - Criar o programa de 

acompanhamento de egressos, 

implantando o Observatório do Mundo 

do Trabalho 

  
 

    X  

 Criação do 

Observatório do 

Mundo do Trabalho 
 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 - Produzir, sistematizar e 

difundir as informações relativas aos 

egressos do IFPA, em todos os níveis e 

modalidades  

   25% 40% 

Percentual de 

egressos em 

acompanhamento 

- Utilização das redes sociais 

- Eventos direcionados aos egressos 

- Divulgação de informações 

Coordenações, 

DE e DG  

META 4 – Criar e normatizar o 

Comitê de Extensão do IFPA  
  X      

Comitê criado e 

normativa aprovada 

no CONDIR - Criação do Comitê local  

 Coordenações, 

DE e DG  

META 5 – Normatizar o Núcleo de 

Tecnologias Assistivas do IFPA  
    

 
 X 

 Normativa aprovada 

no CONDIR 
- Implementar o Núcleo de Tecnologias 

Assistivas  

 Coordenações, 

DE e DG 

META 6 - Implementar o Módulo 

Extensão do Sistema Integrado de 

Gestão de Planejamento e de Projetos 

do IFPA 

  X       

 Módulo 

implementado em 

todos os Câmpus 
 - Participar das ações do IFPA 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 7 - Apoiar a criação de 

incubadoras no IFPA 
1 1 1 2 2 

 Incubadoras 

apoiadas 

- Participar das ações do IFPA 

- Aprimoramento de incubadoras no 

Campus  

 Coordenações, 

DE e DG  

META 8 – Criar, fomentar e produzir 

recursos instrucionais e instrumentais 

técnico-científico-educacionais, 

considerando os princípios de inclusão 

e do desenho Universal, em diversas 

mídias, resguardando o acesso e a 

usabilidade das várias audiências 

0 1 1 2 3 

 Número de produtos 

e serviços criados e 

produzidos  - Participar das ações do IFPA 

- Aprimoramento de ações e projetos no 

Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  
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META 9 – Fomentar o Programa 

Caravana da Ciência e Tecnologia, 

através da implementação dos 

Laboratórios Móveis 

    
1 

 Laboratórios móveis 

implantados 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar a ação no Campus 

condicionado aos recursos obtidos 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 8 – 

Promover a 

pesquisa científica 

e tecnológica 

META 1 – Manter e ampliar o número 

de bolsas nos programas institucionais 

de iniciação científica, tecnológica e 

inovação do CNPq/CAPES/FAPESPA 

   
5 10 

 Número de bolsas 

de iniciação 

científica  - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 2 – Incentivar e apoiar a 

implantação do Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica, Tecnológica e 

Inovação (PIBICTI) nos Campi 

   
X 

 

Número de Campi 

com Programa de 

Iniciação Científica 

implantado 
 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 – Manter e ampliar o 

Programa de Pesquisa Institucional - 

Edital para apoio dos projetos de 

pesquisa 

   
3 5 

 Número acumulado 

de projetos apoiados 

pelo PROP/IFPA 
- Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 4 – Incentivar a participação de 

servidores em eventos científicos 

através de editais 
   

2 4 

Número acumulado 

de beneficiários no 

Edital de eventos 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar a ação no Campus 

condicionado aos recursos obtidos 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 5 – Realizar o Seminário 

Institucional de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação. Realizar o VI, 

VII, VIII, IX e X SICTI em diferentes 

Campi do IFPA, com a participação 

dos bolsistas do PIBITI e captação de 

recursos externos 

1 1 1 1 1 

 Número de 

Seminários 

Institucionais de 

Iniciação Científica, 

Tecnológica e 

Inovação por ano 
 - Participar das ações do IFPA 

- Sediar o SICTI em 2017 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 6 – Captação de recursos 

externos para a pesquisa. 

