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APRESENTAÇÃO  

 

Planejar é definir o que a organização pretende fazer no futuro, ou seja definir 

objetivos. Envolve: decisão sobre objetivos, definição de planos para alcançar esses objetivos, 

e a programação de atividades para o alcance de objetivos. Um bom planejamento é 

indispensável para o alcance de metas e objetivos. Planejar significa analisar, preparar e 

estruturar as melhores estratégias e condições para a concretização do estado desejado. Segundo 

Chiavenato (2004), o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente 

as atividades que devem ser desempenhadas, quais objetivos serão alcançados, visando dar 

condições para que a empresa se organize a partir de determinadas análises a respeito da 

realidade atual e futura. Os Objetivos Estratégicos são as metas globais e amplas da 

organização e devem estar diretamente relacionadas à missão da empresa. Ou seja, a 

cada Objetivo Estratégico alcançado, a empresa deve caminhar para mais perto de alcançar sua 

visão. 

O Plano de Desenvolvimento do Campus Santarém (PDC), para o período de 2019 a 

2023, é um instrumento pelo qual a Unidade planeja suas ações e acompanha a execução das 

atividades necessárias ao atingimento dos objetivos desejados, para os períodos definidos. Nele 

se definem as atividades ou ações para se atingir um objetivo proposto, estabelecem-se prazos 

adequados para conclusão de cada atividade ou ação, estima-se a quantidade de recursos 

humanos, materiais e financeiros necessários e se definem os responsáveis pela execução de 

cada atividade ou grupo de atividades. Nele estão também expostas todas as políticas adotadas 

pelo Campus, em cada área de atuação, o cenário atual e o cenário que se pretende chegar até 

2023, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA. 

A base para elaboração do PDC foi o PDI/IFPA/2019 a 2023, que contou com a 

participação de servidores e discentes. Como forma de subsidiar a elaboração do PDI, que já 

seria uma prévia para o Plano de Desenvolvimento do Campus, foi realizada Audiência Pública, 

para que a sociedade civil organizada, municípios de abrangência do Campus, servidores e 

alunos, tivessem a oportunidade de expressar suas opiniões e contribuições. A Audiência foi 

realizada no dia 12 de abril de 2018, com participação da comunidade externa, através de 

representações da sociedade civil organizada. Na ocasião foram realizadas palestras com as 

temáticas: Situação atual do Campus; Perspectiva de crescimento e qualificação de mão-de-

obra para a Região e, Arranjos Produtivos Locais. Tais temas foram abordados para trazerem 

informações que melhor subsidiassem o planejamento do Campus e o PDI, para o período de 

2019 a 2023. 
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APRESENTAÇÃO DA REVISÃO DO PDC (2019-2023) 

 

A revisão do PDC do Campus Santarém, deu-se a partir do processo de revisão do 

PDI, de acordo com o que prevê o Capítulo 15 do PDI 2019-2023, quanto a possibilidade de 

ocorrer o processo de revisão do plano, pois este é flexível, passível, portanto, de ajustes, em 

caso de necessidade, em virtude de fatores internos e/ou externos.  

O processo estava inicialmente previsto para 2021, entretanto, considerando a 

avaliação das unidades da Reitoria e dos Campi, colhida durante as Reuniões de Análise das 

Estratégias (RAEs), e o cenário de mudanças políticas e econômicas, bem como o impacto das 

constantes reduções dos recursos orçamentários destinados à manutenção dos Institutos 

Federais, tornou-se necessária a revisão de indicadores e metas e do plano de oferta de cursos 

e vagas, a fim de que o plano proposto se mantivesse alinhado à capacidade técnico-

administrativa e orçamentária do IFPA.  

Soma-se a isso os impactos da pandemia de COVID-19, que trouxeram efeitos 

impactantes inesperados sobre o PDI e, claro, sobre o PDC do Campus, pois, por conta do 

isolamento social obrigatório estabelecido pelo governo federal, muitas ações deixaram de ser 

realizadas no exercício de 2020. A suspensão do calendário acadêmico, por exemplo, adiou 

compulsoriamente a oferta de cursos e turmas para os exercícios seguintes. Como consequência 

disso, será inevitável a exclusão de algumas ofertas para os próximos anos de vigência do plano.  

Verificou-se também a necessidade de ajustes de indicadores e metas 

subdimensionadas ou superdimensionadas e a substituição ou retirada de indicadores que se 

mostraram inadequados durante o primeiro ano de vigência do plano. Assim como a publicação 

da Instrução Normativa nº 24/2020, de 18 março de 2020, que dispõe sobre a elaboração, 

avaliação e revisão do planejamento estratégico institucional dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal integrantes do Sistema de Organização e Inovação Institucional 

do Governo Federal (SIORG), optou-se pela revisão do plano em 2020. 

Nesse sentido, apresentamos o PDC 2019-2023 com as devidas alterações, oriundas 

do processo de revisão do próprio PDI, realizado em conformidade com a legislação e 

instruções normativas em vigor. 
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1 MÉTODO 

 

Para dar suporte à elaboração dos objetivos e indicadores do Campus, durante as 

oficinas de construção do PDI, servidores e discentes fizeram diagnósticos interno e externo da 

Instituição tendo como ferramenta a matriz SWOT, que enfoca as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. A partir da categorização de fatores ambientais significativos, tanto 

internos como externos à organização, a análise SWOT permite identificar competências e 

formas de atuação no mercado, o que favorece o estabelecimento de estratégias organizacionais 

e planos de ação que foquem no alcance de um ou mais objetivos organizacionais.  Com o 

diagnóstico da matriz SWOT, servidores e discentes elaboraram os objetivos e indicadores, por 

setor, a partir da observação do PDI ainda vigente, do resultado da matriz SWOT e das diretrizes 

do Instituto. Ao final, os setores compartilharam seus planos, os quais foram sistematizados em 

uma planilha geral, consolidando assim o plano de objetivos e indicadores do Campus 

Santarém, para o período de 2019 a 2023. 

Para definição e organização dos objetivos, foi utilizada a metodologia Balanced 

Scorecard, conhecida pela sigla BSC. Trata-se de uma metodologia de medição e gestão de 

desempenho. Os métodos usados na gestão do negócio, dos serviços e da infraestrutura 

baseiam-se normalmente em metodologias consagradas que podem utilizar a Tecnologia da 

Informação (TI) e os softwares de Enterprise Resource Planning (ERP) como soluções de 

apoio, relacionando-a à gerência de serviços e garantia de resultados do negócio. Os passos 

dessas metodologias incluem: definição da estratégia empresarial, gerência do negócio, 

gerência de serviços e gestão da qualidade; passos estes implementados por meio de indicadores 

de desempenho. Apesar de ser bastante utilizada no setor privado, cada vez mais as instituições 

públicas têm feito uso dela para garantir melhores resultados para sua gestão. Com a utilização 

do BSC, foi possível criar as estratégias institucionais e organizar os objetivos e indicadores. 

A Comissão Local do PDI, concomitantemente às ações para construção do PDI, 

desenvolveu atividades, através de GT (Grupos de Trabalho), no âmbito do campus, para 

consolidar dados atuais de infraestrutura, gestão de pessoas, cursos, oferta de vagas, matrículas, 

etc, para obter o diagnóstico geral do Campus. Com base no diagnóstico consolidado e nas 

demandas oriundas da Audiência Pública realizada, foram elaboradas as propostas de expansão 

do Campus, para os próximos 5 anos. 
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2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

O PDC é o documento que identifica o Campus Santarém e foi construído com base 

na legislação vigente, conforme quadro 1, que apresenta os documentos utilizados para a sua 

elaboração. 

 
Quadro 1 - Documentos utilizados para a elaboração do PDI 2019-2023. 

LEGISLAÇÃO OBJETO 

Constituição Federal/1998 Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. 

Decreto n° 2.208/1997 Regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 42 da LDB. 

Decreto nº 2.494/1998 Regulamenta o Art. 80 da LDB. 

Decreto n° 5.154/2004 Regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 41 da LDB. 

Decreto nº 5.224/2004 
Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica e dá 

outras providências. 

Decreto n° 5.296/2004 

Regulamenta a Leis no 10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

com necessidades específicas, e a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Decreto nº 5.626/2005

  

Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000. 

Decreto nº 5.707/2006 

Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 

Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional, e regulamenta 

dispositivos da Lei nº 8.112/1990. 

Decreto nº 5.773/2006 

 

Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequências 

no sistema federal de ensino. 

Decreto n° 5.840/2006 

Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA). 

Decreto n° 6.949/2009 

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 

março de 2007. 

Decreto n° 7.234/2010 Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Decreto nº 9.235/2017  

Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequências 

no sistema federal de ensino. 

Decreto n°15.149/1921 
Cria um Patronato Agrícola no município de Outeiro, Estado do Pará, sob a 

denominação de «Manoel Barata». 

Decreto n° 70.688/1972 

Autoriza a transferência do Colégio Agrícola "Manoel Barata", da sede atual, na 

localidade de Outeiro, Ilha de Caratateua, Município de Belém, para a Cidade 

de Castanhal, Município de Castanhal, Estado do Pará. 

Decreto n° 83.935/1979 Altera a denominação dos estabelecimentos de ensino que indica. 

Decreto nº 9.991/2019 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da 

Administração pública federal direta, autárquica e fundacional e regulamenta 

dispositivos da Lei nº 8,112 de 11/12/1990 quanto a licenças e afastamentos para 

ações de desenvolvimento. 

Instrução Normativa n° 

03/2016- PROEN/IFPA 

Regulamenta os procedimentos para a inclusão de disciplinas ofertadas a 

distância em cursos presenciais técnicos de nível médio e superior de graduação, 

no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Instrução Normativa 

02/2017-PRODIN/IFPA 

Cria a Estrutura Organizacional de Referência para os Campi do IFPA, com 

vistas à padronização de funções e atribuições. 

Instrução Normativa nº 

24/2020/ME 

Dispõe sobre a elaboração, avaliação e revisão do planejamento estratégico 

institucional dos órgãos e das entidades da administração pública federal 
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integrantes do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo 

Federal - SIORG, estruturado nos termos do art. 21 do Decreto nº 9.739, de 28 

de março de 2019. 

Lei n° 5.692/1971 Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. 

Lei n° 7.596/1987 
Altera dispositivos do Decreto-lei nº 200/1967, modificado pelo Decreto-lei nº 

900/1969, e pelo Decreto-lei nº 2.299/ 1986. 

Lei nº 8.112/1990 
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Lei n° 8.745/1993 

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do Art. 37 

da Constituição Federal. 

Lei n° 8.958/1994 
Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de 

pesquisa científica e tecnológica e as fundações. 

Lei nº 9.394/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Lei nº 9.795/1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências. 

Lei n° 10.048/2000 
Dá prioridade de atendimento às pessoas com necessidades especificas, e dá 

outras providências. 

Lei n° 10.098/2000 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências 

Lei nº 10.436/2002 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e o "Decreto nº 5.626, de 22 

de dezembro de 2005. 

Lei nº 10.639/2003 

 

Altera a Lei no 9.394/1996, modificada pela Lei no 10.639/2003, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena”. 

Lei nº 10.861/2004 
Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dá 

outras providências. 

Lei n° 10.973/2004 
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo e dá outras providências. 

Lei nº 11.091/2005 
Plano de carreira dos servidores técnico-administrativos, alterada pela Lei nº 

11.784/2008. 

Lei n° 11.645/2008 

Altera a Lei no 9.394/1996, modificada pela Lei no 10.639/2003, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena”. 

Lei no 11.784/2008 
Dispõe sobre a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 

(PGPE) e dá outras providências.  

Lei nº 11.892/2008 

Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 

providências. 

Lei n°12.605/2012 
Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou 

grau em diplomas. 

Lei nº 12.772/2012 
Estruturou, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal. 

Lei n° 12.863/2013 

Altera a Lei no 12.772/2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 

Carreiras e Cargos de Magistério Federal; altera as Leis n° 11.526/2007, 

8.958/1994, 11.892/2008, 12.513/2011, 9.532/1997, 91/1935, e 12.101/2009; 

revoga dispositivo da Lei no 12.550/2011; e dá outras providências. 

Lei nº 13.005/2014 Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. 

Lei n° 13.530/2017 

Altera a Lei no 10.260/2001, a Lei Complementar no 129/2009, a Medida 

Provisória no 2.156-5/2001, a Medida Provisória no 2.157-5/2001, a Lei 

no 7.827/1989, a Lei no 9.394/1996, a Lei no 8.958/1994, a Lei no 9.766/1998, a 

Lei no 8.745/1993, a Lei no 12.101/2009, a Lei no 12.688/2012, e a Lei 

no 12.871/2013. 

Parecer CES/CNE n° 

45/1972 

Dispõe sobre a qualificação para o trabalho no ensino de 2º grau. O mínimo a ser 

exigido em cada habilitação profissional 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11784.htm
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Parecer CES/CNE nº 

1.070/1999 

Critérios para autorização e reconhecimento de cursos de Instituições de Ensino 

Superior. 

Portaria nº 1.466/2001- 

MEC 

Estabelece procedimentos de autorização de cursos fora de sede por 

universidades.  

Portaria n° 2.253/2001 – 

MEC 

Dispõe sobre a introdução nas instituições de ensino superior do sistema federal 

de ensino, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu todo ou em parte, utilizem 

método não presencial, com base no Art. 81 da Lei nº 9394/1996. 

Portaria nº 3.284/2003 – 

MEC 

Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, 

para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 

credenciamento de instituições.  

Portaria nº 7/2004 - MEC 
Orienta as IES acerca de prazos, procedimentos e aditamento aos PDI (s), 

previamente recomendados pelo MEC. 

Portaria nº 2.051/2004 – 

MEC 

Regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES. 

Portaria n° 4.059/2004 – 

MEC 

Regulamenta modalidade semipresencial. 

Portaria nº 4.361/2004 – 

MEC 

Dispõe sobre a autorização e reconhecimento de cursos sequenciais da educação 

superior.  

Portaria Normativa n° 

01/2007 

Calendário do ciclo avaliativo do SINAES, triênio 2007/ 2009. 

Portaria Normativa n° 

02/2007-MEC 

Dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior 

na modalidade a distância. 

Portaria Normativa n° 

39/2007-MEC 

Institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 

Portaria Normativa n° 

10/2012 -MEC 

Dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de 

proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Portaria nº 315/MEC-

2018 

Dispõe sobre o processo de avaliação das IES e regulamenta o processo de 

digitalização do acervo acadêmico. 

Portaria n° 389/2013-

MEC 

Cria o Programa de Bolsa Permanência e dá outras providências. 

Portaria nº 1.291/2013 - 

MEC  

Estabelece diretrizes de organização dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnológica e define parâmetros e normas para a sua expansão. 

Portaria SETEC/MEC n° 

58/2014 

Regulamenta a concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e 

intercâmbio, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

Portaria n° 67/2016 

A despesa a ser empenhada com a contratação de bens e serviços e a concessão 

de diárias e passagens, nos itens e naturezas de despesa especificados no Anexo 

I, no âmbito dos órgãos e das unidades orçamentárias do Poder Executivo, no 

exercício de 2016, deverá observar os limites estabelecidos no Anexo II desta 

Portaria. 

Portaria n°1.134/2016 – 

MEC 

Revoga a Portaria MEC nº 4.059/2004, e estabelece nova redação para o tema. 

Portaria n° 246/2016 – 

MEC 

Dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento de cargos efetivos, 

cargos de direção e funções gratificadas e comissionadas, no âmbito dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II, e define normas e parâmetros para 

a sua implementação. 

Portaria n° 179/2019 –ME 
Dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas contratações para 

aquisição de bens e prestação de serviços, e dá outras providências. 

Portaria n° 1.342/2018-

GAB/IFPA 

Designa servidores para comporem o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos 

dos Objetivos Estratégicos do PDI 2019-2023 do IFPA. 

Resolução CES/CNE nº 

02/1998 

Estabelece indicadores para comprovar a produção intelectual 

institucionalizada, para fins de credenciamento.  

Resolução CES/CNE nº 

01/2001 

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de Pós-graduação. 

Resolução CES/CNE nº 

01/2002 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 
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Resolução CNE/CEB n° 

03/2010 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos 

relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; 

idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida por meio da Educação a Distância. 

Resolução CNE/CEB n° 

03/2012 

Define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações em 

situação de itinerância. 

Resolução CNE/CEB nº 

05/2012 

Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 

Educação Básica. 

Resolução CNE/CEB nº 

06/2012  

Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio. 

Resolução CP/CNE nº 

01/1999 

Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados os Art. 62 e 63 

da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º, alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação 

dada pela Lei nº 9.131/95. 

Resolução CP/CNE nº 

01/2002  

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Resolução n° 06/2013 – 

CONSUP/IFPA 

Aprova a Política de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará 

Resolução n° 17/2013 -

CONSUP/IFPA 

Estabelece a abrangência de atuação dos campi do IFPA em relação aos Polos de 

Apoio Presenciais, implantados ou a serem implantados nos municípios do 

Estado do Pará. 

Resolução n° 46/2013 -

CONSUP/IFPA 

Aprova o Projeto de Institucionalização da Educação a Distância, no âmbito do 

IFPA. 

Resolução n° 096/2013 – 

CONSUP/IFPA 

Aprova a regulamentação da Política de Afastamento do País do Servidor, no 

âmbito do IFPA, para missão oficial ou estudo no exterior. 

Resolução n° 194/2013 -

CONSUP/IFPA 

Aprova a regulamentação para afastamento de servidores docentes e técnico-

administrativos do IFPA, para a realização de cursos de pós-graduação stricto 

sensu, no âmbito do IFPA. 

Resolução n° 35/2015 – 

CONSUP/IFPA 

Aprova a abrangência de atuação dos Campi deste Instituto em relação à oferta 

de programas e cursos, no âmbito dos municípios do Estado do Pará. 

Resolução n° 041/2015 -

CONSUP/IFPA 

Aprova o Regulamento Didático Pedagógico do Ensino, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará-IFPA. 

Resolução n° 111/2015 -

CONSUP/IFPA 

Cria as áreas de abrangência dos Campus do IFPA. 

Resolução n° 154/2015 -

CONSUP/IFPA 

Dispõe sobre a regulamentação da relação entre o IFPA e as Fundações de Apoio 

ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Desenvolvimento Institucional. 

Resolução n° 160/2015 –

CONSUP/IFPA 

Regulamenta a atividade de pesquisa e inovação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução n° 161/2015 –

CONSUP/IFPA 

Regulamenta o Programa Institucional de Estímulo ao Desenvolvimento de 

Pesquisa e Inovação (PEDPI) do IFPA. 

Resolução nº 61/2016 - 

CONSUP/IFPA  

Aprova a normatização da estrutura organizacional, das funções e suas 

respectivas atribuições, no âmbito da Reitoria do Instituto Federal do Pará. 

Resolução n° 147/2016 - 

CONSUP/IFPA 

Regulamenta a Política de Assistência Estudantil do IFPA. 

Resolução nº 148/2016 - 

CONSUP /IFPA 

Aprova o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará. 

Resolução n° 016/2017 -

CONSUP/IFPA 

Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética deste Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução nº 174/2017 – 

CONSUP/IFPA 

Estabelece os fundamentos, os princípios e as diretrizes para as atividades de 

extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução n° 175/2017 -

CONSUP/IFPA 

Dispõe sobre a regulamentação do Centro de Idiomas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução n° 188/2017 -

CONSUP/IFPA 

Regulamenta a Política de Gestão da Integridade, Gestão de Riscos e Controles 

Internos da Gestão (PGIRC), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará. 

Resolução n° 327/2017 - 

CONSUP /IFPA 

Dispõe sobre a Política de Arte, Cultura, Esporte e Lazer no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 
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Resolução n° 328/2017 - 

CONSUP /IFPA 

Define a Política Institucional, e regulamenta as atividades e os procedimentos 

gerais do Programa de Atendimento aos Egressos (ProEgressos) no âmbito do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução nº 356/2017 -

CONSUP/IFPA 

Aprova a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, vigência 2014-

2018, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução nº 397/2017 - 

CONSUP/IFPA 

Aprova as diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos currículos dos 

cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará e dá outras providências. 

Resolução n° 398/2017 - 

CONSUP /IFPA 

Estabelece a Política Institucional e atualiza as diretrizes e os procedimentos para 

organização e realização de estágio para alunos de educação profissional, 

científica e tecnológica do IFPA, inclusive nas modalidades de educação especial 

e de educação de Jovens e Adultos. 

Resolução nº 399/2017 – 

CONSUP/IFPA  

Dispõe sobre o Regimento Geral do Instituto Federal do Pará, que regulamenta 

as atividades da Administração Superior, da Reitoria, dos Campi e demais órgãos 

que compõem a Instituição. 

Resolução n° 483/2017 - 

CONSUP /IFPA 

Define a Política Institucional e o Programa Rede Observatório do Mundo do 

Trabalho (Pró-OMT), estabelecendo sua institucionalização e regulamentação 

para a criação e o funcionamento, no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), e dá outras providências. 

Resolução n° 507/2017 - 

CONSUP /IFPA 

Regulamenta o Regimento interno do Comitê Científico o qual atuará nas ações 

de Pesquisa, Pós-graduação e de Iniciação no âmbito do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.  

Resolução nº 509/2017 - 

CONSUP/IFPA 

Define a política que regulamenta as atividades dos Núcleos de Tecnologia 

Assistiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução nº 514/2017 –

CONSUP/IFPA 

Aprova, "ad referendum", as Tabelas de Oferta de Cursos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, em substituição às tabelas de n° 01 a 64 

do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA, cuja revisão foi aprovada 

pela Resolução n° 356/2017 – CONSUP. 

Resolução nº 100/2018 - 

CONSUP/IFPA 

Aprova as tabelas de ofertas de cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPA, 

em substituição as tabelas de nº 01 a 64, cuja revisão foi aprovada pela Resolução 

n° 356/2017 – CONSUP. 

Resolução nº 179/2018 - 

CONSUP/IFPA 

Altera dispositivos da Resolução nº 148/2016-CONSUP de 08 de setembro, e dá 

outras providências.   

Resolução nº 225/2018 - 

CONSUP/IFPA 

Estabelece regulamento para a criação e funcionamento de empresas juniores no 

âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará. 

Resolução nº 120/2020 - 

CONSUP/IFPA 

Aprova o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará. 

Relatórios de 

Autoavaliação do IFPA 

(CPA Institucional) 2015 

a 2017 

Apresentam as informações e ações desenvolvidas pela CPA no ano de 

referência, bem como o resultado e análise dos dados da pesquisa de 

Autoavaliação e proposições de melhorias para a instituição. 

NBR 9050/2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

NBR 9050/2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

NBR 31000/2009 Gestão de Riscos. 

NBR ISO/IEC 31010/2012 Gestão de Riscos. 

Fonte: IFPA Campus Santarém (2019). 
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3 RESULTADOS DO PDC ANTERIOR  

 

Não obstante todas as situações que envolveram o Campus Santarém no período de 

2014 a 2018, como mudanças diversas na gestão e o impacto dos cortes orçamentários 

sucessivos, o Campus conseguiu realizar e executar 73,71% do previsto para o período, 

conforme se observa no quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 - Objetivos e metas para 2014-2018 - Campus Santarém. 

METAS PDC 2014-2018 
RESULTADO 

ALCANÇADO 

Obj.01 - M1 - Melhorar o Índice Geral de Cursos. 100% 

Obj.01 - M3 Melhorar o conceito dos cursos ofertados 60% 

Obj.01 - M5 Adequar a infraestrutura física voltada às demandas do Ensino, Pesquisa e 

Extensão 
50% 

Obj.01 - M7 Estimular a prática esportiva entre os discentes do IFPA como meio de acesso 

ao exercício da cidadania, considerando as etapas estadual regional e nacional dos jogos 

estudantis 

100% 

Obj.03 - M2 Aumentar a oferta de cursos técnicos subsequentes por meio do Pronatec/Bolsa 

Formação/FIC 
100% 

Obj.04 - M1 Financiar projetos de Extensão, por meio do Programa de apoio às Atividades 

de Extensão do IFPA (Pro Extensão) 
100% 

Obj.05 - M1 Estreitar parcerias com a comunidade empresarial e ou entidades públicas, 

visando ao aumento de 20% em vagas de estágio para os discentes. 
50% 

Obj.05 - M2 Firmar parcerias nacionais e internacionais, visando ao intercâmbio de discentes 

e profissionais técnicos e docentes do IFPA. 
100% 

Obj.05 - M7 Estimular a oferta de vagas de emprego para os egressos do IFPA 0% 

Obj.05 - M8 Firmar parcerias nacionais e internacionais, visando intercâmbio de egressos. 100% 

Obj.06 - M1 Desenvolvimento de ações articuladas entre pesquisa científica, inovação e 

extensão tecnológica que atendam as demandas regionais. 
90% 

Obj.06 - M2 Estimular a execução de projetos que articulem pesquisa e extensão ao ensino, 

nos diferentes níveis e modalidades. 
100% 

Obj.06 - M3 Promover licenciamentos e transferência de tecnologias para o setor privado, 

educacional ou comunidades locais. 
0% 

Obj.07 - M4 Produzir, sistematizar e difundir as informações relativas aos egressos do IFPA, 

em todos os níveis e modalidades. 
20% 

Obj.07 - M11 Implementar incubadoras no IFPA 80% 

Obj.07 - M12 Criar, fomentar e produzir recursos institucionais e instrumentos técnicos 

científicos e educacionais, considerando os princípios de inclusão e desenho universal, em 

diversas mídias resguardando o acesso e a usabilidade de várias audiências 

80% 

Obj.08 - M1 Manter e ampliar o número de bolsas nos programas institucionais de iniciação 

científica, tecnológica e inovação do CNPQ/CAPES/FAPESPA 
30% 

Obj.08 - M4 Incentivar a participação de servidores em eventos científicos, por meio de 

Editais de auxílio. 
70% 

Obj.08 - M5 Realizar eventos institucionais de iniciação cientifica, tecnológica e inovação 100% 

Obj.11 - M1 Atender os alunos com especificidades e/ou desigualdades educacionais como 

meio da política de permanência e inclusão social no IFPA 
80% 

Obj.11 - M2 Destinar quantitativo de vagas dos cursos técnicos ofertados para o EJA-EPT 100% 

Obj.11 - M3 Destinar um quantitativo de vagas ofertadas para os cursos de licenciatura 100% 

Obj.12 - M1 Diagnosticar as causas de evasão nos cursos; 30% 

Obj.12 - M2 Reduzir o índice de evasão escolar para 18% 50% 

Obj.12 - M3 Diminuir a taxa de retenção dos componentes curriculares 10% 

Obj.14 - M1 Efetivar a implantação das comissões e subcomissões (quando for o caso), 

Comissão de Ética. 
100% 
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METAS PDC 2014-2018 
RESULTADO 

ALCANÇADO 

Obj.14 - M2 Implantar as ações de promoção e prevenção a saúde dos servidores 100% 

Obj.14 - M3 Capacitar servidores em cursos de aprendizagem contínua 70% 

Obj.15 - M1 Normatizar os padrões de comunicação interna e externa do IFPA 60% 

Obj.17 - M1 Capacitar servidores da área de comunicação em marketing institucional e 

comunicação social 
100% 

Obj.19 - M1 Monitorar a execução das metas do PDI 100% 

Obj.20 - M1 Realizar fóruns e seminários de discussão acerca das necessidades orçamentaria 

dos Campi 
50% 

Obj.20 - M2 Ampliar a oferta de bens e serviços, por meio 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. 

100% 

Obj.20 - M3 Disseminar aquisições de bens e serviços por meio de licitações sustentáveis no 

âmbito do IFPA 
100% 

Obj.21 - M1 Instituir as ações de acompanhamento e monitoramento das receitas próprias, 

despesas e cumprimento das metas orçamentarias 
100% 

Percentual Total de Cumprimento do Esforço 73,71% 

Fonte: SIGPP, IFPA Campus Santarém (2019). 

 

O PDC 2014-2018 completo, pode ser acessado através do link: 

(https://santarem.ifpa.edu.br/images/PDFS/Doc_institucional/PDCSANTAREM20162018.pdf). 

 

Abaixo, segue resumo dos resultados nas dimensões do Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Gestão de Pessoas: 

 

Dimensão do Ensino: 

 

a) O IFPA-Campus Santarém aumentou a oferta anual de vagas progressivamente, 

ampliando de 120 em 2015 para 480 em 2018, embora não tenha chegado à meta prevista no 

PDC, observa-se uma tendência à melhoria;  

b) Em relação ao índice de eficiência acadêmica, houve melhoria significativa entre 2017 

e 2018, saindo de 37,5% em 2017 para 51,6% em 2018. A evasão foi reduzida de 43,4% em 

2017, para 24,3% em 2018, resultado positivo devido ao Plano de Permanência e Êxito, 

desenvolvido pelo Campus; 

c) Em relação à oferta de vaga ao EJA, foram disponibilizadas 40 em 2017 e 40 em 2018, 

atendendo a meta para o período; 

d)  Foi ampliado o número de docentes, de 29 em 2013, para 59 em 2018, fortalecendo os 

cursos ofertados; 

e) Realização de encontros de formação para professores;  

https://santarem.ifpa.edu.br/images/PDFS/Doc_institucional/PDCSANTAREM20162018.pdf
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f) Identificação e atendimento a alunos com necessidades específicas, através do Núcleo 

de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) atenderam as suas metas. 

 

Dimensão da Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: 

 

a) Houve aumento do número de grupos de pesquisa, de 2 para 4; 

b) Criação e implementação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Ensino de 

Ciências e Matemática, em 2018; 

c) Oferta de bolsas de iniciação científica com recursos da Assistência Estudantil; 

d) Oferta de recurso para compra de insumos para a pesquisa com recursos do próprio 

campus; 

e) Criação do complexo agropecuário em 2017, onde está sendo possível desenvolver uma 

série de pesquisas no próprio campus; 

f) Criação do Comitê Científico do Campus em 2017; 

g) O Campus Santarém sediou o Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e 

Inovação - SCTI - em 2017; 

h) Realização da Jornada Científica e socialização dos trabalhos de pesquisa, todos os anos; 

i) Captação de recurso externo através da aprovação de 1 (um) projeto no CNPQ; 2 (dois) 

via APIPA/ PROPPG, no exercício de 2016, para desenvolvimento de projeto de pesquisa; 

j) Não houve licenciamentos e transferência de tecnologias para o setor privado, 

educacional ou comunidades locais. 

 

Dimensão da Extensão: 

 

a) A participação nos jogos estudantis regionais, alcançando resultados positivos para o 

Campus, em várias modalidades; 

b) Ofertas de vagas em cursos de Formação Inicial Continuada – FIC; 

c) Foram firmadas novas parcerias para geração de vagas de estágio aos discentes do IFPA 

com os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Belterra, Secretaria de Turismo, Secretaria 

de Educação e Secretaria de Meio Ambiente; 

d) Foram firmadas parcerias com o Instituto AIESEC, visando ao intercâmbio internacional 

para alunos e servidores; 
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e) Foram firmadas parcerias nacionais com UFOPA e ULBRA visando ao intercâmbio para 

alunos e servidores; 

f) Os Núcleos de Arte e Cultura e Núcleo de Esporte e Lazer, atenderam as suas metas; 

g) Realização do III Jogos Indígenas, através do Núcleo Afro Brasileiro e Indígena; 

h) Concretização do projeto Incabudora, a partir de 2018; 

i) Planejado e executado o Plano de Curricularização da Extensão no curso de Graduação 

em Engenharia Civil, em 2018; 

j) Continuidade do Projeto de Extensão Social: PENSO – Pré-Enem Social; 

l) Desenvolvimento do Projeto Pre-Tec (preparação para o processo seletivo dos cursos 

integrados do Campus), no período de 2017 e 2018 e previsto para 2019; 

m) Houve avanço em relação ao acompanhamento e monitoramento de egressos, como a 

efetivação do Comitê Local Gestor, contudo não houve ações para estimular a oferta de vagas 

de emprego, para os mesmos; 

n) Realização do III Encontro do NEABI. 

 

Dimensão Valorização dos Servidores: 

 

a) Em relação à capacitação de servidores em cursos de aprendizagem contínua, não houve 

a criação de cursos de capacitação de aprendizagem continua ofertada pelo campus Santarém, 

devido à falta de orçamento para essa finalidade; 

b) Houve expressivo crescimento de eventos de prevenção à saúde dos servidores realizado 

no campus Santarém, e atualmente existe um projeto sendo executado que conta com ações 

mensais a serem desenvolvidas no campus pela Coordenação de Gestão de Pessoas e o Setor 

de Saúde e Qualidade de Vida; 

c) Firmar e manter convênios de cooperação técnico-científico e educacional para 

qualificação de servidores. Continua em vigência o convênio firmado com a Universidade de 

Alicante, via Reitoria/PROPPG, em que uma docente do Campus Santarém, está finalizando 

seu curso de doutorado; 

d) Não houve ampliação do Programa Institucional de Qualificação (PIQ/IFPA) - 

ampliações de bolsas; os afastamentos que ocorreram no período foram efetivados com ônus 

limitado, ou seja, apenas a manutenção da remuneração do servidor, sem a concessão de bolsas;  

e) Em relação à qualificação de docentes, houve um aumento significativo de docentes que 

cursaram ou estão cursando mestrado e/ou doutorado; 
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f) Em relação a qualificação de técnicos administrativos, houve significativo aumento na 

capacitação de servidores técnico-administrativos em treinamentos de curta duração ofertado 

pela reitoria, ou afastados para usufruir da licença capacitação, entretanto, não houve destinação 

de verba para capacitação destinada ao campus para ajudar a realizar esse incentivo; 

g) Houve significativo aumento na integração entre os servidores, a partir de projetos de 

integração, como os aniversariantes do mês, entre outros, coordenados pelo Setor de Saúde e 

qualidade de vida do servidor. 

 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAMPUS 

 

4.1 Missão, Valores e Visão  

 

4.1.1 Missão 

 

Desenvolver a educação profissional e tecnológica por meio do ensino, pesquisa, 

extensão e inovação, contribuindo para a formação integral dos cidadãos e o desenvolvimento 

sustentável da Região do Tapajós. 

 

4.1.2 Valores 

 

 Comprometimento 

 Democracia 

 Equidade 

 Ética 

 Inclusão 

 Inovação 

 Respeito 

 Solidariedade. 

 Sustentabilidade 

 Transparência 
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4.1.3 Visão 

 

Consolidar-se como Centro de Excelência na Educação Profissional e Tecnológica, 

com ênfase na pesquisa, extensão e inovação, na Região do Tapajós, até 2023. 

 

4.2 Direcionamento estratégico  

 

A estratégia do IFPA é demonstrada no mapa estratégico, com seus objetivos 

estratégicos e indicadores. Para tanto, foi aplicada a matriz SWOT para aferir qual o cenário 

atual dos ambientes interno e externo, para em seguida deliberar o direcionamento estratégico, 

com a finalidade de cumprir a Missão e alcançar a Visão de Futuro do IFPA. 

 

4.2.1 – Matriz SWOT 

 

Após a realização das oficinas de Planejamento Estratégico, com a aplicação da matriz 

SWOT, apresentamos o resultado consolidado das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

No Quadro 3, é apresentada a consolidação da análise SWOT, por meio de oficinas das quais 

participaram servidores, discentes, gestores e membros da sociedade civil organizada. O quadro 

3, a seguir, apresenta a consolidação da Análise SWOT. 
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Quadro 3 - Consolidação da Análise Swot no Campus Santarém. 

F
O

R
Ç

A
S

 
 

 Quadro Docente Qualificado;  

 Docentes com Dedicação Exclusiva;  

 Infraestrutura;  

 Ensino Médio Integrado em 3 anos;  

 Verticalização de Cursos;  

 Assistência Estudantil;  

 Setor de Saúde e Qualidade de Vida;  

 Pesquisa e Extensão;  

 Gratuidade da Oferta;  

 Parcerias (UFOPA, UEPA);  

 NAPNE, NEABI, NAC e NEL;  

 Área para expansão do Campus;  

 Equipe multiprofissional qualificada;  

 Instalações físicas;  

 Corpo docente altamente qualificado;  

 Credibilidade da rede federal de ensino;  

 Desenvolvimento na integração ensino, pesquisa  

e extensão;  

 Oportunidades de qualificação dos servidores;  

 Assistência estudantil;  

 Equipe de saúde;  

 Projeto de pesquisa e extensão;  

 Profissionais qualificados em suas respectivas áreas;  

 Visitas técnicas;  

 Cursos adequados ao mercado local e estadual;  

 Biblioteca com infraestrutura excelente;  

 Respeito com os alunos quanto a sua orientação  
sexual, crença, política e etc.;  

 Auxílios (transporte, moradia, alimentação e etc);  

 Capacitação para o mercado de trabalho.  

 

 
 

 Readequação dos Espaços;  

 Evasão;  

 FIC para captação de recursos;  

 Ausência de projetos de nivelamento;  

 Investimento em pesquisa e extensão;  

 Infraestrutura de TIC;  

 Material/equipamentos para atividades práticas;  

 Ensino a Distância;  

 Descentralização de ofertas de cursos;  

 Distância Geográfica da Reitoria;  

 Falta de acompanhamento dos estagiários;  

 Falta de padronização de procedimentos e processos;  

 Falta de um refeitório;  

 Falta de um bloco administrativo;  

 Ausência de merenda escolar;  

 Falta de utilização do recurso PNAE;  

 Falta de um bloco de laboratórios;  

 Laboratórios inadequados;  

 Falta de equipamentos nos laboratórios;  

 Problemas de relações interpessoais;  

 Falta de comprometimento dos servidores;  

 Falta de integração entre os setores administrativos;  

 Falta de um planejamento para capacitação dos 
setores;  

 Falta de implantação de um curso de mestrado;  

 Falta de marketing no Campus;  

 Falta de indicadores de desempenho;  

 Visitas técnicas inexistentes aos cursos atualmente;  

 Alimentação (cantina e/ou restaurante aos discentes;  

 Laboratórios aos cursos agropecuária, informática, 
saneamento, aquicultura e outros;  

 Segurança interna;  

 Conscientização dos discentes para a preservação do 

Campus;  

 Manutenção dos equipamentos (ar condicionado, 
veículos);  

 Banheiros (infraestrutura do Campus);  

 Aulas aos sábados (compromisso dos discentes e 

docentes);  

 Acesso à internet (melhor distribuição);  

 Falta de equipamentos aos cursos para uma melhora 
qualificação;  

 Limitar a idade de egressos nos cursos do integrado no 
edital;  

 Saúde dos discentes (falta de sala de enfermagem);  

 Projetos custeados por professores;  

 Redução de recursos para o campus;  

 Alojamento aos alunos que moram   

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 Fortalecimento das Atuais Parcerias;  

 Estágio;  

 Novas Parcerias;  

 Localização Geográfica;  

 Captação de recursos via Editais Externos;  

 Diálogo com setores produtivos;  

 Campo de pesquisa pouco explorado;  

 Distrito industrial sendo instalado na região;  

 Captação de recursos externos;  

 Parcerias com outras instituições;  

 Atuação em novas demandas da sociedade;  

 Surgimento de concursos públicos para 
profissionais técnicos dos cursos ofertados;  

 Ser um polo universitário;  

 Convenio e parceria com empresas e outras 

instituições.  

 Contingenciamento de Recursos;  

 Criminalidade;  

 Santarém - Cidade Universitária;  

 Transporte Público;  

 Infraestrutura das vias públicas;  

 Incertezas Políticos a EPT;  

 Baixa qualidade de ensino na Educação Básica;  

 Escola Técnica Estadual;  

 Necessidade de macrodrenagem;  

 Falta de suporte da Reitoria;  

 Instabilidade política;  

 Reordenamento dos institutos federais;  

 Segurança externa;  

 Transporte e infraestrutura (acesso ao Campus);  

 Concorrência com as escolas técnicas existentes na 
cidade;  

 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

 

Fonte: IFPA Campus Santarém (2019). 
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4.3 Mapa Estratégico  

 

O Mapa Estratégico está organizado de acordo com as perspectivas do IFPA, 

utilizando-se como parâmetro as perspectivas do Balanced Scorecard (BSC). De forma a 

manter um fluxo comunicável e articulado para cada conjunto de unidades, o Mapa Estratégico 

do IFPA evidencia a integração dos objetivos estratégicos vinculados às perspectivas e 

ordenados em todos os seus níveis de atuação, orientado sempre pelos valores e com foco na 

missão, voltados à transformação da sociedade para o alcance do futuro ambicionado na visão 

institucional. 

Nesse sentido, os objetivos estão associados de modo dinâmico e representativo no 

mapa, sinalizando a sinergia de causa e efeito entre eles, contemplados nas perspectivas inter-

relacionadas, representando de forma visual a estratégia institucional.  

Assim, o IFPA apresenta seu Mapa Estratégico com uma cadeia lógica composta pelos 

seus valores norteadores, a missão institucional, a visão de futuro e seus objetivos finalísticos 

e dê suporte direcionados às suas perspectivas.  

As perspectivas representam os fatores-chave para uma visão ampliada da instituição. 

Em outras palavras, cada perspectiva compreende um conjunto de objetivos estratégicos que 

retratam o que a instituição pretende alcançar mediante um olhar para cada ponto de interesse. 

Desta forma, são perspectivas do Planejamento Estratégico do IFPA: Aprendizado e 

Crescimento; Infraestrutura e Tecnologia; Orçamento e Finanças; Processos Internos e 

Resultados à sociedade. 

 

 Aprendizado e Crescimento 

 

Representa as bases que a instituição deve desenvolver para gerar aprendizado e 

crescimento, melhorando a longo prazo. Abrange quatro categorias principais: capacidade dos 

servidores; capacidade dos sistemas de informação; clima organizacional e procedimentos 

organizacionais. 

 

 Infraestrutura e Tecnologia 

 

Representa a infraestrutura física e de tecnologia da informação do IFPA, alinhados 

com as necessidades das unidades que compõem a organização, auxiliando no desenvolvimento 

das iniciativas estratégicas previstas para o atingimento dos objetivos estratégicos. 
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 Orçamento e Finanças 

 

Representa a informação de recursos orçamentários necessários para a implantação 

dos objetivos estratégicos da Instituição, bem como as medidas financeiras adotadas para gerar 

capacidade de investimentos, redução de custos e melhoria da produtividade. 

 

 Processos Internos 

 

Representa a melhoria dos processos internos já existentes, bem como cria outros 

processos inovadores, por meio dos quais a instituição pretende atingir a excelência para o 

cumprimento da missão institucional e o alcance da visão de futuro da instituição. 

 

 Resultados à Sociedade 

 

Representa como os resultados conquistados pelas iniciativas estratégicas executadas 

pela instituição são percebidos pelos alunos e sociedade, e em quanto contribuem com a 

satisfação e bem-estar dos alunos e da sociedade. 
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Figura 1 - Mapa Estratégico do PDC 2019-2023 Campus Santarém. 

 

Fonte: IFPA (2019), PDI 2019-2023. 
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4.4 Objetivos estratégicos  

 

Os objetivos estratégicos foram elaborados de acordo com o que se espera do Campus 

a longo prazo, ou seja, a sua visão de futuro para os próximos 5 anos e foram subsidiados a 

partir da análise do resultado do PDC anterior, além do cruzamento posto após a aplicação da 

ferramenta Matriz SWOT. Estes objetivos possuem indicadores e metas e estão diretamente 

relacionadas ao alcance da visão de futuro da Unidade. Os objetivos estratégicos foram 

desdobrados em itens mais específicos e serão trabalhados no PDC de acordo com a realidade 

do Campus Santarém, além do plano operacional: PAM – Plano Anual de Ações e Metas.  

 

1 - Aprendizado e Crescimento (AC) 

AC1 - Desenvolver a gestão de pessoas com foco em resultados; 

AC2 - Implementar a Governança Institucional. 

2 - Infraestrutura e Tecnologia (IT) 

IT1 - Consolidar e ampliar a infraestrutura; 

IT2 - Disponibilizar recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados. 

3 - Orçamento e Finanças (OF) 

OF1 – Otimizar a execução orçamentária e financeira. 

4 – Processos Internos (PI) 

PI1 – Institucionalizar e expandir a EaD; 

PI2 – Aumentar a qualidade da formação acadêmica; 

PI3 – Fortalecer a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; 

PI4 – Fortalecer o processo de ensino e aprendizagem; 

PI5 – Fomentar políticas e programas institucionais e governamentais; 

PI6 – Ampliar a oferta de vagas em pós-graduação e qualificação dos servidores; 

PI7 – Melhorar os indicadores de qualidade educacional e avaliação; 

PI8 – Promover pesquisa científica e tecnológica; 

PI9 – Estimular a difusão do conhecimento; 

PI10 – Melhorar a gestão documental. 
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5 – Resultados à sociedade (RS) 

RS1 – Fortalecer as políticas de acesso, permanência, êxito e inclusão social; 

RS2 – Estimular a inovação, sua proteção e transferência para a sociedade; 

RS3 – Aprimorar a comunicação com a sociedade; 

RS4 – Ampliar a sustentabilidade ambiental. 

 

A partir dos objetivos estratégicos foram definidas, de acordo com cada perspectiva, 

os Indicadores Locais. O quadro 4 abaixo, apresenta as perspectivas e indicadores: 

 

Quadro 4 - Perspectivas e indicadores para o PDC 2019-2023 do Campus Santarém. 
Perspectiva                                                                                            Indicadores 

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento 

1 AC1.1 – Percentual de servidores assistidos em Saúde e Qualidade de Vida 

2 AC1.4 – Índice de Titulação Docente 

3 AC1.5 – Índice de Titulação dos Servidores Técnico- Administrativos  

4 AC1.6 – Percentual de satisfação dos servidores 

5 AC1.7 – Percentual de processos da área de gestão de pessoas padronizados 

6 AC2.1 – Percentual de processos de negócio modelados 

7 AC2.2 – Percentual de eficácia na execução do PDC 

8 AC2.4 – Percentual de Execução Orçamentária alinhada aos Objetivos Estratégicos  

9 AC2.5 – Percentual de projetos de gestão gerenciados 

10 AC2.6 – Média do Percentual de Cumprimento da Mitigação dos Riscos 

Perspectiva: Infraestrutura e Tecnologia 

11 IT2.2 – Percentual de Analistas e Técnicos de TI alinhados ao PETI 

12 IT2.5 – Número de Projetos Avançados de infraestrutura de comunicação de dados 

13 IT2.6 – Número de Projetos Avançados de Governança de TI alinhados à Governança Institucional 

Perspectiva: Orçamento e Finanças 

14 OF1.2 – Percentual de custeio em Manutenção Predial Preventiva e Corretiva 

15 OF1.4 – Percentual de arrecadação de recursos 

Perspectiva: Processos Internos 

16 

PI1.3 - Percentual de vagas autorizadas para cursos na modalidade a 

distância  

17 

PI2.1 - Número de parcerias firmadas visando ao fomento de vagas de estágio, cooperação técnica, intercâmbio de 

servidores, discentes e egressos  

18 PI2.2 – Número de vagas de Estágio fomentadas por meio de parcerias firmadas 

19 PI3.2 – Número de projetos executados nos Núcleos de Extensão (NAC, NEL, NTA, NEABI, entre outros) 

20 PI3.3 – Número de projetos executados por meio da Curricularização da Extensão 

21 PI3.5 – Número de Cursos FIC ofertados pelo Centro de Idiomas 

22 PI4.1 – Percentual de cursos de graduação participantes do Programa de Monitoria 

23 

PI4.2 – Percentual de cursos de Educação Básica e Profissional e de Ensino de Graduação com política de nivelamento 

implementada 

24 

PI4.3 – Percentual de cursos de Educação Básica e Profissional e Ensino de Graduação com projetos de ensino 

desenvolvidos 

25 PI4.4 – Percentual de estudantes com necessidades educacionais específicas acompanhados pelo NAPNE 

26 

PI4.5 – Percentual de cursos de graduação com mínimo de 10% de sua carga horária obrigatória constituído por programas e 

projetos de extensão 

27 PI4.6 – Percentual de cursos de licenciatura participantes de Programa de Iniciação à Docência 

28 

PI5.2 – Número de projetos executados por meio do Programa de Apoio às Atividades de Extensão do IFPA (PRO-

EXTENSÃO) 

29 PI5.4 – Número de Unidades Empreendedoras implantadas 

30 PI5.5 – Percentual de egressos atendidos pelos Planos de Providências de Atendimento aos Egressos (PPAE) 

31 PI5.6 – Número de Boletins produzidos pela Rede OMT 

32 PI5.7 – Percentual de Egressos inseridos no mercado de trabalho 

33 PI7.3 – Média das notas dos cursos no Conceito de Curso (CC) 
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Perspectiva                                                                                            Indicadores 

34 PI8.3 – Número de Eventos Institucionais de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (ICTI) 

35 PI8.4 – Número de Projetos de Pesquisa executados em parceria com o setor produtivo 

36 PI10.3 – Número de documentos organizados de acordo com o CONARQ 

37 PI10.4 – Implementação da Política de Arquivo Institucional 

Perspectiva: Resultados a Sociedade 

38 RS1.1 – Percentual de estudantes atendidos pela Política de Assistência Estudantil  

39 RS1.2 – NAPNE estruturado conforme regulamentação 

40 RS1.3 – Política de Ações Afirmativas Específicas implementada 

41 RS1.4 – Percentual de vagas ofertadas para cursos técnicos de nível médio na forma integrada 

42 RS1.5 – Percentual de vagas ofertadas para o EJA-EPT 

43 RS1.6 – Percentual de vagas ofertadas para Licenciaturas e Programas de Formação Docente 

44 RS1.7 – Índice de Eficiência Acadêmica 

45 RS2.1 – Número de tecnologias produzidas pelo IFPA protegidas 

46 RS2.2 – Número de ações de difusão da inovação realizadas em parceria com outras instituições públicas e privadas 

47 

RS2.4 – Número de licenciamentos e transferências de tecnologias para o setor privado, educacional ou comunidades locais 

realizados 

48 RS3.2 – Número de veiculação de matérias jornalísticas sobre Ensino, Pesquisa e/ou Extensão na imprensa 

49 RS4.5 - Número de ações de sensibilização e divulgação sobre sustentabilidade realizadas 

50 RS4.7 - Índice de racionalização de consumo de energia elétrica 

51 RS4.8 - Índice de racionalização de consumo de água 

52 RS4.9 - Índice de racionalização de consumo do papel 

53 RS4.10 - Percentual de gastos com aquisições de bens e serviços com critérios de sustentabilidade em relação ao total 

54 RS4.11 - Percentual de resíduos destinados à reciclagem e/ou doados 

55 RS4.12 - Número de ações de Qualidade de Vida no Âmbito do Trabalho 

56 RS4.13 - Percentual de obras e reformas com critérios de sustentabilidade 

57 RS4.14 - Percentual de contratos de limpeza com critérios de sustentabilidade 

58 RS4.15 - Índice de redução do Consumo de Combustível 

59 RS4.16 - Índice de redução de gastos com suprimentos de impressão 

Fonte: IFPA (2019), PDI 2019-2023. 