Encaminhamento de propostas para os 

Editais Institucionais da FAPESPA, 

CAPES, CNPq e FINEP 

1 1 1 1 1 

 Número de projetos 

institucionais 

aprovados por ano 

para captação de 

recursos externos 

para pesquisa 
 - Participar das ações do IFPA 

- Estímulo permanente à pesquisa 

 Coordenações, 

DE e DG  
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META 7 – Promover a pesquisa 

aplicada através de parcerias com o 

setor produtivo. Implantar um 

Programa Institucional de incentivo a 

parceria entre o pesquisador e o setor 

produtivo. Estabelecer parcerias com 

empresas e associações do setor 

produtivo, visando à elaboração de 

pesquisa aplicada através da 

capacitação dos pesquisadores  

0 0 1 1 1 

Número de editais 

anuais de incentivo à 

pesquisa aplicada 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar a ação de acordo 

condicionado aos recursos obtidos 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 9 – 

Promover o ensino 

de Pós-Graduação 

e a qualificação 

META 1 – Ofertar Pós Graduação 

Lato Sensu    
1 2 

 Número de cursos 

ofertados - Aprovar os projetos dos cursos  

- Iniciar a oferta 

 

 

 

Coordenações, 

DE e DG  

 

 

 

 
                  

 
                  

Objetivo 10 - 
Fortalecer as 

políticas de acesso, 

permanência e 

inclusão social no 

IFPA 

META 1 – Atender os alunos com 

especificidades e/ou desigualdades 

educacionais através da política de 

permanência e inclusão social no IFPA  

29% 40% 60% 70% 80% 

Percentual de alunos 

atendidos pelos 

programas de 

permanência do 

IFPA 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar o trabalho da Comissão 

de Permanência e Êxito 

 

Coordenações, 

DE e DG  

META 2 - Destinar um quantitativo de 

vagas nos cursos técnicos ofertadas ao 

PROEJA 

0 0 0 10% 10% 

Percentual de vagas 

ofertadas para o 

PROEJA - Ofertar um curso de Proeja 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 - Destinar um quantitativo de 

vagas ofertadas para os cursos de 

Licenciatura. 

0 0 0 0 10% 

Percentual de vagas 

ofertadas para 

Licenciaturas 
- Realização de estudo para ofertar uma 

licenciatura 

Coordenações, 

DE e DG  

META 4 – Criar os NAPNE e NEAB 

nos Campi do IFPA. 
   X  

Núcleo 

implantado/reimplant

ado 

- Implantar/reimplantar os núcleos 

- Divulgar e Estimular as ações 

 DG, DE e 

Coodenadores 
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Objetivo 11 – 

Reduzir a taxa de 

evasão e retenção 

de alunos 

META 1 - Diagnosticar as causas da 

evasão nos cursos ofertados em cada 

Campi do IFPA, em todos os níveis e 

modalidades. 

   
50% 100% 

Percentual de 

evadidos atendidos 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar o trabalho da Comissão 

de Permanência e Êxito 

 

Coordenações, 

DE e DG  

META 2 - Reduzir o nível de evasão.  

   
25% 

 
20% Percentual de evasão 

escolar 

 - Acompanhamento semanal de 

assiduidade 

- Proximidade com a família 

- Trabalho da Assistência Estudantil 

 Coordenações, 

DE e DG 

META 3 – Diminuir a taxa de retenção 

nos componentes curriculares. 
 

   
25% 

 
20%  Percentual de 

reprovação por 

componente 

curricular 

 - Realização de Conselhos de Classe 

bimestrais 

- Aprimoramento dos instrumentos 

avaliativos 

- Implementação da recuperação 

paralela 

 Coordenações, 

DE e DG 

 
                  

Objetivo 12– 

Implantar a Lei de 

Acesso à 

Informação. 