 

4.5 Monitoramento  

 

Neste item, constam informações sobre Indicadores e metas e do Sistema Integrado 

de Gestão de Planejamento e de Projetos (SIGPP). 

 

4.5.1 Indicadores e metas 

 

Os indicadores são métricas que geram informações, permitindo acompanhar o 

alcance dos objetivos estratégicos, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção 

de problemas e necessidade de mudança. As metas serão quantitativas ou qualitativas. 
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4.5.2 Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos (SIGPP) 

 

O SIGPP é um sistema que auxilia a gestão no monitoramento das ações executadas 

anualmente no Campus.  

 

4.6 Plano de Ação  

  

O plano de ação, apresentado no Quadro 1, é a consolidação em forma de planilha 

de todos os objetivos estratégicos, indicadores, metas, prazos, responsáveis e previsão 

orçamentária durante a vigência do PDI 2019-2023. 
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Quadro 5 - Apresentação dos objetivos estratégicos, indicadores e metas, do Campus Santarém, para o período de vigência do PDI 2019-2023. 

Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

AC1 - Desenvolver 

a gestão de pessoas 

com foco em 

resultados 

AC1.1 – Percentual de servidores 

assistidos em Saúde e Qualidade de 

Vida 

Nº de servidores assistidos pelo Programa 

de Promoção à Saúde e Qualidade de 

Vida /Nº total de servidores* 100 

Percentual 70% 60% 60% 85% 90% CGP SSQV/DAP 

AC1.4 – Índice de Titulação Docente 

(Nº de Doutores * 5 + Nº de Mestres * 4 

+ Nº de Especialistas * 3 + Nº de 

Aperfeiçoados * 2 + Nº de Graduados * 

1) / Nº Total de docentes 

Índice 2.00 4.10 4,2 4,4 4,5 CGP 

COORD.DE 

PÓS GRAD/ 

DE 

AC1.5 – Índice de Titulação dos 

Servidores Técnico- Administrativos  

(Nº de Doutores * 5 + Nº de Mestres * 4 

+ Nº de Especialistas * 3 + Nº de 

Aperfeiçoados * 2 + Nº de Graduados * 1 

+ Nº de Não Graduados * 0,5) / Nº Total 

de Técnico-administrativos 

Índice 1,00 3,10 3,3 3,4 3,5 CGP DAP 

AC1.6 – Percentual de satisfação dos 

servidores 

Nº de servidores satisfeitos / Nº total de 

servidores * 100 
Percentual 60% 55% 60% 65% 70% CGP CPDAI/ CPA 

AC1.7 – Percentual de processos da 

área de gestão de pessoas padronizados 

Nº de processos padronizados da área de 

gestão de pessoas / Nº total de processos 

mapeados da área de gestão de pessoas * 

100 

 

Percentual 

(Cumulativo) 
0 0 20% 30% 50% CGP DAP 

AC2 - Implementar 

Governança 

Institucional  

AC2.1 – Percentual de processos de 

negócio modelados 

(Nº de processos de negócio modelados / 

Nº total de processos de negócio 

identificados) * 100 

Percentual 0 0,50% 20% 30% 50% CGP 

SPDAI/ 

Todos os 

setores 

AC2.2 – Percentual de eficácia na 

execução do PDC 

Nº de metas alcançadas / Nº total de 

metas previstas no PDC para cada 
exercício * 100 

Percentual 40% 80% 85% 85% 90% SPDAI DAP/COF 

AC2.4 – Percentual de Execução 

Orçamentária alinhada aos Objetivos 

Estratégicos  

(Valor executado alinhado aos objetivos 
estratégicos / Valor total da execução 

orçamentária) * 100 

Percentual 60% 50% 60% 100% 100% SPDAI COORD 

AC2.5 – Percentual de projetos de 

gestão gerenciados 

Nº de projetos de gestão gerenciados / Nº 

total de projetos de gestão identificados * 

100 

Percentual 

(Cumulativo) 
0 0 20% 40% 50% SPDAI Coordenações 

 AC2.6 – Média do Percentual de 

Cumprimento da Mitigação dos Riscos 

Soma do Percentual de Cumprimento da 

Mitigação dos Riscos identificados pelas 

unidades / Nº total de riscos identificados 

* 100 

Percentual 20% 20% 20% 20% 20% SPDAI DAP/COORD 
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Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

IT2 - 

Disponibilizar 

recursos de TI e 

comunicação de 

dados 

IT2.2 – Percentual de Analistas e 

Técnicos de TI alinhados ao PETI 

Nº de participantes no encontro dos 

Analistas e Técnicos de TI / Nº total de 

Analistas e Técnicos de TI em exercício 

na função * 100 

Percentual 70% 70% 70% 70% 70% CGP TI /DAP 

IT2.5 – Número de Projetos Avançados 

de infraestrutura de comunicação de 

dados 

Não tem fórmula Unidade 0 1 1 2 3 TI DG/DAP 

IT2.6 – Número de Projetos Avançados 

de Governança de TI alinhados à 

Governança Institucional 

Não tem fórmula Unidade 0 1 3 4 5 TI DG/DAP 

OF1 – Otimizar a 

execução 

orçamentária e 

financeira 

OF1.2 – Percentual de custeio em 

Manutenção Predial Preventiva e 

Corretiva 

Nº de recursos aplicados em manutenção 

predial preventiva e corretiva / Nº total de 

recursos da Matriz Orçamentária * 100 

Percentual 10% 10% 10% 10% 10% DAP SINFRA 

OF1.4 – Percentual de arrecadação de 

recursos 

Nº de recursos (R$) arrecadados / Nº  de 

recursos (R$) disponibilizados na Matriz 

* 100 

Percentual 0,5% 1,00% 0% 2% 2% DAP COF 

PI1- 
Institucionalizar e 

expandir a EaD 

PI1.3 - Percentual de vagas autorizadas 

para cursos na modalidade a 

distância  

Nº de Vagas autorizadas para cursos na 
modalidade a distância / 

Nº Total de Vagas ofertadas * 100 

Percentual 5% 10% 10% 10% 10% DE 
COORD DE 

EXT 

 

 

PI2 - Aumentar a 

qualidade da 

formação 

acadêmica 

 

 

PI2.1 - Número de parcerias firmadas 

visando ao fomento de vagas de 

estágio, cooperação técnica, 

intercâmbio de servidores, discentes e 

egressos  

 Não tem fórmula Unidade 5 5 2 3 3 DE 

COORD DE 

EXTENSAO 

/Núcleo de 

Estágio 

PI2.2 – Número de vagas de Estágio 

fomentadas por meio de parcerias 

firmadas 

 Não tem fórmula Unidade 4 250 30 50 50 
COORD. DE 

EXT 

Unidades da 

Reitoria e 

Campi 

PI3 - Fortalecer a 

indissociabilidade 

ensino, pesquisa e 

extensão.  

PI3.2 – Número de projetos executados 

nos Núcleos de Extensão (NAC, NEL, 

NTA, NEABI, entre outros) 

 Não tem fórmula Unidade 15 15 15 20 20 
COORD. DE 

EXT 
NEABI 

PI3.3 – Número de projetos executados 

por meio da Curricularização da 

Extensão 

  Não tem fórmula Unidade 2 2 1 2 2 
COORD. DE 

EXT 

DE/Coord 

Pesq/ Coord 

de curso 
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Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

PI3.5 – Número de Cursos FIC 

ofertados pelo Centro de Idiomas 
 Não tem fórmula Unidade 1 1 1 1 1 

COORD. DE 

EXT 

COORD 

PESQ/  

DE 

PI4 - Fortalecer o 

processo de ensino 

e aprendizagem.  

PI4.1 – Percentual de cursos de 

graduação participantes do Programa 

de Monitoria 

Nº de Cursos de Graduação 

Participantes do Programa de 

Monitoria / Nº Total de Cursos de 

Graduação * 100 

Percentual 

(Cumulativo) 
50% 60% 100% 100% 100% DE 

COORD 

PESQ;  

PI4.2 – Percentual de cursos de 

Educação Básica e Profissional e de 

Ensino de Graduação com política de 

nivelamento implementada 

Nº de cursos de Educação Básica e 

Profissional e de ensino de graduação 

com política de nivelamento 

implementada / Nº Total de cursos de 

Educação Básica e Profissional e de 

ensino de graduação * 100 

Percentual 

(Cumulativo) 
10% 20% 30% 40% 50% DE 

COORD DE 

CURSOS/CO

ORD PEDAG 

PI4.3 – Percentual de cursos de 

Educação Básica e Profissional e 

Ensino de Graduação com projetos de 

ensino desenvolvidos 

Nº de cursos de Educação Básica e 

Profissional e ensino de graduação com 

projetos de ensino desenvolvidos / Nº 

Total de Cursos de Educação Básica e 

Profissional e ensino de graduação * 100 

Percentual 

(Cumulativo) 
10% 40% 50% 60% 100% DE 

COORD. DE 

EXT 

PI4.4 – Percentual de estudantes com 

necessidades educacionais específicas 

acompanhados pelo NAPNE 

Nº de estudantes com necessidades 

educacionais específicas acompanhados 

pelo NAPNE / Nº Total de estudantes 

com necessidades educacionais 

específicas * 100 

Percentual 

(Cumulativo) 
60% 100% 100% 100% 100% DE 

NAPNE/SINF

RA 

PI4.5 – Percentual de cursos de 

graduação com mínimo de 10% de sua 

carga horária obrigatória constituído 

por programas e projetos de extensão 

Nº de Cursos de Graduação com mínimo 

de 10% de sua carga horária obrigatória 

constituído por programas e projetos de 

extensão / Nº Total de Cursos de 

Graduação * 100 

Percentual 

(Cumulativo) 
100% 100% 100% 100% 100% DE 

PROEN/ 

PROPPG;  

PI4.6 – Percentual de cursos de 

licenciatura participantes de Programa 

de Iniciação à Docência 

Nº de Cursos de Licenciatura 
Participantes do Programa de Iniciação à 

Docência / Nº Total de Cursos de 

Licenciatura * 100 

 

Percentual 

(Cumulativo) 
1% 1% 1% 1% 1% DE  

COORD DE 

PÓS GRAD 
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Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

PI5 Fomentar 

políticas e 

programas 

institucionais e 

governamentais. 

PI5.2 – Número de projetos executados 

por meio do Programa de Apoio às 

Atividades de Extensão do IFPA 

(PRO-EXTENSÃO) 

Não tem fórmula Unidade 2 2 1 1 1 
COORD. DE 

EXT 
DE 

PI5.4 – Número de Unidades 

Empreendedoras implantadas 
Não tem fórmula  

Unidade 

(cumulativo) 
1 1 2 2 2 

COORD. DE 

EXT 

DE/COORD 

PESQ 

PI5.5 – Percentual de egressos 

atendidos pelos Planos de Providências 

de Atendimento aos Egressos (PPAE) 

Nº de egressos dos últimos 3 anos 

atendidos pelo PPAE / Nº de 

egressos dos últimos 3 anos *100 
Percentual 0 0,50% 1% 3% 5% 

COORD. DE 

EXT 
DE 

PI5.6 – Número de Boletins produzidos 

pela Rede OMT 
Não tem fórmula  Unidade 0 1 1 2 2 

COORD. DE 

EXT 
DE 

PI5.7 – Percentual de Egressos 

inseridos no mercado de trabalho 

Nº de egressos inseridos no mercado de 

trabalho dos últimos 3 anos / Nº Total 
egressos formados dos últimos 3 anos * 

100 

 

Percentual 0 0 0,5 1 1 
COORD. DE 

EXT 
DE 

PI7 – Melhorar os 

indicadores de 

qualidade 

educacional e 

avaliação 

PI7.3 – Média das notas dos cursos no 

Conceito de Curso (CC) 

Soma das Notas das Avaliações in 

loco / Nº de Cursos Avaliados 
Unidade 4 4 4 4 4 DE CC 

PI8 - Promover 

pesquisa científica 

e tecnológica  

PI8.3 – Número de Eventos 

Institucionais de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação (ICTI) 

Não tem fórmula Unidade 1 2 1 1 1 COORD PESQ 

Coord de 

Ext/DE/Set.Pe

dag. 

PI8.4 – Número de Projetos de 

Pesquisa executados em parceria com o 

setor produtivo 

Não tem fórmula Unidade 1 1 1 1 1 COORD PESQ 

Coord de 

Ext/DE/Set.Pe

dag. 

PI10 – Melhorar a 

gestão documental 

PI10.3 – Número de documentos 

organizados de acordo com o 

CONARQ 

Não tem fórmula 
Unidade 

(Cumulativo) 
0 0 30 50 100 PROTOCOLO Protocolo/DG 

PI10.4 – Implementação da Política de 

Arquivo Institucional 
Não tem fórmula Binário NAO SIM SIM SIM SIM CGP DAP/TI 



  

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 40 
 

Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

RS1 – Fortalecer as 

políticas de acesso, 

permanência, êxito 

e inclusão social  

RS1.1 – Percentual de estudantes 

atendidos pela Política de Assistência 

Estudantil  

Nº de Alunos Atendidos pela Política de 

Assistência Estudantil / Nº de Total de 

Alunos Matriculados que atendam os 

critérios da Política * 100 

Percentual 60% 70% 60% 60% 80% DE 

Núcleo de 

Assist. 

Estudantil 

RS1.2 – NAPNE estruturado conforme 

regulamentação 
Não tem fórmula SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

COORD. DE 

EXT 
DE/NAPNE 

RS1.3 – Política de Ações Afirmativas 

Específicas implementada 
Não tem fórmula SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

COORD. DE 

EXT 
DE 

RS1.4 – Percentual de vagas ofertadas 

para cursos técnicos de nível médio na 

forma integrada 

Nº de Vagas Ofertadas para cursos 

técnicos de nível médio na forma 

integrada / Nº Total de Vagas ofertadas * 

100 

Percentual 30% 30% 40% 40% 40% DE 
Setor. 

Pedagógico 

RS1.5 – Percentual de vagas ofertadas 

para o EJA-EPT 

Nº de Vagas Ofertadas para o EJA-EPT / 

Nº Total de Vagas Ofertadas no ano 

anterior * 100 

Percentual 10% 9% 10% 10% 10% DE 
Setor. 

Pedagógico 

RS1.6 – Percentual de vagas ofertadas 

para Licenciaturas e Programas de 

Formação Docente 

Nº de Vagas Ofertadas para Licenciatura 

e Programas de Formação Docente / Nº 

Total de Vagas Ofertadas * 100 

Percentual 5% 20% 10% 20% 20% DE TI/DAP 

RS1.7 – Índice de Eficiência 

Acadêmica 

Taxa de Conclusão + (Taxa de Conclusão 

/ (Taxa de Conclusão + Taxa de Evasão)) 

* Taxa de Retenção 

Percentual 48% 49% 50% 51% 52% DE 

Setor de 

Pedag./ 

Coord. Cursos 

RS2 - 

Estimular a 

inovação, sua 

proteção e 

transferência para a 

sociedade 

RS2.1 – Número de tecnologias 

produzidas pelo IFPA protegidas 
Não tem fórmula 

Unidade 

(Cumulativo) 
1 1 1 1 1 

COORD. 

PESQ 
DE 

RS2.2 – Número de ações de difusão 

da inovação realizadas em parceria 

com outras instituições públicas e 

privadas 

Não tem fórmula Unidade 1 1 1 1 1 
COORD. 

PESQ 
DE 

RS2.4 – Número de licenciamentos e 

transferências de tecnologias para o 

setor privado, educacional ou 

comunidades locais realizados 

Não tem fórmula. 
Unidade 

(Cumulativo) 
1 1 1 1 1 

COORD. 

PESQ 
DE 

RS3 – Aprimorar a 

comunicação com a 

sociedade 

RS3.2 – Número de veiculação de 

matérias jornalísticas sobre Ensino, 

Pesquisa e/ou Extensão na imprensa 

Não tem fórmula Unidade 1 3 2 2 2 ASCOM 

DE/COORD  

de EXt e 

COORD 

PESQ 
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Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

 
RS4.3 - Percentual de eficácia na 

execução do PAA 

Número de ações alcançadas / Número 

total de ações previstas no PAA para cada 
exercício * 100 

Percentual - - 60% 70% 75%  CMA 

SPDAI  

Todos os 

setores  

RS4 - Ampliar a 

sustentabilidade 

ambiental 

RS4.4 - Percentual de eficácia na 

execução do PLS 

Número de metas alcançadas / Número 
total de metas previstas no PLS para cada 

exercício * 100 

Percentual - - 60% 70% 75%  CMA 

SPDAI  

Todos os 

setores  

RS4.5 - Número de ações de 

sensibilização e divulgação sobre 

sustentabilidade realizadas 

Não tem fórmula Unidade 4 4 4 4 4  CMA 

SPDAI  

Todos os 

setores  

RS4.7 - Índice de racionalização de 

consumo de energia elétrica 

(Gasto total com energia elétrica no ano 

corrente/Gasto total com energia elétrica 

no ano anterior) * 100 

Percentual 10 10 10 10 10  CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.8 - Índice de racionalização de 

consumo de água 

(Gasto total com água no ano 

corrente/Gasto total com água no ano 

anterior) * 100 

Percentual 50 50 50 50 50 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.9 - Índice de racionalização de 

consumo do papel 

(Consumo total de papel do ano corrente / 

Consumo total de papel no ano anterior) * 

100 

Percentual 50 50 50 50 50 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.10 - Percentual de gastos com 

aquisições de bens e serviços com 

critérios de sustentabilidade em relação 

ao total 

Gasto com aquisições de bens e serviços 

com critérios de sustentabilidade/Gasto 

total com aquisições * 100 

Percentual 50 50 50 50 50 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.11 - Percentual de resíduos 

destinados à reciclagem e/ou doados 

Quantidade de resíduos destinados à 

reciclagem e/ou doados (em Kg) / 

Quantidade total de resíduos (em Kg) * 

100 

Percentual 0 0 30 30 35 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.12 - Número de ações de 

Qualidade de Vida no Âmbito do 

Trabalho 

Não tem fórmula Unidade 5 5 5 5 5 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.13 - Percentual de obras e 

reformas com critérios de 

sustentabilidade 

Gasto com obras e reformas com critérios 

de sustentabilidade /Gasto Total com 

obras e reformas * 100 

Percentual 100 100 100 100 100 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.14 - Percentual de contratos de 

limpeza com critérios de 

sustentabilidade 

Gasto com contratos de limpeza com 

critérios de sustentabilidade /Gasto Total 

com contratos de limpeza * 100 

Percentual 20 100 100 100 100 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  
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Objetivo 

Estratégico 
Indicador Fórmula De Cálculo 

Unidade de 

Medida 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

RS4.15 - Índice de redução do 

Consumo de Combustível 

(Consumo total de combustível no ano 

corrente / Consumo total de combustível 

no ano anterior) * 100 

Percentual 10 10 10 10 10 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

RS4.16 - Índice de redução de gastos 

com suprimentos de impressão 

(Gasto total com suprimentos de 

impressão no ano corrente / Gasto total 

com suprimentos de impressão no ano 

anterior) * 100 

Percentual 15 15 15 15 15 CMA 

SPDAI/ 

Todos os 

setores  

Fonte:  PDI 2019-2023 (revisado).
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4.7 Cadeia de Valor do IFPA 

 

A cadeia de valor é um instrumento básico da gestão por processos, uma representação 

lógica do conjunto de processos que remetem às suas respectivas atividades, facilitando a 

percepção quanto às necessidades de esforços para resultados institucionais à sociedade.  

A decomposição da cadeia de valor na arquitetura de processos permite a identificação 

das atividades, com suas forças e fraquezas, fontes de custo, indicadores e o potencial de 

diferenciação dos macroprocessos de negócio.  

A oportunidade de melhoria dos processos passa a ser identificada, uma vez que a 

Cadeia de Valor permite também constatar sobreposições, lacunas e deficiências nas atividades 

da instituição.  

A partir da Cadeia de Valor, da sua relação com os objetivos estratégicos traçados no 

PDI, que facilita a percepção quanto à necessidade de atenção o que potencializa resultados à 

sociedade, é garantido o ciclo que corresponde ao diagnóstico, ao monitoramento e a avaliação 

da estratégia organizacional. A Cadeia de Valor tem a finalidade de:  

 Apresentar, de forma clara, a relação entre as estratégias de gestão e os resultados; 

 Facilitar a visualização das potencialidades institucionais ao público interno e 

externo;  

 Revelar as relações existentes entre o fazer da instituição e os valores entregues 

aos alunos e a sociedade;  

 Apresentar de forma simplificada os macroprocessos realizados na instituição.  

O destaque vai para a representação dos macroprocessos finalísticos apresentados de 

forma encadeada, sequencial (ponta a ponta), a exemplo do estudo de demanda à certificação 

profissional e a gestão do egresso. O movimento restante desse encadeamento valoriza a 

necessidade de fortalecimento dos fluxos nas diversas áreas de negócio das unidades que 

compõem o IFPA.  

 Da identificação da demanda ao planejamento do Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Dos estudos preliminares à aprovação do curso;  

 Da prospecção da demanda ao acesso do aluno;  

 Da matrícula do aluno à certificação;  

 Da certificação à gestão do egresso;  

 Da Prospecção de fomento à aprovação do PD&I;  

 Da realização da pesquisa à produção de conhecimento;  
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 Da produção de conhecimento à transferência de tecnologia;  

 Da Prospecção à aprovação de atividades de extensão;  

 Da intervenção Extensionista à geração de produtos;  

 Da geração de produtos ao gerenciamento dos produtos.  

 

Macroprocessos de Governança e de Apoio apresentam destaques para a comunicação 

institucional, a participação e controle social, a gestão do desenvolvimento e gerenciamento de 

pessoas, além dos que, a partir de atuação sistêmica viabilizam as condições necessárias ao 

desenvolvimento dos macroprocessos finalísticos e a entrega de valores aos alunos e a 

sociedade, conforme apresentado na Figura 2.  

Os Quadros 6, 7 e 8 apresentam, respectivamente, os macroprocessos finalísticos, de 

gestão e de suporte. 
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Figura 2 - Cadeia de Valor do IFPA. 

Fonte: EGPGP, (2020). 
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Quadro 6 - Macroprocessos Finalísticos. 

Fonte: EGPGP (2020). 

 

 

 

 

 

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

MACROPROCESSOS PROCESSOS 

Da identificação da demanda ao planejamento do 

Ensino, Pesquisa e extensão. 

▪  Analisar Arranjos Produtivos Locais, Sociais e Culturais; 

▪  Analisar Demandas Sociais; 

▪  Formular Políticas de Ensino; 

▪ Estabelecer Diretrizes para Ensino, Pesquisa e Extensão; 

▪  Definir a Oferta de Cursos e Vagas; 

▪ Avaliar atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Dos estudos preliminares à aprovação do curso. 

▪  Desenvolver Projetos de Cursos; 

▪  Aprovar Projetos de Cursos; 

▪  Autorizar a Oferta de Curso; 

▪   Viabilizar o Reconhecimento dos Cursos. 

Da prospecção do aluno ao acesso do aluno 

▪   Identificar Públicos Estratégicos dos Cursos; 

▪   Comunicar a oferta dos Cursos; 

▪   Realizar Processo Seletivo. 

Da Matrícula do aluno à conclusão e certificação 

▪  Realizar Matrícula dos Alunos; 

▪   Acolher Alunos Matriculados; 

▪   Projetar e Entregar Serviços de Assistência ao Aluno; 

▪    Realizar formação com base no PPC dos Cursos; 

▪   Projetar e entregar serviços de Administração Escolar; 

▪   Certificar os Alunos. 

Da prospecção à aprovação de atividades de 

extensão 

▪  Acompanhar os Egressos; 

▪   Articular relacionamento com o Mundo do Trabalho; 

▪  Formular Políticas de Extensão; 

▪   Articular Relações Externas e de Internacionalização; 

▪   Desenhar Intervenções Extensionistas; 

▪   Viabilizar Intervenções Extensionistas; 

▪    Aprovar Intervenções Extensionistas. 

Da intervenção extensionista à geração de 

produtos 

▪   Executar Intervenções Extensionistas; 

▪   Fomentar Práticas Desportivas, Arte e Cultura; 

▪   Fomento ao Empreendedorismo; 

▪    Avaliar impactos das Intervenções Extensionistas; 

▪    Gerir Produtos das Intervenções Extensionistas. 

Da Prospecção de fomento à aprovação de PD&I 

▪   Formular Políticas de Pesquisa e Inovação; 

▪   Viabilizar fomento para projetos de pesquisa e inovação; 

▪   Viabilizar fomento para Iniciação Científica; 

▪    Elaborar projetos de pesquisa e inovação; 

▪   Aprovar projetos de pesquisa e inovação. 

Da realização da pesquisa à produção de 

conhecimento e transferência de tecnologia 

▪   Executar projetos de pesquisa e inovação; 

▪   Fomentar o registro de propriedade intelectual; 

▪   Difundir conhecimento científico; 

▪   Transferir conhecimento e tecnologia. 
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Quadro 7 - Macroprocessos de Gestão. 

MACROPROCESSOS DE GESTÃO (GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA) 

MACROPROCESSOS PROCESSOS 

Gestão Estratégica 

▪ Gestão do Planejamento Estratégico Institucional; 

▪ Gestão do portfólio de produtos e serviços;  

▪ Gestão do Portfólio de Projetos Estratégicos; 

▪ Gestão de Processos; 

▪ Gestão de Riscos; 

▪ Gestão do Desenho Organizacional; 

▪ Gestão da Imagem Institucional; 

▪ Monitoramento e avaliação da estratégia e prestação de contas. 

Gestão da Governança  

▪ Gestão de Riscos; 

▪ Gestão de Auditorias Internas; 

▪ Prestação de Contas; 

▪ Gestão de Atividades Correcionais e Éticas; 

▪ Gestão das Relações Institucionais; 

▪ Gestão dos Órgãos Colegiados, Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho; 

▪ Gestão dos processos de escolha dos gestores. 

Comunicação e Relações 

institucionais 

 

▪ Gestão da Comunicação Institucional;  

▪ Gestão da Comunicação Interna; 

▪ Gestão de Redes e Relações Institucionais; 

▪ Gestão de Relações Parlamentares; 

▪ Gestão de Relações e Acordos Internacionais. 

Planejamento e 

orçamento 
▪ Gestão do Plano Plurianual; 

▪ Gestão do Orçamento. 

Modernização 

Organizacional 

▪ Modelagem de Estruturas, Hierarquias e Funções;  

▪ Gestão de Estruturas de Governança; 

▪ Gestão do Desempenho e Contratualização de Resultados. 

Gestão do 

Desenvolvimento e 

Gerenciamento de 

Pessoas 

▪ Planejamento da necessidade de pessoal; 

▪ Gerenciar recrutamento e seleção de pessoas; 

▪ Gerenciar o desempenho de pessoas;  

▪ Gestão de movimentação funcional (exoneração e aposentadoria); 

▪ Gestão de direitos e benefícios; 

▪ Gestão de folha de pagamentos; 

▪ Gestão da saúde, qualidade de vida e segurança ocupacional; 

▪ Desenvolvimento de Pessoas; 

▪ Gestão do clima organizacional; 

▪ Gestão  de sistemas de informação de pessoal. 

Participação e controle 

social 

 

▪ Gestão do atendimento aos usuários de serviços públicos; 

▪ Gestão da transparência ativa e acesso à informação e gestão de dados abertos. 

Controle Interno 

 

▪ Gestão de auditorias e fiscalizações; 

▪ Corregedoria administrativa;  

▪ Gestão da integridade e da ética pública. 

Consultoria Jurídica  ▪ Análise jurídica de normas, atos e contratos administrativos; 

▪ Solução de litígios administrativos. 

Fonte: EGPGP (2020). 
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Quadro 8 - Macroprocessos de Suporte. 

MACROPROCESSOS DE SUPORTE  

MACROPROCESSOS PROCESSOS 

Gestão Orçamentária e 

Financeira 

▪ Gestão do orçamento; 

▪ Gestão de recursos financeiros; 

▪ Gestão contábil; 

Gestão Financeira Contábil e de 

Custos 

▪ Programação financeira;  

▪ Gestão financeira;  

▪ Gestão contábil e gestão de custos 

Transferência de Recursos 
▪ Planejamento das Transferências; 

▪ Operacionalização das Transferências; 

▪ Gestão das transferências e prestação de contas. 

Gestão da Tecnologia da 

Informação 

▪ Gestão de demandas de TI; 

▪ Desenvolvimento de soluções de TI; 

▪ Implantação de soluções de TI; 

▪ Manutenção e suporte de TI; 

▪ Gestão da governança de TI. 

Gestão de Logística, 

Infraestrutura, Bens e Serviços 

▪ Aquisição de bens e contratações de serviços; 

▪ Gestão patrimonial; 

▪ Gestão de bens de consumo; 

▪ Gestão de contratos; 

▪ Gestão de Obras e Engenharia; 

▪ Manutenção, limpeza e Segurança predial; 

▪ Gestão de serviços operacionais. 

Fonte: EGPGP (2020). 

 

O estudo completo da Cadeia de Valor do IFPA está disponível por meio do link: 

https://drive.google.com/file/d/1uyUVZkR5reXiWb7KRdcBpC59_K0jSme/view?usp=sharin

g. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1uyUVZkR5reXiWb7KRdcBpC59_K0jSme/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uyUVZkR5reXiWb7KRdcBpC59_K0jSme/view?usp=sharing
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5 PERFIL INSTITUCIONAL  

 

5.1 Histórico do Campus 

 

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 04 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 forma integrado, 

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

Informática e Técnico em Agropecuária nas formas integrado e subsequente, Técnico em Guia 

de Turismo na forma subsequente e Técnico em Informática na forma 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. 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.  

Atualmente, o IFPA – Campus de Santarém conta com o total de 1.074 (hum mil e 

setenta e quatro) alunos nas formas Integrado, Integrado EJA, Subsequente, Concomitante, 

Graduação, Especialização e cursos de EaD, o que corresponde ao dobro do número de alunos, 

no início das atividades do Campus. Para atender esta demanda, o Campus Santarém conta com 

o total de 50 Técnicos Administrativos e 62 Docentes, totalizando hoje, 112 servidores. 

Tendo iniciado somente com Cursos Técnicos nas formas Integrado, Integrado 

PROEJA e subsequente, hoje o Campus conta também com cursos de Formação Inicial 

Continuada, Educação de Jovens e Adultos, cursos de Graduação e Especialização, tendo como 

uma das metas, a inserção do curso de Mestrado. 

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

de 22.887 km² e uma população de 302.920 habitantes (IBGE, 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. 
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Na Educação Profissional e Tecnológica a atuação do Campus Santarém se consolida 

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

projetos de mineração já instalados, em andamento e/ou em pesquisas; infraestrutura de 

transportes em andamento e/ou em estudo; em hidrelétricas já instaladas, em instalação e/ou em 

estudo, bem como o  projeto do Distrito Industrial e o grande número de grandes e consolidadas 

empresas, que já estão no município e outras que estão em fase de construção/instalação.  

O município, por ser ponto estratégico para logística e exportação de grãos, passou a 

ser alvo de inúmeros investimentos que se constituíram um grande vetor de desenvolvimento 

local e de geração de emprego e renda. 

 

5.2 Finalidade  

 

O PDI (2019-2023) do Instituto Federal do Pará elenca as finalidades dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, de acordo com a Lei nº 11.892/2008, eu seu Art. 

6º, conforme abaixo: 

 
I - Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional; 

II - Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais; 

III - Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; 

IV - Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 

atuação do Instituto Federal; 

V - Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 

de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 

crítico, voltado à investigação empírica; 

VI – Tornar-se um centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 

VII - Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX - Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

 

O Estatuto do IFPA reproduz as finalidades acima referidas e acrescentou mais uma: 

 
I - Estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 
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5.3 Área (s) de atuação acadêmica 

 

O Campus Santarém atua em níveis e modalidades distintos, com a oferta de cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC), Técnicos de Nível Médio, Superiores e de Pós-graduação. 

Cursos FIC são cursos que visam atualizar ou aprofundar habilidades profissionais em 

área específica do conhecimento. Cursos Técnicos de Nível Médio, são organizados por eixos 

tecnológicos, de acordo com as cargas horárias mínimas e o perfil profissional de conclusão 

estabelecido no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). São ofertados de forma: 

integrada regular, para quem já tenha concluído o Ensino Fundamental; integrada modalidade 

EJA, para jovens maiores de 18 anos e adultos que já concluíram o Ensino Fundamental; 

Subsequente, para quem já concluiu o Ensino Médio. 

Os cursos superiores de Graduação são ofertados para portadores de certificado de 

conclusão do ensino médio e devem promover a formação profissional. Os Cursos de Pós-

graduação têm sua organização curricular de acordo com as determinações legais previstas na 

LDB da Educação Nacional, nos pareceres do CNE e no Projeto Político-Pedagógico (PPP) do 

Campus, além da Regulamentação para o funcionamento de cursos de Pós-graduação e as 

Regulamentações sobre cursos de Pós-graduação no âmbito da CAPES. 

Abaixo são especificados todos os cursos, níveis, formas e modalidades ofertados: 

 

Forma Integrada: 

 Agropecuária; 

 Edificações; 

 Informática; 

 Hospedagem (EJA). 

 

Forma Subsequente:  

 Aquicultura; 

 Guia de turismo; 

 Saneamento. 

 

Ensino a Distância (EAD), curso de: 

 Informática para Internet 
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Formação Inicial e Continuada, cursos de 

 Bovinocultor de Leite; 

 Viveiricultor; 

 Restauração Ecológica e Adequação Ambiental de Propriedades Rurais; 

 Geoprocessamento. 

 

Graduação: 

 Engenharia Civil. 

 

Especialização 

 Ensino de Ciências e Matemática. 

 

 

6 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 

 

Neste capítulo, é apresentada a inserção regional, os princípios filosóficos e técnico 

metodológicos gerais, a organização didático-pedagógica da Instituição e as Políticas de 

Ensino, Extensão, Pesquisa, Gestão, Educação a Distância, Ações Afirmativas e Educação 

Inclusiva, Educação Ambiental, Educação do Campo e Certificação Profissional. 

 

6.1 Inserção regional 

 

Santarém é um município situado na Região Oeste do Estado do Pará, que é composta 

por 23 municípios: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, 

Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, 

Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Uruará e Trairão. A 

figura 3, mostra esta subdivisão do Estado do Pará. 

Santarém ocupa uma área de 22.887 km² e uma população estimada de 302.920 

habitantes (IBGE, 2018). O PIB municipal de R$ 4,5 bilhões e per capita de 15.531,42 (IBGE 

2016). É o 6º maior PIB do Estado, porém ocupa a posição de 38º per capita. Possui IDH de 

0,692, ocupando a 4ª posição no Estado do Pará, de acordo com o IBGE (2010). O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica / Ensino fundamental / Anos iniciais / IBGE / 2017 é de 

5,5, ocupando a 6ª posição no Estado do Pará. 
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Figura 3 - Municípios que compõem a região Oeste do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Cidadão (2018). 

 

A tabela 1 mostra o crescimento populacional de Santarém a partir de 1980: 

 

Tabela 1 - Distribuição populacional de Santarém entre 1980 e 2019. 
Santarém 1980 1991 2000 2010 2019 *estimativa 

Pop. Urbana - 176.166 186.297 215.890 - 

Pop. Rural - 65.372 76.241 78.890 - 

Total  191.945 241.538 262.538 294.580 304.509 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (1980; 1991; 2000; 2010). 

 

O Campus Santarém é estratégico para os demais municípios do entorno e se mantém 

como polo integrador da Região Oeste. A economia do município tem como base o extrativismo 

mineral (bauxita, ouro) e vegetal (madeira), a agricultura, a pecuária, a indústria e o turismo. 

Com base nos dados de participação dos diferentes setores da economia no Produto Interno 

Bruto (PIB) do Município, obtido a partir das pesquisas do IBGE (2016) foram encontrados os 

seguintes indicadores, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Percentual de participação dos setores da economia no PIB. 

PIB do Município de Santarém 

Serviços 52,4 

Administração Pública  23,5 

Agropecuário  14,64 

Indústria  9,46 

Fonte: IBGE (2016). 

 

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, 
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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; 

infraestrutura de transportes em andamento e/ou em estudo; em hidrelétricas já instaladas, em 

instalação e/ou em estudo; e o projeto do Distrito Industrial. 

O Plano Logístico, desenvolvido pela Associação Comercial Local, prevê a criação do 

Distrito Industrial, que está em fase documental para compra de 231,82 hectares, localizado na 

entrada do km 11 (Rod Pa-370). O projeto prevê 187 lotes industrias; 5,87km de vias contendo 

pistas asfaltadas, ciclovias, faixa de pedestre, canteiros centrais, paisagismo e rede de 

distribuição de energia elétrica. A projeção é para instalação de novas indústrias no município, 

alavancando a economia, o desenvolvimento regional e a geração de emprego e renda. No 

turismo e economia criativa, a região Oeste é cercada por mais de 300 praias de água doce, 

cachoeiras e Santarém é um polo de artesanato (ACES/2019).  

O Campus participa de ações externas, em parceira com outros órgãos públicos, 

instituições de ensino superior e poder público municipal, como forma de garantir parcerias 

para as diversas possibilidades de formação, além de apoio ao que, efetivamente, já é oferecido. 

 

6.2 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais 

 

De acordo com o PDI do IFPA, os princípios que regem as práticas educacionais no 

Instituto partem da definição da educação como direito público subjetivo estabelecido na 

Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: – igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III  pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V – valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 

com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de2006, grifo nosso) VI – 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII– garantia de padrão de 

qualidade. VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006, grifo nosso). 

 



  

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 55 
 

O objetivo basilar de acordo com a Lei nº 11.892/2008 – que cria os Institutos Federais 

– é “derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e 

cultura na perspectiva da emancipação humana”. A concepção educacional que se anuncia na 

legislação de criação dos institutos indica que a proposta do IFPA deve agregar à formação 

acadêmica a preparação para o trabalho e os princípios das tecnologias a ele concernentes – que 

resulta em um propósito específico para seu currículo; a formação humana deve preceder a 

qualificação para a laboralidade e pautar-se no compromisso de assegurar aos profissionais 

formados a capacidade de manter-se em desenvolvimento. (PDI IFPA 2019-2023). 

Alinhadas à proposta do IFPA, as ações de ensino, pesquisa e extensão do Campus 

Santarém, baseiam-se na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões 

indissociáveis da vida humana e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento da capacidade de 

investigação científica, essencial à construção da autonomia intelectual. Dentro deste contexto 

o projeto educacional e os projetos de curso são elaborados. 

 

6.3 Organização didático-pedagógica da instituição 

 

A Resolução nº 041/2015-CONSUP e suas atualizações (acesse o link:  

http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/regulamento-didatico-de-ensino), aprovada em 2015, 

atualizou a Organização Didático-pedagógica e rege os procedimentos didáticos, pedagógicos 

e administrativos nos Campi do IFPA. Tal regulamento sofre atualizações periódicas e 

apresenta-se em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com suas regulamentações e com os respectivos 

Pareceres; com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Educação Básica e Ensino 

Superior; com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia; com o PDI; com o PPI; e, finalmente, com o Regimento Geral do IFPA. 

(PDI/IFPA 2019-2023). 

A organização didático-pedagógica do Campus se dá através do Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) que é um instrumento imprescindível para definir e nortear a organização do 

currículo e das práticas pedagógicas propostas para o curso, devendo ser construído de forma 

coletiva e democrática e em conformidade com a legislação vigente, especialmente as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Além disso, O PPC expressa os principais parâmetros para a ação 

educativa e o processo formativo, além de fundamentar, juntamente com o PPI, a gestão 

http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/regulamento-didatico-de-ensino
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acadêmica, pedagógica e administrativa a fim de garantir a qualidade do ensino e, 

consequentemente, a formação profissional-cidadã pretendida. O Campus trabalha estas 

questões sob a orientação da PROEN – Pró-reitoria de Ensino – em relação aos cursos de 

formação básica e profissional e de nível superior de graduação; e sob a orientação da PROPPG 

-  Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, em relação a Cursos de Pós-graduação 

(lato e stricto sensu). 

 a) A Flexibilização dos componentes curriculares 

De acordo com o Art. 67 do Regulamento Didático-Pedagógico do Ensino no IFPA, 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é instrumento que define e norteia a organização do 

currículo e das práticas pedagógicas propostas para o curso, devendo ser construído de forma 

coletiva e democrática e em conformidade com a legislação vigente, a fim de subsidiar a gestão 

acadêmica, pedagógica e administrativa, visando garantir a qualidade de ensino e a formação 

profissional-cidadã pretendida.  

A flexibilização dos componentes curriculares se constrói a partir das matrizes 

existentes no próprio PPC, bem como de acordo com a necessidade real dos alunos em diálogo 

nos Colegiados dos Cursos, propiciando, dessa forma, que o currículo vivido seja oriundo da 

relação professor-aluno-conhecimento disciplinar, permitindo incorporar outras formas de 

aprendizagem, rompendo com o enfoque unicamente disciplinar e sequenciado a partir de uma 

hierarquização artificial de conteúdo. O currículo flexível também permite criar novos espaços 

de aprendizagem; buscar articulação teórica e prática como princípio integrador; possibilitar ao 

aluno ampliar os horizontes do conhecimento, bem como adquirir uma visão crítica que lhe 

permita extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação profissional. 

 b) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

Integralização curricular é o cumprimento com aproveitamento, pelo estudante, dos 

componentes curriculares obrigatórios e da carga horária dos componentes optativos, quando 

previstos no PPC, e atividades acadêmicas específicas de uma estrutura curricular prevista no 

PPC. No caso dos cursos superiores, está condicionado ao cumprimento do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE. (Art. 208, Cap V, Regulamento Didático-Pedagógico 

do Ensino do IFPA). A integralização curricular dos cursos regulares deve transcorrer dentro 

de limites de tempo, mínimo e máximo, fixados para a estrutura de cada curso. O PPC deve 

estabelecer um prazo médio e os limites mínimo e máximo para integralização do currículo, 

calculados por período letivo regular (Art. 209, Cap. V, Regulamento Didático-Pedagógico do 

Ensino do IFPA). 

 c) Atividades Complementares e Estágio 
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De acordo com o art. 90 do Regulamento Didático Pedagógico (RDP),as Atividades 

Complementares são aquelas obrigatórias nos cursos superiores de graduação e facultada nos 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ofertados nas modalidades de ensino 

presencial e a distância, que têm como finalidade complementar a formação do estudante e 

ampliar o seu conhecimento teórico-prático, sendo de total responsabilidade do mesmo o 

cumprimento da carga horária, quando previstas no PPC do Curso. A carga horária mínima das 

Atividades Complementares é de 20 horas devendo esta ser comprovada pela participação em 

palestras, cursos, congressos, seminários, eventos internos, entre outros. Fazendo parte do PPC 

de um curso, tanto a atividade complementar como o estágio curricular, tornam-se obrigatórios 

para efeito de integralização do curso. O art. 96 do RDP descreve o Estágio Curricular como 

ato educativo escolar supervisionado, podendo ser obrigatório ou não obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares do curso, com previsão no Projeto Pedagógico dos 

Cursos Superiores de Graduação e nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, ofertados na modalidade de ensino presencial e a distância, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo do educando. 

No Campus Santarém, o Estágio é considerado um componente curricular tanto nos 

cursos técnicos de nível médio – subsequentes, integrados, Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) – quanto nos cursos superiores de graduação. A carga horária total do 

estágio curricular obrigatório é de, no mínimo 100h e no máximo, 200h. Esta atividade, é 

supervisionada por um professor orientador.  

Acesse o link para ver o Regulamento Didático Pedagógico do IFPA 

(http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/regulamento-didatico-de-ensino).  

 d) Incorporação de Avanços Tecnológicos 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vem sendo praticadas no 

processo ensino aprendizagem como recurso didático-pedagógico, no Campus Santarém. Tais 

tecnologias são utilizadas em salas de aula, laboratórios, corredores e áreas livres e de 

convivência, computadores e tecnologias afins, sendo manipuladas diariamente por professores 

e estudantes. As novas dinâmicas educacionais baseadas em experiências mais colaborativas, 

proporcionando maior autonomia aos alunos de forma que se tornem protagonistas de seu 

próprio aprendizado, é o modelo que deve ser implementado.  

Desta forma, o Campus Santarém, em seus cursos e eventos, promove a incorporação 

desses avanços tecnológicos, observando a necessidade não apenas de disseminação de saberes 

técnicos sobre as TICs, mas também de formação quanto à utilização de tais recursos no 

http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/regulamento-didatico-de-ensino
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processo ensino aprendizagem. Esta promoção vai além da sala de aula, fazendo parte de 

projetos de extensão e de experiências exitosas já realizadas. A Jornada Acadêmica e Semana 

Integrada do Campus, são momentos exclusivos, entre outros mais comuns, que trazem à tona 

todas as experiências com as TICs. 

 

6.4 Políticas de Ensino 
 

O Departamento de Ensino do Campus Santarém é a unidade executiva que assume a 

responsabilidade pela gestão das ações vinculadas ao ensino, o que significa administrar os 

processos de regulação de oferta e de funcionamento dos cursos, bem como supervisionar e 

avaliar os processos de ensino e aprendizagem implementados na Instituição. 

O Departamento de Ensino tem o papel de planejar, coordenar, supervisionar e 

executar políticas de ensino, além de coordenar e acompanhar a elaboração e a utilização de 

instrumentos pedagógicos que levem à eficácia do processo de ensino e aprendizagem, fazendo 

repercutir as ações pedagógicas exitosas. Além do mais, atua no sentido de fomentar a 

composição de projetos educacionais que concorram para o desenvolvimento das práticas 

acadêmicas e para a qualidade de oferta e de funcionamento dos cursos. 

Como Unidade do Instituto Federal do Pará e da Rede Federal de Educação 

Profissional, o Campus atua em conformidade com os dispositivos da legislação específica da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) vigente. A EPT concebe o ensino profissional a 

partir de premissas que valorizam não só a integração e a articulação entre ciência, tecnologia, 

cultura e saberes locais, mas também o desenvolvimento da capacidade de investigação 

científica, da autonomia, da ética profissional e da valorização dos direitos humanos, como 

dimensões essenciais ao exercício da cidadania. 

O objetivo geral do ensino no Campus Santarém é desenvolver a educação profissional 

e tecnológica por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, contribuindo para a formação 

integral dos cidadãos e o desenvolvimento sustentável da Região do Tapajós. 

Para alcançar esse propósito, faz-se necessário: 

• Ofertar educação profissional e tecnológica, formando e qualificando profissionais 

para os diversos setores da economia, em estreita articulação com os setores produtivos e a 

sociedade; 

• Desenvolver a educação profissional e tecnológica, compreendendo-a como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; 
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• Viabilizar uma educação formativa em benefício da consolidação e do fortalecimento 

dos arranjos produtivos locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico, no âmbito de atuação do Campus; 

• Consolidar as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, na perspectiva da 

indissociabilidade; 

• Fortalecer as políticas de acesso, permanência e inclusão social no Campus; 

• Investir na melhoria da qualidade da educação ofertada. 