META 1 – Implantar o e-sic no âmbito 

do IFPA. 
x         Sistema implantado 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 2 – Implantar a transparência 

da LAI nos Campi 
6 18 18 18 18 

Número de Campi 

com a LAI 

implantada 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 – Capacitar os servidores 

para uso da LAI 
50% 100% 100% 100% 100% 

Percentual de 

servidores 

capacitados 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 13 – 

Fortalecer as 

Comissões e a 

valorização dos 

servidores do IFPA 

META 1 – Efetivar a implantação das 

comissões e subcomissões (quando for 

o caso) da CPPD, CIS e Comissão de 

Ética 

1 3 3 3 3 

 Número de 

comissões 

implantadas 
 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 2 – Implantar as ações de 

promoção e prevenção à saúde dos 

servidores 

0% 50% 100% 100% 100% 
 Número de 

servidores atendidos 
 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

META 3 – Capacitar os servidores em 

cursos de aprendizagem contínua    
10% 20% 

Percentual de 

servidores 

capacitados 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 14 – 

Definir políticas de 

Comunicação 

META 1 – Regular a comunicação 

interna e o relacionamento externo do 

IFPA 

   
 

1 
 Número de políticas 

reguladas 
 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  
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Institucional 

META 2 – Regular as Assessorias de 

Comunicação     
X X 

Assessoria 

Regulamentada  - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 15– 

Ampliar a 

comunicação a 

partir de Rádios, 

TVs e a 

participação em 

redes sociais e 

outras mídias 

META 1 – Realizar cooperação com 

entidades sem fins lucrativos e com 

evidente fim de beneficiar a sociedade 

com programação cidadã para que 

equipem e operacionalizem estes 

veículos de comunicação 

   1 2 

 (Número de 

cooperações 

firmadas) 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 

 

 Coordenações, 

DE e DG  

 

 

META 2 – Implantar serviço de envio 

de mensagens via celular para os 

servidores 

   80% 80% 

 Número de 

servidores com 

celulares cadastrados 

e aptos 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 16– 

Desenvolver a 

cidadania, 

Marketing 

Institucional e 

endomarketing 

META 1 – Capacitar servidores na 

área de Marketing Institucional, 

Marketing Pessoal, Oratória, 

Endomarketing, estrutura 

administrativa brasileira e relações 

políticas no ambiente de trabalho e 

diante o público 

   20% 30% 

 Percentual de 

servidores 

capacitados  - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

conforme orçamento disponível 

 Coordenações, 

CGP, DAP, DE e 

DG  

 
                  

Objetivo 17 – 

Implantar o 

Sistema Integrado 

de Gestão – SIG 

META 1 – Implantar módulos do 

Sistema Integrado de Gestão 
4 10 0 0 0 

Número de módulos 

implantados  - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

Objetivo 18 – 

Nortear o 

desenvolvimento 

do IFPA por meio 

do Planejamento 

Estratégico 

META 1 – Acompanhar e monitorar a 

execução do PDC  
 

 
50% 100% 

 Percentual de 

execução do PDI 

  

- Divulgar o PDC 

- Rever, se necessário as estratégias 

- Reuniões periódicas de 

acompanhamento da execução do PDC DG  
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Objetivo 19– 

Aperfeiçoar a 

Estrutura e 

Funcionamento do 

Sistema de 

Acompanhamento 

e Planejamento 

Orçamentário 

META 1 - Realizar Reuniões para 

discutir as necessidades Orçamentárias 

do Campus 
   

2 2 
Número de eventos 

realizados  - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus  DG, DAP e DE 

META 2 - Ampliar a oferta de bens e 

serviços, através de procedimentos 

licitatórios compartilhados, de modo a 

garantir economia e maior vantagem 

nos processos de contratação, bem 

como de tempo e pessoal, no âmbito 

do IFPA 

   
5 5 

Número de licitações 

compartilhadas 

realizadas 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus  DAP, DE e DG  

META 3 - Disseminar aquisições de 

bens e serviços, através de licitações 

sustentáveis no âmbito do IFPA 

50% 60% 65% 75% 80% 

 Percentual de 

licitações 

sustentáveis 

realizadas 

 - Participar das ações do IFPA 

- Implementar ações no Campus 

 Coordenações, 

DE e DG  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 