Desta forma, a Política de Ensino do Campus Santarém, norteia suas ações nos 

princípios legais advindos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Decretos, Pareceres e no 

Projeto Político Pedagógico do IFPA que fundamenta e assegura a autonomia e a flexibilidade 

desta Instituição. Nesta perspectiva as políticas de ensino desenvolvidas devem contemplar com 

qualidade a diversidade de ofertas e atendimentos nos diversos níveis de educação profissional 

e ampliar as possibilidades de inclusão do aluno no mundo do trabalho, propiciando-lhe 

alternativas de educação continuada, como também promover a interação ensino pesquisa-

extensão em articulação com as exigências decorrentes da realidade social, política, ética, 

cultural. 

É importante fundamentar os currículos no saber-fazer, saber-pensar e construir 

conhecimentos necessários à atuação do ser humano nas atividades sócio-laborais, além de 

compreendermos que o objetivo do ensino é buscar consolidar institucionalmente a 

compreensão de que o processo de aprender não termina na escola ou no trabalho, exigindo 

qualificação contínua do trabalhador. 

 

6.5 Políticas de Extensão 

 

O processo de interação com a sociedade implementado no 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 no Campus, assim também, responde pela avaliação, pelo 

acompanhamento e pelo aperfeiçoamento das políticas e das ações de extensão. Atua, em 

âmbito sistêmico, com o apoio do Departamento de Ensino, Setor de Ensino e políticas 

Educacionais 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 
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governamentais, instituições nacionais, instituições públicas e privadas, associações de bairro, 

Igrejas, pessoas, assim como também realiza prestação de serviços à comunidade. 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, as principais políticas de extensão consolidadas no Instituto Federal do 

Pará, Campus Santarém são: 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: 

a) Política de 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;  

b) Política de estágio: compreende atividades relativas à prática profissional, 

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; 

c) Política de visitas técnicas ou aulas de campo: é significativo para as áreas 

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

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

mundo do trabalho;  

d) Política de eventos: são ações de cunho social, técnico, científico, esportivo, 

artístico e cultural que tanto favorecem a difusão e a socialização do conhecimento quanto à 

interação e a participação da comunidade externa e/ou interna;  

e) Política 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;  

f) Política de 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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g) Política de 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;  

h) Política de 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;  

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). 

 

6.6 Políticas de Pesquisa 

 

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 abrangentes de 

pesquisa e iniciação científica. 

O desenvolvimento e consolidação da pesquisa com foco na inovação tecnológica no 

âmbito do Sistema Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Estado do Pará vêm 

sendo fomentador de mudanças no contexto educacional.  Isso porque, ações de Pesquisa, 

voltadas à produção e à divulgação de conhecimentos e saberes científicos e tecnológicos, 

visam o desenvolvimento por meio da investigação de fatos, prover melhorarias da condição da 

vida coletiva. É, portanto, uma atividade intelectual relacionada diretamente com a 

aprendizagem e com o estímulo à criticidade e à criatividade de todos os sujeitos envolvidos, 

promovendo, como consequência, o avanço da sociedade.  
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As políticas e ações para o planejamento e o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa no Campus Santarém sinaliza a necessidade de se pensar em indicadores favoráveis 

ao fortalecimento da política institucional para a pesquisa no âmbito de todos os níveis e de 

todas as modalidades ofertadas pelo campus. As proposições como diretrizes para o 

desenvolvimento da pesquisa são: 

a)  Valorização e incentivo à cultura da pesquisa no Campus, como atividade 

investigativa imprescindível à vida acadêmico-científica, contribuindo com estudos que 

subsidiem a melhoria da qualidade do ensino e da extensão; 

b)  Desenvolvimento da pesquisa como princípio educativo, objetivando promover a 

formação do sujeito participativo e do profissional reflexivo, propiciando a esse sujeito a 

capacidade de apropriação e de aplicação do saber científico, com vistas ao bem comum, ao 

crescimento pessoal e ao desenvolvimento social; 

c) Identificação das demandas sociais para o desenvolvimento de pesquisas, de modo 

a criar sintonia entre as necessidades, as práticas sociais e as potencialidades de pesquisa do 

Campus; 

d)  Priorização de investimento nos programas de pesquisa para todos os cursos e 

modalidades ofertados no campus; 

e)  Fomentação e divulgação das produções realizadas pelos grupos de pesquisa do 

Campus Santarém; 

f)  Criação e consolidação de novos grupos de pesquisa; 

g)  Estimulação a iniciação Científica; 

h)  Estimulação a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica; 

i)  Investimento em qualificação para todos os servidores do IFPA Campus Santarém; 

j)  Promoção de evento científico anual, aberto a sociedade, visando fomentar a 

socialização de resultados de pesquisas e trabalhos desenvolvidos no campus Santarém; 

k)  Criação de linhas, grupos, núcleos e laboratórios de pesquisa, abertos à 

participação de docentes, técnico-administrativos, estudantes, primando-se pelo 

desenvolvimento integrado da atividade de investigação; 

l)  Efetivação de ações geradoras de inovação tecnológica, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável da região; 

m)  Ações que propiciem a disseminação da pesquisa no campus, através de 

publicações de trabalhos dos pesquisadores e discentes em eventos, congressos, revistas e 

periódicos na comunidade científica. 
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6.7 Políticas de Educação a Distância  

 

Educação a Distância é uma modalidade educativa que enfatiza a autonomia e 

autoaprendizagem do estudante, com mediação docente/tutorial, utilizando-se de recursos 

didáticos sistematicamente organizados e baseados em diferentes tecnologias de informação e 

comunicação. (Seção IV, Art. 15, Regulamento Didático-Pedagógico do Ensino do IFPA). 

Considerando as dimensões amazônicas e a característica básica do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) de encurtar distâncias, a educação a distância, 

surge como uma forma de atingir às várias localidades, inclusive as mais remotas. Além disso, 

podemos lembrar ainda da autonomia do aluno ou profissional em relação a seu tempo de 

estudo, uma vez que ele pode gerenciar esse tempo para estudar quando tiver disponibilidade. 

A Instituição assume uma política de EaD com os seguintes objetivos: 

a) Ampliar e diversificar a oferta educativa institucional aos estudantes;  

b)  Romper com as barreiras geográficas e temporais;  

c)  Integrar os diversos níveis e modalidades educacionais;  

d) Contribuir para a melhoria da educação básica pública, por meio da formação de 

professores e de gestores;  

e)  Favorecer a inclusão digital;  

f)  Fomentar o uso das tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-

aprendizagem presencial; 

g)  Ampliar as ofertas de educação profissional de qualidade. 

 

6.8 Políticas de Ações Afirmativas e Educação Inclusiva 

 

A educação inclusiva traz à educação profissional questionamentos sobre os serviços 

educacionais que oferece e os valores presentes em sua ação educativa, quando fundamentada 

na concepção de direitos humanos, que, por sua vez, conjuga igualdade e diferença como 

valores indissociáveis. Promove ainda, a revisão de práticas e atitudes vivenciadas em nível 

organizacional – condições de acessibilidade – e pessoal – discriminações e preconceitos. 

O Campus Santarém, desenvolve suas ações, através das seguintes políticas: 

a) Apoio psicopedagógico: É desenvolvido pelo Setor de ensino e Políticas 

Educacionais, composto de 03 pedagogos, 01 psicólogo, 02 assistentes sociais, 02 Técnicos em 

Assuntos Educacionais, 01 Assistente de Técnico em Assuntos Educacionais, que conduzem o 

processo de atendimento psicológico, social e pedagógico aos discentes, onde buscam:  
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 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.  

 

b) Programas de acolhimento ao ingressante: O Acolhimento aos alunos 

ingressantes é desenvolvido pela Diretoria de Ensino, com apoio do Setor Pedagógico, 

Assistência Estudantil, Secretaria Acadêmica, Coordenadores de Curso e Setor de Ensino e 

Políticas Educacionais. 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.  

 

c) Programas de acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou monitoria: O 

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

acessibilidade. No exercício de 2020, estão previstas ainda várias ações de infraestrutura que 

visam melhorar ainda mais a acessibilidade. 

Em relação à monitoria, já existe atendimento através do curso de Graduação em 

Engenharia. O processo se dá através da divulgação de Edital de Seleção para os alunos do 

curso. 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. O 

curso de engenharia é o único de graduação existente no Campus, até o momento. 
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d) 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, entrevista, visita domiciliar e 

formulário de identificação e construção de apoio necessário aos educandos.  

 

e) Política 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 
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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.  

 

f) 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 os objetivos do NEABI:  

 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 voltadas às 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.  

Entende-se que o NEABI facilita a interlocução daqueles que trabalham com temáticas 

das relações raciais, promover pesquisas e realizar atividades extensionistas como forma de 

divulgar o conhecimento construído sobre questões relacionadas à negritude, africanidades e os 

indígenas. 

 

g) Política e Ações de Acompanhamento dos Egressos: Entende-se 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. As ações vêm contribuir para 

a formação continuada do egresso oportunizando através de encontros, minicursos, palestras e 

oficinas que possibilitem o fortalecimento profissional do egresso. 

O Campus Santarém já conta com alguns canais de acesso com os egressos, por meio 

dos quais iniciou uma rede de contato e informações, ainda a ser melhor sistematizada. Um 

desses canais é a rede social Facebook e Instagram, existentes desde 2018.  

Desde 2014, acontecem também as Rodas de Conversa, modelo grupo focal. Como 

ações previstas para o período de 2019 a 2023, há a utilização do módulo de egresso, através 
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do SIGAA. Além disso, há também os encontros anuais de egressos, iniciados em 2018 e que 

devem acontecer continuamente, a cada ano. Há ainda, a efetivação do Comitê Gestor Local de 

Acompanhamento aos Egressos, que irá contribuir para as ações locais, como o encontro dos 

egressos e as pesquisas de acompanhamento a esta demanda. 

 

6.9 Políticas de Educação Ambiental 

 

A partir de 2010, o governo federal tem intensificado junto aos gestores públicos, a 

adoção de práticas de sustentabilidade econômica e social, bem como a obrigatoriedade de 

inserir ações sustentáveis em todos os seus processos internos. Para tanto, adota a Política 

Nacional do Meio Ambiente e a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. A 

elaboração do Plano de Logística sustentável e Plano de Ações Ambientais são alguns dos 

instrumentos que os órgãos públicos devem trabalhar, para melhorar suas práticas sustentáveis. 

O Plano de Logística Sustentável do IFPA, aprovado pela Portaria 2446/2018, atende 

as normativas reguladoras ambientais e objetiva estabelecer prática de logística sustentável e 

racionalização dos gastos na Reitoria e nos Campi do Instituto. 

Com base nas demandas advindas a partir dessas normativas reguladoras das práticas 

sustentáveis e do alinhamento com as propostas do IFPA, o Campus Santarém constituiu sua 

Comissão Local de Meio Ambiente, de forma a atender a regulação relativa ao meio ambiente, 

em todos os seus processos.  

De acordo com as premissas da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, da 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, da Portaria 2446/2018, do PLS do 

Instituto e para identificação dos passivos e riscos ambientais, o Campus Santarém relacionou 

os seguintes eixos ambientais:  

 Saúde e bem-estar; 

 Responsabilidade sócio ambiental; 

 Coleta Seletiva e Reciclagem; 

 Eficiência Energética; 

 A água e seus múltiplos usos; 

 Resíduos Gerados na Administração Pública. 

Desta forma, com base nos princípios da A3P e no Plano de Logística sustentável do 

Instituto, o Campus Santarém elaborou o seu próprio PLS/2019-2023, com o objetivo geral de 

implementar práticas de sustentabilidade e racionalização. Elaborou também seu plano de ação 

para o período 2019-2023, com ações de sustentabilidade, visando construir um novo modelo 
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de cultura institucional e inserir critérios de sustentabilidade nas atividades e processos. Com 

as ações previstas pretende-se promover a redução no consumo de energia elétrica, água, papel, 

cartuchos de tintas para impressoras; gerenciar os resíduos sólidos com foco na redução, 

reutilização e reciclagem; adotar critérios de sustentabilidade ambiental nas compras públicas; 

promover a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho; promover campanhas de 

conscientização; difundir uma nova cultura institucional ambiental. 

 

6.10 Políticas de Educação no Campo 

 

A Educação do Campo no Brasil vem passando por um momento de reflexão política 

e social sobre os desafios a serem enfrentados, principalmente, na formação de educadores para 

atuar nas Escolas do Campo. Esse processo vem se fortalecendo a partir da década de 1990, 

com a crescente luta dos movimentos sociais que reivindicam uma política pública voltada para 

formar educadores que conheçam e atuem nas especificidades do campo.  É ancorada nessa 

concepção de especificidade e diversidade que tem o campo que a formação de professores 

exige que seja repensada e ressignificada para atender à legislação, uma vez que a Educação do 

Campo tem como orientação o cumprimento do direito de acesso universal à educação e a 

legitimidade dos processos didáticos localmente significados.  

É nessa perspectiva, que o IFPA – Campus Santarém assume a Educação do Campo, 

tendo em vista a necessidade de mudança de paradigma, buscando compreender as propostas 

desenvolvimentistas para o campo, proporcionando aos professores a oportunidade de 

formação, através da Licenciatura em Educação do Campo.   

A Licenciatura em Educação do Campo segue as diretrizes educacionais que se 

constituem como referência para a Política Nacional de Educação do Campo, que com base na 

legislação educacional, estabelecem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam 

adequar o projeto institucional das escolas do campo às realidades locais. O curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, direcionado à formação de professores para as escolas 

do campo é ofertado tendo como base a pedagogia da alternância, que é compreendida como 

uma forma diferenciada de organização do processo educacional, em dois momentos que se 

alternam continuamente, visando integrar saberes e fazeres no cotidiano do professor e do 

aluno.  

No currículo de formação são discutidos conceitos relacionados à sustentabilidade, 

conservação do meio ambiental, agricultura orgânica, questões agrárias, econômicas, sociais, 

políticas e culturais que envolvem o campo.  
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Nesse contexto, o IFPA Campus Santarém apresenta as diretrizes que orientam a 

concepção e a formação de educadores para a Educação do Campo:   

a)  Respeito às raízes culturais e identitárias dos povos do campo;  

b)  Formação específica para trabalhar na educação e movimentos sociais do campo 

garantindo o direito de acesso e permanência à educação pública;  

c)  Formação de educadores do campo a partir da dinâmica social, política e cultural 

existente no campo, com ênfase nas lutas dos movimentos sociais por seus direitos à terra, 

território, modo de produção camponês e educação; 

d)  Formação que discuta as formas de permanência do sujeito no campo, com 

qualidade de vida, usando a terra de forma a retirar dela seu sustento de maneira a preservar o 

meio em que está inserido;  

e)  Colaborar para o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem que 

se identifique com os objetivos da educação do campo e da realidade regional e local.  

 

6.11 Política de Certificação Profissional 

 

O IFPA/Campus Santarém emitirá certificados e diplomas a seus discentes concluintes 

dos cursos ofertados pelo Campus, nos termos da legislação vigente. Para fins de validade dos 

certificados e diplomas emitidos, é necessário que o PPC seja autorizado pelo CONSUP, exceto 

quando se tratar de cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) ou de Qualificação 

Profissional, pois estes são analisados e aprovados pela PROEN, no caso dos cursos com carga 

horária acima 160h. Já os cursos FIC abaixo de 160h, a análise e aprovação se dá no próprio 

Campus. 

Para cursos FIC ou de Qualificação Profissional e cursos de Pós-Graduação, serão 

emitidos certificados de conclusão de curso. Para os cursos Técnicos de Nível Médio e de 

educação superior de Graduação serão expedidos diplomas. 

O discente fará jus à certificação de conclusão de curso, em todos os cursos e níveis, 

quando integralizar o currículo ao qual foi submetido. A integralização curricular compreende 

o desempenho com aprovação em todos os componentes – disciplinas e atividades acadêmicas 

de formação – previstos na matriz curricular do curso, com frequência mínima de 75% do total 

das aulas necessárias para o cumprimento da carga horária total obrigatória. 

A integralização dos cursos de educação superior de Graduação, quando estes forem 

convocados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme a Lei 

nº 10.861/2004, fica condicionada à situação regular do discente perante o referido exame, 
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comprovada por meio de relatório de regularidade emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). 

Como Instituição Certificadora, credenciada pelo Ministério da Educação, o 

IFPA/Campus Santarém, emite certificado de conclusão do Ensino Médio com base nos 

resultados obtidos por estudantes no Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos (ENCCEJA), a partir de 2018. 

É observado, na emissão dos certificados e diplomas, o emprego da obrigatoriedade 

da flexão de gênero para conferir título profissional ou grau obtido pelo discente, conforme 

previsto na Lei nº 12.605/2012. 

 

6.12 Responsabilidade Social do Campus  

 

A responsabilidade social de uma instituição pública federal no âmbito da educação 

está intrinsecamente ligada aos processos sociais, sendo relevante o atendimento das demandas 

oriundas do contexto educacional que possibilita a garantia de direitos sociais. Neste sentido, a 

criação de políticas públicas voltadas à educação é um passo significativo para enfrentar as 

desigualdades sociais e as situações de pobreza e vulnerabilidade social. 

A Constituição Federal de 1988 vem afirmar como princípio a redemocratização do 

país, e define como diretriz a universalização de direitos que vai proporcionar conquistas e 

avanços na promoção da cidadania, sendo firmado no capítulo sobre Ordem Social o direito à 

assistência social e a educação. O princípio da igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola, também está presente nessa Constituição cidadã. Assim, no art. 205 explicita que “A 

Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. 

O IFPA-Campus Santarém corrobora com essa ideia porque sua função social é ofertar 

educação profissional e tecnológica de qualidade, referenciada socialmente e com desenho 

político-pedagógico capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia com base na 

indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão. Há um comprometimento com a 

formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 

conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e 

da justiça social. 

Desse modo, o IFPA e o Campus Santarém contribuem para uma formação que 

favorece, nos mais variados âmbitos, o (re) dimensionamento qualitativo da práxis social. O 
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projeto de ensino desenvolvido por este Campus, busca promover uma profissionalização cada 

vez mais integrada, onde os saberes se complementam, a fim de que o ensino profissionalizante 

seja acompanhado de uma formação cidadã efetiva. A opção prioritária desse projeto de ensino 

é mitigar as desigualdades sociais e de oportunidades.  

. 

7 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS  

 

Neste capítulo, será apresentada a situação atual e as projeções de oferta de cursos para 

o período de 2019-2023. 

 

7.1 Descrição da situação atual e projeções de oferta de cursos em todos os Campi do 

IFPA para o período de 2019-2023 

 
Quadro 9 - Cursos em funcionamento no ano de 2018. 

Nível de 

Ensino 
Nome do Curso Modalidade 

Forma de 

Oferta 

Turno de 

funcionamento 

Regime de 

matrícula 

Situação em 2018 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

Turmas 

Total de 

Vagas 

Fundamental 

Auxiliar em 
Geoprocessamento 

Presencial 
FIC N 

- 
20 1 20 

Bovinocultor de 

Leite 

Presencial 
FIC N 

- 
40 1 40 

Recepcionista em 
Meios de 

Hospedagem 

Presencial 
FIC T 

- 
40 1 40 

Viveiricultor Presencial FIC M - 40 1 40 

 Médio 

  
  

  

Agropecuária  Presencial Integrado  M Anual 40 1 40 

 Edificações Presencial  Integrado M Anual 40 1 40 

Hospedagem 
Presencial Integrado - 

Proeja 
N 

Anual 
40 1 40 

 Informática Presencial  Integrado T Anual 40 1 40 

Aquicultura Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40 

Guia de Turismo Presencial Subsequente N Semestral 40 1 40 

 Saneamento Presencial  Subsequente T Semestral 40 1 40 

Superior  Engenharia Civil Presencial Superior N Semestral 40 1 40 

Pós-

Graduação 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

Presencial 
Especialização M 

Semestral 
40 1 40 

Total 13 500 

Fonte: IFPA (2019), PDI 2019-2023. 

 

7.2 Descrição da expansão dos cursos presenciais e EaD do Campus Santarém para o 

período de 2019-2023 

 

O planejamento do Campus se expressa de modo cronológico nos anos de vigência 

desse PDC e sua autorização condiciona-se à demonstração, ao tempo da oferta, de toda a 

estrutura legal para oferta de cada curso, de acordo com o nível e modalidade.
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Quadro 10 - Cronograma de expansão dos cursos em funcionamento, em fase de autorização ou futura solicitação com vigência entre 2019 e 2023. 
 

Nível de Ensino 

 
Nome do Curso 

 
Modalidade 

 
Forma de Oferta 

 
Turno 

2019 2020 2021 2022 2023 Total de 

vagas de 

2019 a 2023 
Vagas p/ 

turma 

Nº de 

Turmas 

Total de 

Vagas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

Turmas 

Total de 

Vagas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

Turmas 

Total de 

Vagas 

Vagas p/ 

turma 

Nº de 

Turmas 

Total de 

Vagas 

Vagas p/ 

turma 
Nº de Turmas 

Total de 

Vagas 

Campus Santarém 

Médio Agropecuária Presencial Integrado M/T 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200 

Médio Edificações Presencial Integrado M/T 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200 

Médio Informática Presencial Integrado M/T 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200 

Médio Saneamento Presencial Integrado M/T 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 120 

Médio Agropecuária Presencial Subsequente M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 80 40 2 80 160 

Médio Aquicultura Presencial 
Integrado (EJA- 

EPT) 
T/N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 0 0 0 40 

Médio Hospedagem Presencial 
Integrado (EJA- 

EPT) 
N 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200 

Médio Aquicultura Presencial Subsequente N 40 2 80 40 2 80 40 2 80 40 2 80 40 2 80 400 

Médio Guia de Turismo Presencial Subsequente N 40 2 80 40 2 80 40 2 80 0 0 0 0 0 0 240 

Médio Saneamento Presencial Subsequente M/T 40 2 80 0 0 0 40 1 40 0 0 0 0 0 0 120 

Médio 
Informática para 

Internet 
EaD Subsequente M/T 40 1 40 40 2 80 0 0 0 40 2 80 40 3 120 320 

Graduação Agronomia Presencial Bacharelado N 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 120 

Graduação Engenharia Civil Presencial Bacharelado N 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200 

Graduação 
Educação do 

Campo 
Presencial Licenciatura M 0 0 0 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 160 

 
Graduação 

Análise e 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

 
Presencial 

 
Tecnologia 

 
N 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
40 

 
1 

 
40 

 
40 

Graduação Eventos Presencial Tecnologia N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 1 40 80 

 

Pós-graduação 

Agricultura 

Familiar e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Presencial 

 

Especialização 

 

M/T 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40 

 

1 

 

40 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40 

 

1 

 

40 

 

40 

 

1 

 

40 

 

120 

Pós-graduação 
Ciências e 

Matemática 
Presencial Especialização M/T 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 40 1 40 200 

 
Pós-graduação 

Ciências e 

Matemática nos 

Anos Iniciais 

 
Presencial 

 
Especialização 

 
M/T 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
40 

 
1 

 
40 

 
40 

Pós-graduação Gestão Pública Presencial Especialização M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 

Pós-graduação Psicultura Presencial Especialização M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 40 40 

 
Pós-graduação 

Lingua, Linguagem 

e Suas Tecnologias 

 
Presencial 

 
Especialização 

 
M/T 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
40 

 
1 

 
40 

 
40 

 
1 

 
40 

 
80 

Pós-graduação Interdisciplinar Presencial Mestrado M/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 20 20 

Fonte: IFPA, 2019 (PDI 2019-2023).
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 8. PERFIL DO CORPO DOCENTE  

 

Neste capítulo, serão apresentados a composição, plano de carreira, critérios de seleção 

e contratação e cronograma e plano de expansão do corpo docente. 

 

8.1 Composição  

 

Para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, o Campus Santarém 

conta com um quadro docente/2019 constituído de 59 docentes efetivos, dos quais 05 têm o 

título de Doutor, 41 são Mestres, 13 são Especialistas. A qualificação acadêmica, aliada ao 

elevado número de docentes em regime de Dedicação Exclusiva (DE), confere ao Campus um 

perfil de corpo docente à altura das melhores Instituições Federais do País. 

A Tabela 3 apresenta a evolução do corpo docente nos últimos cinco anos de vigência 

do PDC anterior. 

 
Tabela 3 - Evolução do corpo docente por regime de trabalho nos últimos cinco anos. 

Regime de trabalho 
Ano 

2014 2015 2016 2017 2018 

20h - - - 1 2 

40h 14 11 11 9 7 

Dedicação Exclusiva 

(DE) 

22 24 41 46 49 

Total 36 35 52 56 58 

Fonte: IFPA, 2018 (PDI 2019-2023). 

 

A Tabela 4 apresenta o quantitativo do corpo docente por regime de trabalho e 

qualificação profissional no ano de 2018. 

 
Tabela 4 - Quantitativo do corpo docente por regime de trabalho e qualificação 

profissional no ano de 2018. 

Regime de Trabalho Especialização/Aperfeiçoamento Mestrado Doutorado 

20h - 2 - 

40h 02 05 - 

DE 08 34 07 

Total 10 41 07 

Fonte: IFPA, 2018 (PDI 2019-2023). 
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8.2 Plano de carreira  

 

A Lei nº 12.772/2012 estruturou, a partir de 01 de março de 2013, quando passou a 

vigorar, o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. A composição da nova Carreira 

de Magistério Superior, passou a ser composta pelos cargos, de nível superior, de provimento 

efetivo de Professor do Magistério Superior; Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível 

superior, de Professor Titular - Livre do Magistério Superior; Carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico, composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; 

e Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular - Livre do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico. 

A partir de 01 de março de 2013, a Carreira de Magistério Superior do Plano Único de 

Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), de que trata a Lei nº 7.596, de 

1987, passa a pertencer ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal de que trata a Lei 

nº 12.772/2012, assim como os cargos de Professor Titular da Carreira de Magistério Superior 

do PUCRCE passam a integrar a Classe de Professor Titular da Carreira de Magistério Superior 

do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. 

A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, o 

desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá 

mediante progressão funcional e promoção, na forma disposta na Lei nº 12.772/2012. A 

progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá com 

base nos critérios gerais estabelecidos no Art. 12 desta Lei e observará, cumulativamente: 

 

I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício em 

cada nível; e, 

II - aprovação em avaliação de desempenho individual. 

A promoção ocorrerá observados o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses 

no último nível de cada Classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e, 

ainda, as seguintes condições: 

I - para a Classe D II: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; 

II - para a Classe D III: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; 

III - para a Classe D IV: ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; 

IV - para a Classe Titular: 

a) possuir o título de doutor; 

b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e 

c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante, ou de defesa 

de tese acadêmica inédita. 
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O Professor das IFES, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho, conforme Art. 20 

e 21 da referida Lei: 

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação 

exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou 

II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 

§ 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado 

superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de 

trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem 

dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. 

§ 2º O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento 

do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções 

previstas nesta Lei. 

§ 3º Os docentes em regime de 20 (vinte) horas poderão ser temporariamente 

vinculados ao regime de 40 (quarenta) horas sem dedicação exclusiva após a 

verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da existência de recursos 

orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, 

considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 (quarenta) horas sem 

dedicação exclusiva, conforme disposto no § 1º, nas seguintes hipóteses: 

I - ocupação de cargo de direção, função gratificada ou função de coordenação de 

cursos; ou 

II - participação em outras ações de interesse institucional definidas pelo Conselho 

Superior da IFE. 

§ 4º O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido 

em cargo em comissão ou função de confiança, poderá: 

I - participar dos órgãos de direção de fundação de apoio de que trata a Lei nº 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994, nos termos definidos pelo Conselho Superior da IFE, 

observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a percepção de 

remuneração paga pela fundação de apoio; 

II - ser cedido a título especial, mediante deliberação do Conselho Superior da IFE, 

para ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, com ônus para o cessionário (Incluído pela Lei nº 

12.863, de 2013). 

Art. 21. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da 

regulamentação própria de cada IFE, a percepção de: 

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança; 

II - retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras 

relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso. 

 

O PDI anterior detectou a necessidade premente de capacitação dos servidores em 

todos os Campi do IFPA, e com a criação da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação 

(CDA) da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) foram realizadas parcerias e elaborados planos 

anuais de capacitações que atenderam, em parte, os servidores. Há, além disso, os editais de 

pós-graduação externos, de outras instituições, disponíveis para acesso dos docentes e 

servidores, que possibilitam outra opção de qualificação e são incentivados pelos Campi. 

As capacitações e qualificações são fundamentadas no Decreto nº 5.707/2006, que 

institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de 
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dezembro de 1990, Resoluções do CONSUP/IFPA e nos planos de qualificação da Reitoria e 

dos Campi. 

A tabela 5 apresenta o plano de carreira de magistério, bem como as políticas de 

capacitação de docentes: 

 
Tabela 5 - Plano de evolução de capacitação para o corpo docente na vigência do PDI 

entre 2019 e 2023. 

Capacitação 
Quantidade de docentes capacitados 

2019 2020 2021 2022 2023 

Quantidade de docentes 

capacitados 
18 18 20 20 21 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

 

 

8.3 Critérios de seleção e contratação  

 

O ingresso nos cargos de provimento efetivo de Professor da Carreira de Magistério 

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério do Ensino Básico Federal 

ocorrerá sempre no Nível 1 da Classe D I, mediante aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos. 

No concurso público, será exigido diploma de curso superior em nível de graduação e 

poderá ser organizado em etapas, conforme dispuser o edital de abertura do certame e 

estabelecerá as características de cada etapa do concurso público e os critérios eliminatórios e 

classificatórios do certame. 

 

8.4 Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos professores do quadro  

 

A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público é regida pela Lei nº 8.745/93. Considera-se necessidade 

temporária de excepcional interesse público a admissão de professor substituto e professor 

visitante. 

Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Federal Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos na Lei nº 

8.745/93. 
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A contratação de professor substituto poderá ocorrer para suprir a falta de professor 

efetivo em razão de: 

I - vacância do cargo; II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou III - 

nomeação para ocupar cargo de direção de Reitor, Vice-reitor, Pró-reitor e Diretor de 

Campus; IV - admissão de professor, pesquisador e tecnólogo substitutos para suprir 

a falta de professor, pesquisador ou tecnólogo ocupante de cargo efetivo, decorrente 

de licença para exercer atividade empresarial relativa à inovação; V- admissão de 

professor para suprir demandas decorrentes da expansão das instituições federais de 

ensino, respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministérios 

do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação; VI- admissão de professor para 

suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e projetos de 

aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões 

prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante integração ensino serviço, 

respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação. O número total de 

professores não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de docentes efetivos 

em exercício na instituição federal de ensino. 

A contratação de professor visitante tem por objetivo: 

I - apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu; 

II - contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão; 

III - contribuir para a execução de programas de capacitação docente; 

IV - viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico. 

A contratação de professor visitante deverá: 

I - atender a requisitos de titulação e competência profissional; ou 

II - ter reconhecido renome em sua área profissional, atestado por deliberação do 

Conselho Superior da instituição contratante. 

São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de 

professor: 

I - ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos; 

II - ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área; e, 

III - ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos. 

Excepcionalmente, no âmbito das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, poderão ser contratados professor visitante ou 

professor visitante estrangeiro, sem o título de doutor, desde que possuam 

comprovada competência em ensino, pesquisa e extensão tecnológicos ou 

reconhecimento da qualificação profissional pelo mercado de trabalho, na forma 

prevista pelo Conselho Superior da instituição contratante. 

A contratação de professores substitutos, professores visitantes e professores 

visitantes estrangeiros poderá ser autorizada pelo dirigente da instituição, 

condicionada à existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente às 

despesas decorrentes da contratação e ao quantitativo máximo de contratos 

estabelecido para a IFE. 

A contratação dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 

(vinte) horas ou 40 (quarenta) horas. 

O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante 

processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive por meio do 

Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público. A contratação para atender 

às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental e de 

emergências em saúde pública prescindirá de processo seletivo. Aplica-se a 

contratação de professor substituto o disposto na Lei nº 8.745/93. 

 

8.5 Cronograma e plano de expansão do corpo docente  

 

 O cronograma e plano de expansão do corpo docente foi deliberado de forma 

participativa e democrática pelos 18 Campi e consolidado pela DGP na Reitoria, atendendo o 
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respectivo padrão de dimensionamento, normas e parâmetros de implementação dos Campi no 

âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, idêntico ao disposto na 

Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016/MEC. 

Na Tabela 6, é apresentado o plano de evolução do corpo docente do Campus 

Santarém, por regime de trabalho para os próximos cinco anos de vigência do PDC entre 2019 

e 2023. 

Tabela 6 - Plano de evolução do corpo docente por regime de trabalho nos próximos cinco anos. 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

 

A Tabela 7 apresenta o plano de evolução de qualificação do corpo docente para a 

vigência do PDC entre 2019 e 2023. 

 
Tabela 7 - Plano de evolução de qualificação para o corpo docente na vigência do PDI entre 2019 e 2023. 

Qualificação    Ano 

2019 2020 2021 2022 2023 

Graduação 0 0 0 0 0 

Especialização 6 5 4 2 0 

Mestrado 46 46 53 53 52 

Doutorado 7 8 11 13 18 

Total 59 59 68 68 70 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

 

8.6 Experiência dos docentes no magistério 

 

Atualmente, o Campus Santarém conta com 59 docentes efetivos no corpo de 

servidores, como mostra a tabela 8. Do total, 42,37% têm mais de 6 a 8 anos de experiência, 

considerando apenas o período dos mesmos no Campus, a partir de 2010, quando iniciaram as 

atividades. Não foi possível ainda, levantar os dados de experiência em outras instituições, o 

que se pretende fazer em 2019 a 2020. 

 
Tabela 8 - Experiência profissional dos docentes no Campus Santarém. 

Anos de experiência no 

Campus 
Nº de docentes % de docentes 

De 0 a 2 anos 13 22,03 

De 2 a 4 anos 17 28,81 

De 4 a 6 anos 4 6,78 

De 6 a 8 anos 25 42,37 

Regime de 

Trabalho 

Ano 

2019 2020 2021 2022 2023 

20 h 0 0 1 0 0 

40 h 7 5 8 7 6 

Dedicação Exclusiva (DE) 52 54 59 61 64 

Total 59 59 68 68 70 
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Anos de experiência no 

Campus 
Nº de docentes % de docentes 

Total 59 100,00 

Fonte: SIAPE (dez/2018). 

 

 

9 PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Neste capítulo, serão apresentados a composição, plano de carreira, critérios de seleção 

e contratação, cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo. 

 

9.1 Composição 

 

A Lei nº 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino 

vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências, estruturou o Plano de Carreira 

em 5 (cinco) níveis de classificação, com 4 (quatro) níveis de capacitação cada, conforme 

Anexo I-C, desta Lei:  

Os cargos do Plano de Carreira são organizados em 5 (cinco) níveis de classificação, 

A, B, C, D e E, de acordo com o disposto no inciso II do Art. 5º e no Anexo II desta 

Lei. 

Art. 8º São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, sem 

prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e 

competências definidos nas respectivas especificações: 

I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico 

administrativo ao ensino; 

II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas 

inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de Ensino; 

III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e 

outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, 

a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições 

Federais de Ensino. 

§ 1º As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o 

ambiente organizacional. 

§ 2º As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas em regulamento. 

 

A Tabela 9 apresenta a evolução do corpo técnico-administrativo por regime de 

trabalho nos últimos cinco anos. 

 
Tabela 9 - Evolução do corpo técnico administrativo nos últimos cinco anos. 

Regime de 

trabalho 

Ano 

2014 2015 2016 2017 2018 

20 h - - - 01 01 

30 h 1 01 01 01 02 

40h 31 33 44 47 48 

Fonte: IFPA, 2019 (PDI 2019-2023). 
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A Tabela 10 apresenta o quantitativo do corpo técnico-administrativo por nível de 

classificação no ano de 2018. 

 
Tabela 10 - Quantitativo do corpo técnico administrativo por nível de classificação no ano de 2018. 
Nível de 

Classificação 

Ensino  

Médio 
Graduação 

Especialização / 

Aperfeiçoamento 
Mestrado Doutorado Total 

A - - - - - - 

B - - - - - - 

C 01 02 03 - - 06 

D 04 11 09 01 01 26 

E - 01 09 09 - 19 

Total 5 14 21 10 01 51 

Fonte: IFPA, 2019 (PDI 2019-2023). 

 

A Tabela 11 apresenta o quantitativo e percentual do corpo técnico-administrativo por 

nível de classificação no ano de 2018. 

 
Tabela 11 - Quantitativo e percentual do corpo técnico administrativo por nível 

de classificação no ano de 2018. 

Nível de Classificação Quantitativo Percentual 

Classe A - - 

Classe B - - 

Classe C 06 12% 

Classe D 26 51% 

Classe E 19 37% 

Total 51 100% 

Fonte: IFPA, 2019 (PDI 2019-2023). 

 

9.2 Plano de carreira 

 

O Plano de Carreira vislumbra as atribuições específicas e observa os requisitos de 

qualificação e competências para cada cargo: 

I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico 

administrativo ao ensino; 

II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas 

inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de Ensino;  

III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e 

outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a 

eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições Federais 

de Ensino. 

O plano de carreira é distribuído por classe: C, D e E, sendo a classe C correspondente 

aos cargos de nível fundamental; a classe D, corresponde aos cargos de nível médio; e a classe 
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E correspondente aos cargos de nível superior, conforme estrutura de cargos do órgão e 

exigência mínima do edital para ingresso no IFPA. 

 

9.3 Formas de Desenvolvimento 

 

As capacitações e qualificações serão fundamentadas no Decreto nº 9.991/2019, que 

institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, Resoluções do CONSUP/IFPA e nos planos de desenvolvimento de pessoas do IFPA. 

A Tabela 12 apresenta o plano previsto para evolução de capacitação do corpo técnico 

administrativo em educação para a vigência do PDI entre 2019 e 2023.  

 
Tabela 12 - Plano de evolução de capacitação para o corpo técnico administrativo em 

educação na vigência do PDI entre 2019 e 2023. 

Capacitação 
Ano 

2019 2020 2021 2022 2023 

Quantidade de TAE capacitados 7 8 8 8 8 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

 

 

9.4 Critérios de seleção e contratação 

 

O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1º (primeiro) 

nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante concurso público de provas 

ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e experiência estabelecidas no Anexo II da 

Lei nº 11.091/05, alterada pela Lei nº 11.784/2008. 

O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreira é o instituído pela Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990, observadas as disposições da Lei nº 11.091/05. Ressalta-se a inovação 

trazida pela Lei nº 13.530/2017 que acrescentou à Lei nº 8.745/1993 a possibilidade de 

contratação de profissional de nível superior especializado para atendimento a pessoas com 

deficiência, nos termos da legislação, matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível 

médio e em cursos de nível superior nas instituições federais de ensino, em ato conjunto do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministério da Educação 

 

9.5 Cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo 

 

O cronograma e plano de expansão do corpo técnico-administrativo foi deliberado 

deforma participativa e democrática pelos 18 Campi e consolidado pela DGP na Reitoria, 
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atendendo o respectivo padrão de dimensionamento, normas e parâmetros de implementação 

dos Campi no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, idêntico ao 

disposto na Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016/MEC 

A Tabela 13 apresenta a programação anual de expansão do corpo técnico- 

administrativo. 

 
Tabela 13 - Plano de expansão do corpo técnico administrativo, por regime de trabalho, na vigência do PDC 

entre 2019 e 2023. 

Regime de Trabalho 
Situação 

em 2018 

Ano 

2019 2020 2021 2022 2023 

20h 1 0 0 1 1 1 

25 h 0 0 0 0 0 0 

30 h 2 0 0 1 1 1 

40 h 48 50 54 49 53 53 

Total 51 50 54 51 55 55 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

 

A Tabela 14 apresenta o Plano de oferta de cursos de qualificação para o corpo técnico-

administrativo. 

 
Tabela 14 - Plano de evolução da qualificação do corpo técnico-administrativo na vigência do PDC entre 

2019 e 2023. 

Qualificação 
Situação 

em 2018 

Ano 

2019 2020 2021 2022 2023 

Ensino Médio 3 6 6 4 6 6 

Ensino Médio Técnico 2 0 0 0 0 0 

Graduação 14 15 19 10 8 8 

Especialização 21 19 19 24 26 26 

Mestrado 10 9 9 12 13 13 

Doutorado 1 1 1 1 2 2 

Total 51 50 54 51 55 55 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 
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10 INFRAESTRUTURA  

 

Neste capítulo, será apresentado o cronograma de infraestrutura física atual e de 

expansão para o período de vigência do PDC, as informações sobre biblioteca, laboratórios de 

informática e equipamentos de tecnologia da informação, os recursos tecnológicos e de 

audiovisual para uso administrativo, o Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento 

diferenciado a portadores de necessidades especiais e o Plano de substituição de veículos. 

 

10.1 Cronograma de Infraestrutura física atual e de expansão para o período de 

vigência do PDC 

 

O Campus Santarém tem tentado retomar as ações de expansão de sua infraestrutura e 

promover a adequação de alguns ambientes acadêmicos e administrativos, instalações das salas 

de aulas, mobiliário, climatização; laboratórios e seus equipamentos de grande, médio e 

pequeno porte; instalações para o acesso à internet e banda larga nas dependências de todos os 

Campi; acervo bibliográfico; multimídias e instrumentos/equipamentos; laboratórios e 

equipamentos para o aprendizado multidisciplinar, equipamentos para transmissão on-line, 

videoconferências etc., mantendo um padrão de suficiência de acordo com as exigências do 

MEC para o bom cumprimento de sua missão. Contudo, os contingenciamentos que afetaram 

o orçamento da educação, prejudicaram, em grande parte, referidas ações. 

Atualmente, o Campus possui uma área construída de 3.039,34 m2. Essa área ainda se 

mostra insuficiente para atender todas as atividades inerentes ao Campus. Ainda há necessidade 

de algumas edificações, como o refeitório, 2 (dois) laboratórios e setor administrativo. É 

importante destacar que por limitação de recursos orçamentários ocorridos desde 2014, não foi 

possível atender esta demanda. Neste PDC, planeja-se ampliar a infraestrutura, de acordo com 

as necessidades prementes, citadas, e promover as reformas e adaptações perfazendo um total 

de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), planejados para o exercício de 2020. Os projetos 

para estas demandas já foram concluídos, estando no aguardo de recurso financeiro. 

A Tabela 15 apresenta a dimensão e quantidade atual e estimada de ambientes de 

infraestrutura física para o período de vigência do PDC.  
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Tabela 15 - Dimensão e quantidade atual e estimada de ambientes de infraestrutura física para o período 

de vigência do PDC. 
 

Infraestrutura 

Área atual 

em 2018 

(m2) 

Qtde.atual em 

2018 (Unidade) 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Área de 

lazer/convivência 
732,01 2 1 1 2 2 2 

Quadra de 

Esporte/Ginásio 
880 1 1 1 1 1 1 

Auditório 253,27 1 1 1 1 1 1 

Banheiros 214,95 20 10 20 20 20 22 

Biblioteca 314,15 1 1 1 1 1 1 

Instalações 

administrativas 
608,17 12 1 1 12 13 14 

Laboratórios de 

Informática 
159,67 4 4 4 4 3 3 

Outros 

Laboratórios 
514,14 8 6 7 6 9 9 

Salas de aula 704 11 13 11 11 17 17 

Salas de 

coordenação de 

cursos 

34,38 2 1 2 2 3 3 

Salas de 

professores 
49,53 1 1 1 1 1 1 

Refeitório/Restau

rante 
0 0 0 0 0 0 1 

Almoxarifado 127,62 1 1 1 1 1 1 

Alojamento para 

alunos 
0 0 0 0 0 0 0 

Outros 1.248,68 5 3 4 5 5 6 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

 

 

10.2 Biblioteca 

 

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

computadores individuais, sala de multimídia com capacidade para 20 pessoas, sala para 

trabalho técnico, sala de administração e espaço para atendimentos aos usuários. 

A política de atualização e expansão do acervo bibliográfico do Campus baseia-se na 

Política de Atualização de Coleções de Biblioteca – PACB e visa atender os cursos técnicos, de 

graduação e os Servidores Técnicos Administrativos e docentes.  

A atualização considera a vinculação entre:  

a) lançamentos editoriais;  

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

graduação;  

c) os indicadores de qualidade do MEC;  

d) a indicação do corpo docente com base nos conteúdos programáticos dos cursos;  
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e) solicitações do corpo discente, segundo suas necessidades acadêmicas;  

f) os servidores técnicos administrativos em suas atividades;  

São 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. 

A Biblioteca conta com espaço físico total de 310,93m2 possui Regulamento aprovado, 

funcionando de 8h às 20h ininterruptamente e nos sábados letivos das 8h às 12h. Em termos de 

recursos humanos, conta atualmente com 5 (cinco) servidores, sendo:1 (um) bibliotecário; 2 

(dois) auxiliares de biblioteca; 1 (um) assistente em administração; 1 (um) assistente de aluno. 

Os serviços oferecidos aos usuários incluem pesquisa, leitura, acesso a acervo literário e áudio 

visual. 

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 

A Tabela 16 apresenta a quantidade de títulos e exemplares, atuais e estimados para 

2019 a 2023, de acervo bibliográfico. 
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Tabela 16 - Quantidade de títulos e exemplares, atuais e estimados para 2019 a 2023, de acervo bibliográfico. 

TIPO 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Qtde 

Títulos 

Qtde 

Exemplares 

Qtde 

Títulos 

Qtde 

Exemplares 
Qtde Títulos 

Qtde 

Exemplares 

Qtde 

Títulos 

Qtde 

Exemplares 

Qtde 

Títulos 

Qtde 

Exemplares 

Qtde 

Títulos 

Qtde 

Exemplares 

Livros  3774  11670  3963  12253  4359  13478  4576  14152  5033  15567  5536  17124  

Periódicos  45  736  48  312  53  344  56  361  61  397  67  436  

Obras de 

referência  

134  302  141  317  155  349  163  366  179  402  197  442  

Vídeos  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

DVD/Áudio 

Livro  

139  312  146  328  160  361  168  379  185  417  203  459  

CD-Roms  56  199  59  209  65  230  68  241  75  265  82  291  

Assinatura 

Eletrônica  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Outros  53  147  56  154  61  169  64  177  70  195  77  214  

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 

. 

 

 



 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 87 

 

10.3 Laboratórios de Informática e Equipamentos de Tecnologia da Informação 

 

A Tabela 17 apresenta a quantidade de equipamentos dos laboratórios de informática, 

atuais e estimados para 2019 a 2023. 

 
Tabela 17 - Quantidade de equipamentos dos laboratórios de informática, atuais e estimados para 2019 a 

2023. 

Equipamentos 

Tem 

em 

2018 

Pretende 

em 2019 

Pretende 

em 2020 

Pretende 

em 2021 

Pretende 

em 2022 

Pretende 

em 2023 

TOTAL 

em 2023 

Computadores 55 40 0 50 0       0 145 

Estabilizadores 38 40 0 50 0       0 128 

Nobreak 1 1 0 1 0       1 4 

Projetores 3 3 0 1 0       0 7 

Fonte: IFPA (2020), PDI 2019-2023. 

 

10.4 Recursos tecnológicos e de audiovisual para uso administrativo 

 

A Tabela 18 apresenta a quantidade de equipamentos de informática para uso 

administrativo, atuais e estimados para 2019 a 2023, por tipo de equipamento. 

 
Tabela 18 - Quantidade de equipamentos de informática para uso administrativo, atuais e 

estimados para 2019 a 2023, por tipo de equipamento. 

Equipamentos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Total em 

2023 

Computadores 128 20 0 30 30 0 208 

Impressoras 28 0 0 0 0 0 28 

Nobreaks 1 1 0 1 0 0 3 

Notebooks 35 0 10 10 10 0 65 

Projetores 20 0 10 10 0 0 40 

Servidores e 

ativos de rede 
3 3 0 2 1 0 9 

Storage 0 2 0 1 0 0 3 

Televisores 10 0 0 4 0 0 14 

Estabilizadores 0 0 0 70 30 0 100 

Fonte: IFPA, 2020 (PDI 2019-2023). 
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10.5 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a portadores 

de necessidades específicas. 

 

O Campus Santarém tem realizado diversas ações e adequações, com vistas ao 

atendimento dos instrumentos legais que tratam do tema, a saber: 

a) Lei nº 10.861/2004, que criou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

e estabelece os requisitos de infraestrutura física para a oferta de cursos de graduação; 

b) Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.048/2000, e estabelece 

prioridade de atendimento às pessoas com necessidades especificas, e Lei nº 10.098/2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

c) Decreto nº 6.949/2009, que preconiza sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência; 

d) Decreto nº 5.773/2006, que estabelece a infraestrutura física para as instalações 

acadêmicas; 

e) NBR 9050/2004, que estabelece as normas de engenharia para os espaços físicos, 

visando atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Com base nas suas características, finalidades e objetivos previstos na lei de criação 

dos Institutos Federais, o IFPA vem executando e propondo diretrizes para ampliação e 

adequação de sua infraestrutura física voltada para concepção de estruturas que permitam a 

inclusão de acessibilidade e sustentabilidade, já que são itens relevantes e obrigatórios em 

qualquer projeto. O campus Santarém, fazendo parte desta Rede de Ensino e da Estrutura do 

IFPA, através de suas ações internas, tem tentado adequar-se às exigências, contudo, os maiores 

desafios ainda estão nas estruturas antigas, que não contemplaram itens necessários a 

acessibilidade ou quando implementadas, dificultam o acesso. A seguir, um resumo da situação 

atual do Campus Santarém: 

 

Elevadores: 

Os elevadores existentes do tipo “monta carga” tem uma estação para cada andar e 

remonta da construção originária do projeto inicial. Estes são de difícil acessibilidade, pois a 

cada andar é necessário sair da cabine para se acessar a outra cabine da próxima estação, 

dificultando a acessibilidade. Ressalta-se como não inclusivos este modelo de projeto existente. 

Atual: 02 elevadores (01 para cada andar – prumadas independentes entre andares). Proposta 
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(2019/2023): Instalação de elevador com uma única prumada (2 estações) com 

acesso/acessibilidade a todos. A previsão de conclusão é até março de 2020. 

 

Piso Tátil: 

Atualmente inexistente. Proposta (2019/2023): Aplicação de piso Tátil emborrachado 

para todas as dependências. A previsão de conclusão é até março de 2020. 

 

Corrimão: 

Atualmente contemplado nos lances de escada. Proposta: Instalação nas rampas. A 

previsão de conclusão é até março de 2020. 

 

Comunicação em braile: 

Atualmente inexistente. Proposta (2019/2023): Fazer projeto para instalação nas 

dependências necessárias. A previsão de conclusão é até março de 2020. 

 

Rampas de acesso: 

Há rampas para os acessos existentes, desde a concepção do projeto e construção das 

edificações. 

 

Passarelas cobertas: 

Conexão dos prédios existentes aos novos laboratórios de música, aquicultura, 

agropecuária e turismo, com piso tátil. A previsão de conclusão é até março de 2020 

 

10.6 Plano de substituição de veículos 

 

Nos últimos exercícios, não se conseguiu idealizar o plano de substituição da frota de 

veículos do Campus devido às medidas de racionalização do gasto público que suspendeu novas 

aquisições de veículos de representação, de transporte institucional e de serviços comuns, e de 

locação de veículos, conforme as Portarias nº 67, de 1º de março de 2016 e nº 234, 19 de julho 

de 2017, alterado pela Portaria nº 179/2019 – ME, que dispõe sobre medidas de racionalização 

do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de serviços. 

 

A tabela 19, demonstra o quantitativo da frota de veículos do Campus Santarém: 
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Tabela 19 - Frota de veículos do Campus Santarém. 

Classificação dos Veículos Quantidade 

Transporte de pessoal 01 

Transporte coletivo 03 

Transporte de carga leve 01 

Transporte de carga pesada 01 

Atividades específicas 0 

Total 06 

Fonte: DAP/Setor de Transporte, Campus Santarém (2019). 

 

Todos os veículos são da própria instituição, não havendo nenhuma locação. Em 

função das demandas do Campus em relação a visitas técnicas, por exemplo, que impactam nas 

atividades finalísticas, e, considerando o número de alunos por turma, há necessidade de um 

transporte coletivo, tipo ônibus, com número de assento maior, no mínimo com 40 lugares 

disponíveis. 

O micro-ônibus, transporte coletivo que hoje atende as necessidades do Campus para 

visitas técnicas e aulas práticas, tem capacidade para 28 pessoas, o que muitas vezes prejudica 

algumas demandas de turmas, ou, se faz necessário fazer duas viagens para transportar todos 

os alunos. Desta forma, no sentido da economicidade de combustível e manutenção, um ônibus 

com maior número de assento, seria o ideal. 

A frota existente hoje no IFPA – Campus Santarém, apresenta boas condições tendo 

na média geral (6) anos de uso. Por esse motivo, não há previsão, em curto prazo, para 

substituição. No entanto, considerando o crescimento do Campus e, consequentemente, do 

número de alunos, há perspectiva de ampliação da frota, com vistas à aquisição do um ônibus 

com 40 assentos.  

 

11 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS E POLÍTICAS DE GESTÃO 

DO CAMPUS 

 

Neste capítulo, será apresentada a Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e 

Organograma Institucional e Acadêmico, os Órgãos Colegiados, as Políticas de Gestão do 

IFPA. 
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11.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico 

 

A Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico do Campus Santarém foram criados a partir da IN 002/2017, que criou a Estrutura 

Organizacional de Referência para os Campi do IFPA, com vistas à padronização de funções e 

atribuições. Com base no modelo, o Campus construiu sua estrutura, definiu suas instâncias e 

atribuições de acordo com suas especificidades, bem como desenhou o seu respectivo 

Organograma, tendo sido aprovado em plenária do CONSUP com respectiva Resolução sob o 

nº 127/2018. 

Na figura 4, a seguir, apresentamos o Organograma consolidado e aprovado, do 

Campus Santarém. 
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Figura 4 - Organograma do Campus Santarém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resolução 127-CONSUP/IFPA (2018). 
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11.1.1 Estatuto do IFPA, Regimento Geral do IFPA e Regimento Interno do Campus 

 

Estatuto: 

 

O documento completo do Estatuto do IFPA, aprovado, na forma da Resolução nº 

120/2020-CONSUP, encontra-se disponível neste link: https://ifpa.edu.br/documentos-

institucionais/0000/docs-inst/5245-resoluc-a-o-n-120-2020-consup-ifpa-estatuto-ifpa-1/file. 

 

Regimento Geral: 

 

O documento completo do Regimento Geral do IFPA, aprovado, na forma da 

Resolução nº 190/2020 - CONSUP, de 21 de dezembro de 2020, que regulamenta as atividades 

da administração superior, da Reitoria, dos Campi e demais órgãos que compõem a instituição, 

encontra-se disponível neste link: https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/docs-

inst/5483-resolucao-n-190-2020-consup-ifpa-regimento-geral/file. 

 

11.2 Órgãos Colegiados 

 

11.2.1 Condir 

 

O Conselho Diretor é o órgão consultivo máximo do Campus Santarém, para assuntos 

de política acadêmica e administrativa, com composição e atribuições que lhe são conferidas 

pala Resolução IFPA/CONSUP – nº 190/2020, de 21 de dezembro de 2020 e pelo Regimento 

Interno do Campus que passara por um processo de revisão para adequação a Resolução citada. 

Seus representantes estão designados na PORTARIA nº 183/2019/ CAMPUS 

SANTARÉM. 

Composição: 

Diretor Geral (Presidente) 

Diretor de Ensino 

Diretor de Administração 

4 (Quatro) representantes do corpo docente 

4 (Quatro) representantes do corpo técnico administrativo 

https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/docs-inst/5245-resoluc-a-o-n-120-2020-consup-ifpa-estatuto-ifpa-1/file
https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/docs-inst/5245-resoluc-a-o-n-120-2020-consup-ifpa-estatuto-ifpa-1/file
https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/docs-inst/5483-resolucao-n-190-2020-consup-ifpa-regimento-geral/file
https://ifpa.edu.br/documentos-institucionais/0000/docs-inst/5483-resolucao-n-190-2020-consup-ifpa-regimento-geral/file
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3 (Três) representantes do corpo discente 

3 (Três) representantes de egressos 

4 (Quatro) representantes da Sociedade Civil Organizada 

 

11.2.2 Colegiado de Curso 

 

Órgão deliberativo e consultivo que se destina à avaliação da eficiência educativa do 

processo pedagógico desenvolvido. 

Atribuições: I) Analisar a rede de objetivos educacionais do curso em função das atuais 

necessidades de formação profissional (demandas sociais); II) Avaliar o processo pedagógico 

do curso; III) Elaborar planos de trabalhos metodológicos e de superação necessários ao 

aperfeiçoamento do curso; IV) Sugerir aos departamentos acadêmicos atualização de 

laboratórios visando atender ao perfil profissional do curso conforme demanda; V) Emitir 

parecer nos processos de solicitação de estudantes relativos a trancamento de matrícula, 

mudança de turno, transferência interna e externa e reintegração ao curso; VI) Emitir parecer 

sobre a renovação da matrícula do estudante reprovado, por desempenho, por mais de uma vez 

consecutiva na mesma etapa do curso; VII) Emitir parecer quanto à etapa do curso nas quais os 

estudantes, oriundos de transferência ex-officio deverão se matricular, e quanto às adaptações 

de disciplinas ou competências a serem feitas; VIII) Emitir parecer quanto à adaptação de 

disciplinas ou competências a serem cursadas pelos estudantes em caso de transferência interna 

ou externa; IX) Emitir parecer nos processos de solicitação de estudantes referentes ao 

aproveitamento de estudos de disciplinas, competências ou etapas cursadas com aprovação; X) 

Informar ao estudante a data, local e o horário do processo avaliativo referido no inciso anterior; 

XI) Emitir parecer sobre o processo avaliativo referente ao aproveitamento de conhecimentos 

e experiências anteriores relacionados com a qualificação ou habilitação profissional atendendo 

o Parecer CNE/CEB nº 11/2012; XII) Analisar o requerimento e emitir parecer sobre o processo 

de exercício domiciliar; XIII) Emitir pronunciamento sempre que solicitado pela instituição. 
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11.2.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é obrigatório em todos os cursos do IFPA, e 

constitui-se de um grupo de docentes atuante no processo de concepção, elaboração, 

consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico de curso. 

Atribuições: I) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; II) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades do curso, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 

políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; III) Zelar pela integração 

curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; IV) 

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos no IFPA. 

O quadro 8, a seguir, apresenta a composição do Colegiado e do Núcleo Docente 

Estruturante do Campus, com suas respectivas Portarias, por curso. 

 

Quadro 11 - Composição Colegiado e NDE. 

CURSO 
PORTARIA 

COLEGIADO  
COMPOSIÇAO  

PORTARIA 

NDE  
COMPOSIÇAO 

Técnico em Edificações 176/2019 

6 docentes 

1 pedagogo 

1 discente 

231/2019 7 docentes 

Técnico em Saneamento 266/2019 

6 docentes 

1 pedagogo 

1 discente 

043/2019 5 docentes 

Técnico em Informática 

 

Informática EAD 

148/2019 

6 docentes 

1 pedagogo 

2 discente 

101/2018 

 

 

165/2019 

6 docentes 

 

 

5 docentes 

Técnico em 

Agropecuária 
275/2017 

7 docentes 

1 pedagogo 

2 discente 

361/2018 13 docentes 

Técnico em Aquicultura 268/2019 

4 docentes 

1 Técnico em Assuntos 

Educacionais 

269/2019 6 docentes 

Eixo turismo, 

hospitalidade e lazer 
173/2019 

7 docentes 

2 discente 
360/2018 6 docentes 

Graduação Engenharia 

Civil 
103/2019 

8 docentes 

1 discente 
102/2019 

6 docentes 

1 pedagogo 

Esp. Em Ensino de 

ciências e Matemática 
164/2019 

6 docentes 

1 pedagogo 
- - 

Fonte: IFPA Campus Santarém (2019). 
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11.2.4 Comitê Científico 

 

É uma unidade colegiada com função consultiva das atividades de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação do Campus Santarém. Seus representantes estão elencados na Portaria 

nº 241/2019. 

Atribuições: I) analisar e emitir parecer referentes aos projetos de pesquisa 

protocolados na Coordenação de Pesquisa do IFPA – Campus Santarém; II- Analisar e emitir 

parecer sobre quadro de pontuação referente ao PIQ – Plano Institucional de Qualificação. 

Composição: 

10 docentes 

1 Técnico de Laboratório 

 

 

11.3 Políticas de Gestão do IFPA  

 

Neste item, serão apresentadas as seguintes políticas de gestão: Integrada, de 

Transparência e de Acesso à Informação, de Pessoas, por Processos, de Riscos e Controles, de 

Meio Ambiente e o Modelo de Gestão do Campus e Governança Operacional. 

 

11.3.1 Política de Gestão Integrada 

 

A estrutura organizacional do Campus Santarém foi delineada de forma dinâmica, de 

forma a atender satisfatoriamente às necessidades dos servidores, dos discentes e demais 

instâncias da sociedade, visando ao 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.  

A Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e 

Acadêmico do Campus Santarém foram criados a partir da IN 002/2017, que criou a Estrutura 

Organizacional de Referência para os Campi do IFPA, com vistas à padronização de funções e 

atribuições. De acordo com o novo organograma, aprovado pela Resolução nº 127/2018, o 

Campus está organizado de forma dinâmica e integrada, a partir de suas diretorias, 

Departamentos, Coordenações e Setores de apoio, de forma que, interligados entre si, 

proporcionam dinamismo, troca de experiências e soluções, bem como, e principalmente, a 



 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 97 

 

construção coletiva do planejamento estratégico, com otimização de ações na área do ensino, 

pesquisa, extensão e gestão.  

 

11.3.2 Política de Transparência da Gestão e de Acesso à Informação 

 

A gestão do Campus Santarém é democrática, participativa e transparente, utilizando 

todas as formas de acesso para o compartilhamento de informações relevantes para o Campus 

e para a Sociedade.  

A página do site do Campus, já contém todos os documentos importantes da Unidade 

e os Processos Seletivos estão cada vez mais digitais. Além disso, as redes sociais do Campus, 

como por exemplo, a página no Facebook, são utilizadas para divulgar as principais ações e 

informações relevantes, facilitando a forma de acesso a informação, pois através do celular é 

possível acessar os principais canais de acesso.  

Cada vez mais esse processo de aproximação com a sociedade e o usuário será 

intensificado, facilitando a difusão da informação, através de ações planejadas pela Assessoria 

de Comunicação do Campus, a equipe de Tecnologia da Informação e a Coordenação de 

Planejamento. A ideia é que cada vez mais, um número maior de pessoas possa ter acesso à 

informação, de forma rápida e prática. Além disso, o Campus irá sempre procurar atender o que 

preconiza a Lei nº 12.577/2011. 

 

11.3.3 Política de Gestão de Pessoas 

 

Uma das principais metas do Campus para os próximos 5 anos diz respeito à 

valorização do servidor. Com a criação da Comissão de Saúde e qualidade de Vida do Servidor, 

deverá ser desenvolvido um programa anual que desenvolva a melhor qualidade de vida para 

todos os servidores da Instituição como, por exemplo, ergonomia, saúde, segurança, esporte, 

cultura, lazer. A comissão instituída passou a elaborar, anualmente, um plano de trabalho a ser 

desenvolvido no Campus, incluindo atividades de integração, esporte, cultura e saúde. O Plano 

é desenvolvido de acordo com as sugestões e necessidades levantadas pela comissão, junto aos 

servidores e a gestão do Campus. 

Quanto às capacitações, o Campus trabalha com os cursos disponibilizados pela DGP, 

através da Coordenação de Desenvolvimento e Treinamento. As demandas para referidas 

capacitações são diagnosticadas através de questionário eletrônico, desenvolvido e 

disponibilizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas a todos os servidores.  Já na parte de 
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qualificações de pós-graduação, o Campus incentiva a participação dos servidores em editais 

de lato e strictu senso, através das parcerias externas e/ou instituições externas.  

 

11.3.4 Políticas de Gestão por Processos 

 

Em 2018, o IFPA começou a desenvolver o projeto do Escritório de Gerenciamento 

de Projetos de Gestão e Processos (EGPGP), cujo objetivo é modelar os processos de atividades 

desenvolvidos na instituição e propor melhorias para torná-los mais céleres e eficazes, com a 

diminuição dos custos e da força de trabalho, além do incentivo à utilização do Sistema 

Integrado de Gestão e a elaboração e divulgação dos fluxos de processos (PDI IFPA 2019-

2023). Os Campi, estão na expectativa do perfeito funcionamento desse projeto piloto, para que 

assim, possa ser utilizado por todos os demais Campi. 

Não obstante, em 2019, pela IN 006/2019, foi instituído o Sistema Integrado de Gestão 

(SIG) através do SIPAC (Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos), como sistema 

oficial para comunicações internas, produção, cadastro, tramitação e arquivamento de 

Processos Eletrônicos do âmbito do IFPA.  

 

11.3.5 Políticas de Gestão de Riscos e Controles 

 

Em 2018, o IFPA aprovou sua Política de Gestão de Riscos e Controles, cujo objetivo 

é criar nos gestores, e servidores de uma forma geral, o hábito de elaborarem um plano de gestão 

de riscos para as suas unidades ou setores. O foco da política é a elaboração de planos de gestão 

de riscos relacionados às atividades desenvolvidas em cada unidade (PDI IFA 2019-2023). 

Em 2018, também já foi criado o Plano de Gestão de Riscos à Integridade cujo objetivo 

é desenvolver ações que minimizem as possibilidades de ocorrência de casos de fraude e 

corrupção no âmbito do IFPA (PDI IFA 2019-2023). 

O Plano de Desenvolvimento do Campus (PDC) já trabalha com a Gestão de Riscos 

em todos os seus objetivos e metas. O SIGPP, Sistema que monitora o PDC e PAM (Plano 

Anual de Metas) dos Campi, já passou a ser configurado para uma plataforma que contempla 

as informações de gestão de riscos em todas as metas estabelecidas para a Unidade. Desta 

forma, pretende-se que sejam diminuídas as possibilidades do não atingimento de uma meta ou 

objetivo. 
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11.3.6 Política de Meio Ambiente 

 

O Campus Santarém, como qualquer outro órgão, gera resíduos que causam impactos 

negativos ao meio ambiente. Além disso, como instituição de ensino, não pode fugir à sua 

responsabilidade ambiental. Por isso, em 2017, com a aprovação Política de Meio Ambiente do 

IFPA e um Plano Institucional de Meio Ambiente que contempla ações que visam minimizar 

os impactos ambientais negativos causados pelo IFPA, todos os Campi passaram a integrar essa 

política, incluindo ações da Política de Meio Ambiente, em todos os planos e atividades que 

contemplam ações transversais de educação ambiental. Em 2018, o IFPA aprovou o Plano de 

Sustentabilidade Ambiental, que prevê ações para diminuição de despesas com energia elétrica, 

água, aquisição de papel e de copos descartáveis. Prevê também que os projetos de novas obras 

atendam aos requisitos de sustentabilidade ambiental, com sistemas de iluminação mais 

econômico e sustentável, aproveitamento e utilização de água das chuvas. (PDI IFPA 2019-

2023). 

Com isso, em 2019, o Campus Santarém criou a sua Comissão de Meio Ambiente e 

esta comissão elaborou o PLS do Campus, o Plano de Ações Ambientais e o Plano de Gestão 

de Riscos, para o período de 2019 a 2023. O projeto já contempla diversas ações sustentáveis, 

em todo o Campus, como: redução de resíduos, coleta seletiva, compras sustentáveis, contratos 

com critérios de sustentabilidade. Através de parceria com empresas locais de reciclagem 

pretende-se implementar um Eco Ponto no Campus, para seleção de resíduos e coleta seletiva, 

ação que deverá ser contínua. 

 

11.3.7 Modelo de Gestão do Campus 

 

De acordo com o PDI do IFPA, o Instituto pretende adotar o Modelo de Excelência na 

Gestão (MEG), desenvolvido pelo Programa Ges-pública, do Governo Federal, por entender 

que esse modelo de gestão se apresenta como o mais adequado para a realidade da instituição, 

pois é pensado para organizações que tenham como princípio a gestão democrática e 

participativa, por meio do qual se deve construir a definição de Missão, Visão, Valores, 

Planejamento Estratégico, Indicadores de Desempenho e ferramentas de monitoramento de 

resultados. O IFPA e os seus Campi nos últimos anos melhoraram sua estrutura organizacional 

atendendo a esses requisitos básicos, seja por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional, 

seja por meio de outros processos. 
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O Modelo de Excelência na Gestão – MEG - está alicerçado em oito fundamentos, que 

se desdobram em temas que o IFPA e os seus Campi já vem desenvolvendo. O modelo ainda 

permite novas possibilidades de aperfeiçoamento ou inovação por meio de processos para os 

quais serão indicadas as ferramentas mais apropriadas. 

Desta forma, os Campi estão na expectativa da implementação efetiva desse modelo, 

para que todos passem a utilizar como modelo de gestão. 

O Campus Santarém, desenvolve sua gestão de forma integrada, democrática e 

compartilhada, de forma que servidores, alunos e a comunidade participam das principais ações, 

bem como acompanham todas as atividades através do site e das redes sociais. Todas as 

coordenações e equipes de apoio desenvolvem ações coletivas, que impactam diretamente e 

positivamente no resultado do Campus. 

 

12 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Neste capítulo, são apresentados os programas de apoio pedagógico e financeiro, o 

estímulo à permanência, a organização estudantil e o acompanhamento dos egressos do IFPA 

 

12.1 Estímulos à permanência (concessão de auxílios, bolsas e fortalecimento de 

serviços) 

 

O Campus Santarém já tem consolidado o Programa de Apoio Psicopedagógico. 

Referido programa é desenvolvido pela Assessoria Pedagógica que é composta de 03 

pedagogos, 01 psicólogos, 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;  
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 Realizar trabalhos de pesquisa, visando à obtenção de dados que subsidiem a ação 

educativa;  

 Coparticipantes 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. 

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

em fase inicial, contudo, no 1º semestre de 2019, foi pago o valor de R$ 1.600,00 para esta 

ação. 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, o Campus está se organizando para consolidar o programa de nivelamento 

 

12.2 Programas de apoio pedagógico e financeiro 

  

 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; participam em eventos externos que são 

atividades complementares ao ensino que propiciam o enriquecimento da aprendizagem e a 

formação profissional e política dos mesmos.  

 Os alunos possuem apoio na confecção de banner nas produções científicas a serem 

apresentadas na Semana Integrada e Jornada Científica do Campus Santarém; 

 Os alunos são estimulados a participar de 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.  

Quanto aos programas de apoio financeiro, em 2019, o Campus utilizou os seguintes 

auxílios: 

 

Tabela 20 - Programas de apoio financeiro utilizados pelo Campus Santarém. 

Tipo de Auxilio Total de alunos atendidos Valor total (R$) 

Alimentação 200 120.000,00 
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Moradia 6 14.700,00 

Transporte Municipal 186 90.000,00 

Transporte Intermunicipal 20 15.000,00 

Material Pedagógico 745 38.600,00 

Eventos Científicos 35 39.200,00 

Eventos Esportivos 59 52.250,00 

Projeto de Pesquisa 15 9.999,99 

Projeto de Extensão 15 9.999,99 

TOTAL 1.281 389.749,98 

Fonte: Núcleo de Assistência Estudantil (2019). 

 

Desta forma, o Campus pretende continuar todos os programas de apoio pedagógico e 

financeiro, durante todo o período do PDC, ou seja, 2019 a 2023. 

 

12.3 Organização estudantil 

 

12.3.1 Organização Estudantil (DCE, Grêmios e Centros Acadêmicos)  

 

O Movimento estudantil no IFPA, Campus Santarém, representa os interesses gerais 

dos estudantes na defesa do ensino público, democrático e de qualidade através do Grêmio 

Estudantil.  

Grêmio Estudantil: a organização estudantil no IFPA - Campus Santarém foi 

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.  

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.  

Atualmente, a organização estudantil do Campus Santarém conta com uma área de 

convivência de 897,11 m2 e uma quadra poliesportiva coberta. Os discentes possuem 
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representatividades, além do Grêmio Estudantil, no Conselho Diretor, CPA, Comissões 

Internas, Representação de turmas, Fórum da Assistência Estudantil. 

 

12.4 Acompanhamento dos egressos 

 

Compreende-se que as políticas e ações voltadas aos egressos 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 forma mais eficaz, através das 

mídias sociais, de encontros de rodas de conversas e participação dos egressos nas atividades o 

Campus. Há uma agenda de atividades a ser desenvolvida no próximo ciclo de 2019 a 2023 que 

pretende dar maior suporte e acompanhamento para um trabalho mais efetivo.  

A partir da estruturação do CGIPE e OMT no Campus, estas ações tornaram-se mais 

efetivas. Abaixo, informam-se algumas ações já realizadas, bem como ações previstas para o 

período 2020-2023: 

 

CGIPES: 2019 

1 - Criou-se a comissão do CGIPEs; 

2 - Ocorreu o 1º Encontro de Egressos durante a VIII Jornada Cientifica e Semana Integrada; 

 

CGIPES: 2020 a 2023 

1 - Realizar o evento Semana do Egresso ou Encontro do Egresso – 2020-2023; 

2 - Verificar formas de aproximação entre o egresso e o instituto – 2020; 

3 - Elaborar um banco de dados para manter contato com os egressos do campus – 2020; 

4 - Incentivar a participação dos egressos nas atividades do campus – Continuo; 

5 - Aumentar a participação dos egressos no portal do egresso e buscar trocas de informações 

sobre a melhoria dos cursos – Contínuo; 

6 - Incentivar os egressos a continuar no campus, verticalização do curso – 2021; 

7 - Incentivar os egressos a participarem das pesquisas internas – contínuo. 
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OMT: 2019 

1 - Instituiu-se a comissão do OMT. 

 

OMT: 2020 a 2023 

1 – Reorganizar e atualizar a Comissão do OMT – 2020; 

2 - Criar o grupo de pesquisa do OMT – 2020;  

3 - Realizar estudos acerca do IFPA na região, propondo uma ligação entre a instituição e a 

sociedade -  2020 a 2023; 

4 - Realizar estudos e pesquisas que subsidiem a oferta de cursos do instituto - 2020 a 2023. 

 

Em parceria CGIPES e OMT 

1 - Dialogar OMT com o Comitê de Acompanhamento de Egressos. 2020 a 2023; 

2 - Elaborar pesquisa juntos aos egressos visando informações sobre a inserção no mercado de 

trabalho. 2020 a 2023; 

3 - Realizar um diagnóstico sobre a atuação dos egressos do Campus, visando avaliar o perfil 

dos egressos no mercado de trabalho 2020 a 2023. 

 

13 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

A Avaliação Institucional Interna  ou Auto avaliação está inserida no contexto do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que, instituído pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior, expansão da sua oferta e o aumento permanente da sua eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior 

Nesse sentido, a Auto avaliação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA) busca reunir dados, análises e informações, que oportunizam à 

Instituição uma reflexão crítica de seu percurso no período avaliado, para o planejamento de 

ações e a consecução de seus objetivos. 

Para isso, a Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA Institucional) em 

conjunto com as Comissões Próprias de Avaliações Locais (CPAs Locais) de cada Campus e 

com o apoio dos dirigentes da Instituição, realiza pesquisas por meio de questionário eletrônico 
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aplicado às diferentes categorias que integram essa instituição de ensino: discentes, docentes e 

técnico-administrativos. Com o objetivo de avaliar diversos aspectos e indicadores que 

compõem as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES. Tal pesquisa possui caráter descritivo-

exploratório, pois visa gerar conhecimento sobre a opinião de diversos públicos acerca das 

ações desenvolvidas, gerando subsídios para as políticas institucionais e, ainda, um caráter 

descritivo, pois envolve a classificação, descrição e interpretação dos dados levantados 

De forma transparente, os relatórios produzidos com a sistematização dos dados da 

pesquisa são publicados, apresentando as demandas da comunidade acadêmica. Com os 

resultados, abre-se um processo de discussão com os dirigentes, já que é possível identificar, 

de maneira objetiva, os pontos fortes e fracos, além das ameaças e oportunidades em relação à 

instituição, os quais servirão de base de informações para a consignação de ações de melhorias 

no planejamento anual das unidades, além do aperfeiçoamento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional em sua etapa de revisão e, consequentemente, o contínuo desenvolvimento da 

Instituição. 

Esse fato demonstra o comprometimento da instituição com todos os segmentos 

acadêmicos, buscando constantemente o aperfeiçoamento dos processos de gestão e a eficiência 

dos objetivos planejados e da missão da Instituição. 

Por conseguinte, a Auto avaliação Institucional busca auxiliar a Instituição a cumprir 

sua missão de articular o ensino, extensão, pesquisa e inovação, para o desenvolvimento 

regional sustentável, valorizando a diversidade e a integração dos saberes, além de desenvolver 

e difundir conhecimento científico e tecnológico, formando profissionais capacitados para o 

Mundo do Trabalho, em um processo de reflexão crítica e tomada de consciência visando à 

transformação da realidade. 

A proposta da CPA local para o PDC atual é fortalecer a comissão e realizar as ações 

de avaliação institucional com servidores e alunos, para que, a partir dos resultados dessas 

avaliações e da análise desses resultados, se tenha subsídios para as políticas institucionais a 

serem implementadas. A partir da Auto avaliação 2019, a CPA trabalhou em parceria com o 

Setor de Planejamento e Desenvolvimento do Campus, tendo conseguido o maior número de 

participação de servidores e alunos, dos últimos anos. No total foi alcançado o percentual de 

65% de participação geral. Em relação aos Técnicos Administrativos, 100% dos servidores 

responderam ao questionário; em relação aos docentes, 90% responderam, e dos discentes, 60% 

responderam ao questionário. O Campus Santarém foi o Campus com maior índice de 

respondentes por categoria e no total geral do Instituto.  



 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 106 

 

 

14 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  

 

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

Assim a organização quanto ao uso dos recursos orçamentários é discutida a partir dos valores 

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

através do processo seletivo para oferta de novas vagas. 

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

com vista a despesas com limpeza e conservação predial, energia elétrica, vigilância armada 

patrimonial, manutenção e abastecimento de veículos oficiais, seguro de vida dos discentes 

regularmente matriculados, motoristas, manutenção 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.  

Importante ressaltar o cenário econômico e político atual, em que as medidas de cortes 

e contenção estão presentes, impactando na melhor performance das Unidades. Com isso, o 

Campus Santarém prioriza medidas de contingência e economia financeira, através de várias 

ações internas, que se consolidem em redução de custos, como por exemplo, economicidade no 

uso do papel, impressões, energia elétrica, redução de contratos, redução do número de postos 

em contratos terceirizados vigentes, etc. 

No que pese as medidas de contenção permanecerem, há previsão, por necessidade, 

em função da proposta de expansão do Campus, de investimento no valor de R$ 6.000.000,00 

(seis milhões de reais) para construção do Bloco Administrativo, Refeitório e dois laboratórios, 

sendo este valor referente a despesas com investimento. 

Em 2017, o Campus trabalhou com orçamento no valor de R$ 1.719.973,30 (um 

milhão, setecentos e dezenove mil, novecentos e setenta e três reais e trinta centavos), sendo 

este valor relativo a custeio. No mesmo exercício, não foi autorizado nenhum investimento. Em 

2018, da mesma forma, não houve previsão para investimento, estando o orçamento no valor 

de R$ 2.534.240,38 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e 

trinta e oito centavos) destinados ao custeio. O Campus trabalha com o orçamento no limite de 

suas despesas. Em 2019, com os cortes orçamentários governamentais, a previsão é de R$ 

2.017.104,95 (Dois milhões, dezessete mil, cento e quatro reais e noventa e cinco centavos). 
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Considerando os reiterados cortes e contenções, o Campus trabalhou o PDI com os 

percentuais de orçamento, no mesmo nível do que já vem acontecendo, excetuando-se o 

exercício de 2020, onde se pretende avançar na expansão da Unidade. Para que o Campus tenha 

condições de atender as propostas evidenciadas para o PDI e no PDC, a previsão orçamentária 

para os próximos 5 anos está representada na tabela 20, abaixo: 

Tabela 21 - Previsão orçamentária para o período 2019 – 2023. 

ANO CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL 

2019 2.079.546,52 - 2.079.546,52 

2020 2.287.501,18  *6.000.000,00 8.287.501,18 

2021 2.516.251,29 - 2.516.251,29 

2022 2.767.876,42 - 2.767.876,42 

2023 3.044.664,07 - 3.044.664,07 

TOTAL 12.695.839,48 6.000.000,00 18.695.839,48 

Fonte: Diretoria Administrativa, Campus Santarém (2019). 

 

*Valor a ser investido em Obras e Serviços, projeto para construção de 2 laboratórios, 1 bloco administrativo e 1 refeitório, conforme previsto 
no PDC 2019-2023. 
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15 PROCESSO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E REVISÃO DO PDC  

 

O monitoramento faz parte do sistema de planejamento estratégico principalmente 

para manter o controle do que está acontecendo. Desdobra-se no acompanhamento contínuo e 

cotidiano da execução dos objetivos, metas e ações planejadas. Os resultados do 

acompanhamento incentivam a melhoria contínua, fornecem dados do impacto das atividades 

realizadas e permitem perceber possíveis distorções, que podem levar a revisão de processos, à 

medida que a instituição perceba a necessidade de modificar atividades e/ou ações, bem como 

implementar ações corretivas, de acordo com o cenário atual. Monitorar é fundamental para a 

execução eficiente do planejamento. 

Desta forma o Campus Santarém, através de uma ação inédita, aprovada pela gestão, 

criou uma Comissão de Acompanhamento do PDC, que tem o prazo de 5 anos de atuação, 

mesmo tempo de vigência do PDC. Pretende-se com isto, descentralizar as ações, dividir as 

responsabilidades e envolver mais pessoas no planejamento, no intuito de incentivar a visão do 

planejamento, a cultura de planejar e principalmente, o desenvolvimento de ações setoriais que 

convirjam para os objetivos do Campus e sigam numa mesma direção, a direção proposta para 

os próximos 5 anos. A Comissão irá trabalhar com a avaliação do PDC no início de cada 

exercício, avaliando as ações do PDC do exercício anterior, conforme o Quadro 12, abaixo: 

 

Quadro 12 - Cronograma de avaliação do PDC. 
Mês/ano Ação Responsável 

Jan/2020 Avaliação das ações 2019 Comissão Local de Acompanhamento do PDC 

Jan/2021 Avaliação das ações 2020 Comissão Local de Acompanhamento do PDC 

Jan/2022 Avaliação das ações 2021 Comissão Local de Acompanhamento do PDC 

Jan/2023 Avaliação das ações 2022 Comissão Local de Acompanhamento do PDC 

Jan/2024 
Avaliação das ações 2023 e do 

PDC geral 
Comissão Local de Acompanhamento do PDC 

Fonte: Comissão Local do PDC (2019). 

 

Desta forma, a partir desta comissão, cada setor do Campus tem sua 

representatividade, como parte atuante do acompanhamento das ações, através de suas equipes 

de apoio.  A partir do acompanhamento, serão realizadas reuniões mensais para avaliar cada 

um dos objetivos e metas, visando comparar o realizado e o previsto, permitindo assim 

subsídios para ações corretivas que se mostrarem necessárias. 

Outro campo de atuação para envolver todas as pessoas no planejamento, é o Projeto 

In Door, desenvolvido pela Coordenação de Planejamento Institucional do Campus. O projeto 

pretende disponibilizar aos servidores, alunos e comunidade em geral, uma ferramenta visual 
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de acesso às ações do Campus, através de monitores instalados em pontos estratégicos do 

Campus Santarém, incluindo os setores de trabalho e área interna de acesso a alunos, docentes 

e usuários. A ideia é que todos possam acompanhar em tempo real as ações desenvolvidas e o 

impacto dessas ações no resultado efetivo do planejamento estratégico da Unidade. A página 

de acompanhamento de metas do SIGPP, fica disponível para todos e todos podem acompanhar 

a execução de cada ação e o impacto no resultado geral do Campus, on line e em tempo real.  

 

16 PLANO PARA GESTÃO DE RISCOS  

 

A gestão de riscos no planejamento do Campus Santarém obedece a Política de 

Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão do IFPA (PGIRC), a aprovação 

da Resolução nº 188/2017-CONSUP-IFPA, que estabelece que o modelo metodológico 

adotado pelas unidades do IFPA na gestão de risco deve ser estruturado com base no COSO 

ERM Framework, na ABNT NBR ISO 31000, na ABNT NBR ISSO/IEC 31010 e em boas 

práticas, composto de 8 componentes (etapas), sendo que o fluxo entre as componentes deve 

seguir um processo cíclico, visando a implementações de melhorias, conforme o modelo 

retratado na figura a seguir: 

 

Figura 5 - Componentes adotados na gestão de riscos. 

 
Fonte: DPDI, (2020). 

 

a) Ambiente Interno 

O ambiente interno compreende, entre outros elementos, integridade, valores éticos 

e competência das pessoas, maneira pela qual a gestão delega autoridade e responsabilidades, 

estrutura de governança organizacional e políticas e práticas de recursos humanos. Tais 
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elementos são observados no âmbito geral do IFPA por meio das regulamentações aprovados 

pelo CONSUP, onde se destacam o Estatuto (Resolução nº 148/2016 – CONSUP, de 08 de 

setembro de 2016) e o Regimento Geral (Resolução nº 399/2017-CONSUP, de 11 de setembro 

de 2017), bem como o Regimento Interno da Comissão de Ética (Resolução n° 016/2017 – 

CONSUP, de 24 de janeiro de 2017), que integra o Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo Federal, coordenado pela Comissão de Ética Pública (CEP). 

O organograma do Campus Santarém define a organização institucional interna e as 

respectivas delegações, através das quais seus líderes acompanham, controlam e monitoram o 

desenvolvimento de todas as atividades necessárias ao alcance dos objetivos do Campus. 

 

b) Fixação de Objetivos 

Esta componente compreende a definição e explicitação de objetivos que estejam 

alinhados à missão e à visão da organização, sendo necessário para permitir a identificação de 

eventos que potencialmente impeçam sua consecução. Os objetivos estratégicos do Campus 

Santarém, para os exercícios 2019 a 2023, foram definidos e estão explicitados no Quadro 4. 

Anualmente, também poderão ser acrescentados novos objetivos, indicadores e metas no 

planejamento do campus, sendo que a estes também podem haver riscos associados, os quais 

também deveram ser geridos, conforme metodologia proposta. 

 

c) Identificação de Eventos 

Nesta componente, compreende-se a identificação dos riscos, ou seja, a identificação 

de eventos negativos que possam ocorrer e que impactarão no alcance dos objetivos 

estabelecidas. Esta identificação deve ocorrer anualmente, atrelado a formalização do Plano 

Anual de Metas (PAM) do campus, e em uma perspectiva de causas e efeitos ocasionados pela 

provável ocorrência de tais eventos negativos. Na prática, devem ser identificados os riscos 

atrelados à cada uma das metas estabelecidas para o respectivo ano. 

 

d) Avaliação de Riscos 

Esta etapa consiste em avaliar cada risco identificado classificando-o seguindo a 

tipologia do risco e mensurando o nível sob uma perspectiva de probabilidade, que caracteriza 

como a chance de ocorrência/consumação do risco, e de impacto, que são as consequências 
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causadas pelo mesmo e afetarão ou impedirão a consecução dos objetivos e metas. A avaliação 

deve ocorrer anualmente com a identificação de novos riscos, assim como os riscos que 

persistirem do ano anterior devem ser reavaliados quanto ao nível em decorrência de possível 

mudanças nas categorias de probabilidade e impacto. A classificação da tipologia do risco e a 

mensuração da probabilidade e impacto, deverão seguir as categorias e escalas, 

respectivamente, estabelecidas no Manual de Gestão de Riscos do IFPA. 

 

e) Resposta a Riscos 

A partir da avaliação dos riscos e do apetite de risco definido, deverão ser elencadas 

as respostas a serem adotadas para cada risco mapeado. Ou seja, qual será a postura a ser 

adotada pelo campus diante do risco identificado e avaliado. 

As respostas podem variar entre: 

 Eliminar: Promover ações que evitem a ocorrência ou eliminem as causas e/ou 

efeito, de modo que não impactem nos objetivos; 

 Aceitar: Conviver com o risco mantendo práticas e procedimentos existentes, 

considerando a impossibilidade de adoção de novas medidas ou que o curto não compense; 

 Reduzir: Adotar medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou os 

impactos causados, de modo quando ocorra não impacte severamente nos objetivos;  

 Compartilhar: Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou 

compartilhamento de uma parte do risco (seguro, terceirização da atividade, etc.). 

O apetite à risco é nível de risco que a organização está disposta a aceitar. Em termos 

práticos, é o limite toleráveis de exposição aos riscos identificados, considerando-se o nível 

de risco atribuído na avaliação, sem que sejam tomadas medidas de tratamento para eliminar, 

reduzir ou compartilhar. O campus irá seguir o apetite de risco estabelecido pelo CGRCI na 

definição das respostas ao risco. 

 

f) Atividade de Controles Internos 

Consiste na definição das políticas e dos procedimentos executados para mitigar os 

riscos que a organização tenha optado por tratar. Também denominadas de procedimentos de 

controle, devem estar distribuídas por toda a organização, em todos os níveis e em todas as 

funções. Incluem uma gama de controles internos da gestão preventivos e detectivos, bem 

como a preparação prévia de planos de contingência e resposta à materialização dos riscos. 
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Os procedimentos de controles da gestão deverão ser definidos anualmente no PAM, 

tanto para os riscos vinculados aos objetivos e metas do PDC, quanto a outros objetivos e 

metas que poderão ser estabelecidos pelas unidades em seus respectivos planos. 

 

g) Informação e Comunicação 

Durante todo o processo de gerenciamento dos riscos as informações relevantes 

devem ser identificadas, coletadas e comunicadas, a tempo de permitir que as pessoas 

cumpram suas responsabilidades, não apenas com dados produzidos internamente, mas, 

também, com informações sobre eventos, atividades e condições externas, que possibilitem o 

gerenciamento de riscos e a tomada de decisão. A comunicação das informações produzidas 

deve atingir todos os níveis, por meio de canais claros e abertos que permitam que a 

informação flua em todos os sentidos. 

 

h) Monitoramento 

Tem como objetivo avaliar a qualidade da gestão de riscos e dos controles internos 

da gestão, por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações independentes, 

buscando assegurar que estes funcionem como previsto e que sejam modificados 

apropriadamente, de acordo com mudanças nas condições que alterem o nível de exposição a 

riscos. Os registros das etapas de identificação, avaliação, resposta aos riscos e controles 

internos serão realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos 

(SIGPP), sob orientação e monitoria do Setor de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação 

Institucional do campus (SPDAI).  
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17 CONCLUSÃO  

 

O Plano de Desenvolvimento do Campus é de fundamental importância para que a 

Missão do Campus Santarém seja cumprida e a Visão alcançada. Para tanto, é fundamental a 

participação de todos. Cada segmento, setor, servidor, discente, deve observar em qual 

objetivo, indicador ou meta se insere, para então trabalhar para o alcance dos resultados 

esperados, através de ações ou atividades, desenvolvidas através de grupos de trabalho ou 

projetos. O Campus Santarém, com o objetivo de melhor acompanhar o Plano de Metas, bem 

como, incentivar a cultura do planejamento entre os servidores, fez da Comissão de 

Elaboração do PDC, a Comissão de Acompanhamento do PDC. Assim, considerando que a 

comissão tem membros representantes dos técnicos, docentes e discentes, todos trabalharão 

melhor e coletivamente, para o alcance dos resultados propostos. 

A Plataforma do SIGPP permite o cadastro de todas as metas previstas e o seu devido 

acompanhamento. Hoje, já é possível que todos os servidores acessem e consultem 

diariamente, o plano de metas do Campus, bem como sua situação atual e o impacto no 

resultado geral. Além disso, o servidor também tem acesso a uma plataforma de 

monitoramento geral, no qual pode visualizar os resultados atuais de todos os Campi e Pró-

reitorias. Como forma de fazer com que todos passem a incorporar a cultura do planejamento, 

o Campus Santarém implementará o Projeto Mídia In Door. Através de monitores colocados 

em todos os setores e principais áreas do Campus, será possível visualizar o planejamento do 

Campus, com atualizações em tempo real. Pelo projeto, todos visualizam a situação de 

execução de cada uma das metas e o percentual alcançado parcial ou total.  Também estará 

visual, a Missão, Visão e Valores do Campus.  

O PDC do Campus Santarém, foi elaborado de forma alinhada com o PDI. Importante 

ressaltar, que todos os objetivos possuem riscos inerentes a eles e que podem vir a impedir 

que sejam alcançados. Em função disso, tais riscos são monitorados, no intuito de reduzir ou 

eliminar possíveis eventos, que de alguma forma possam comprometer o alcance de resultados 

esperados. A partir dos objetivos, indicadores e metas propostos, o PDC direciona o Campus 

para o alcance de sua visão. Desta forma, o Plano de Desenvolvimento se desdobra durante 

os exercícios como Planejamento Estratégico do Campus, alinhado coerentemente ao Plano 

de Desenvolvimento do Instituto e, toda a comunidade deve, ao mesmo tempo, estar alinhada 

a este planejamento, na busca por melhores resultados no desempenho. 

 



 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 114 

 

REFERÊNCIAS 

 

BASTOS, Péricles Antônio Barra. A Escola Técnica Federal do Pará e o Desenvolvimento 

do Ensino Industrial, 1909/87: um estudo histórico. Belém: Gráfica Santo Antônio, 1988. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988. Brasília, 

DF: Senado, 1988. 

 

BRASIL. Decreto nº 2.208, de 17 de abril 1997. Regulamenta o § 2 º do Art. 36 e os Arts. 39 

a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Brasília, DF. Publicado no DOU de 18 de abril de 1997, Seção 1, p. 7760. 

 

BRASIL. Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei 

nº 9.394/96). Brasília: Presidência da República. 1998. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do Art. 36 e os Arts. 

39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e dá outras providências. Brasília, DF. Publicado no DOU de 26 de julho 

de 2004, Seção 1, p. 18. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.224, de 1 de outubro de 2004. Dispõe sobre a organização dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica e dá outras providências. Brasília, DF. Publicado em DOU 

de 04 de outubro de 2014, Seção 1, p. 3. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Brasília, DF. Publicado em DOU de 03 de dezembro de 2014, Seção 1, p.5. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2016. Institui a Política e as Diretrizes para 

o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Brasília, DF. Publicado em DOU de 24 de fevereiro de 2006, Seção 1, p. 3. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Brasília, DF. Publicado em DOU de 10 

de maio de 2006, Seção 1, p. 6. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5840.htm. Acesso em: 05 

jun. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

York, em 30 de março de 2007. Disponível em: 



 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 115 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 05 

jun. 2019. 

  

BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 05 

jun. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Publicado em DOU 

de 18 de dezembro de 2017. 

 

BRASIL. Decreto nº 15.149, de 1º de dezembro de 1921. Cria um Patronato Agrícola no 

município de Outeiro, Estado do Pará, sob a denominação de «Manoel Barata». Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-15149-a-1-dezembro-1921-

511641-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 05 jun. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 70.688, de 8 de junho de 1972. Autoriza a transferência do Colégio 

Agrícola "Manoel Barata", da sede atual, na localidade de Outeiro, Ilha de Caratateua, 

Município de Belém, para a Cidade de Castanhal, Município de Castanhal, Estado do Pará. 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70688-8-

junho-1972-419501-norma-pe.html. Acesso em: 05 jun. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 83.935, de 4 de setembro de 1979. Altera a denominação dos 

estabelecimentos de ensino que indica. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-83935-4-setembro-1979-

433451-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 05 jun. 2019. 

 

BRASIL. Instrução Normativa nº 002/2017, de 25 de setembro de 2017. Cria a Estrutura 

Organizacional de Referência para os Campi do IFPA, com vistas à padronização de funções e 

atribuições. Disponível em: https://prodin.ifpa.edu.br/institucionais/instrucao-normativa-n-

002/1367-instrucao-normativa-n-002-2017/file. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Instrução Normativa nº 003/2016. Regulamenta os procedimentos para a inclusão 

de disciplinas ofertadas a distância em cursos presenciais técnicos de nível médio e superior de 

graduação, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Disponível em: http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/instrucao-normativa/2016-2/1741-n-03-

2017-ctead-procedimentos-para-a-inclusao-de-disciplinas-ofertadas -a-distancia-em-

cursospresenciais-tecnicos-de-nivel-medio-e-superiores-de-graduacao-no-ambito-do-ifpa/file. 

Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, (1971). Disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. Altera dispositivos do Decreto-lei nº 200, de 

25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, e pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-15149-a-1-dezembro-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70688-8-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70688-8-
http://www2.camara.leg.br/legin/
https://prodin.ifpa.edu.br/institucionais/instrucao-normativa-n-
https://prodin.ifpa.edu.br/institucionais/instrucao-normativa-n-
http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/instrucao-normativa/2016-2/1741-n-03-
http://proen.ifpa.edu.br/documentos-1/instrucao-normativa/2016-2/1741-n-03-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 116 

 

Decreto-lei nº 2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá outras providências. Brasília, DF: 

Presidência da República, (1987).  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7596.htm. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, 

DF. Republicado em DOU de 19 de março de 1998. 

 

BRASIL. Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília, DF: 

Presidência da República, (1993).  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8745cons.htm. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de 

apoio e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, (1994).  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm. Acesso em 13/09/2019. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 5ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação Edições Câmara, 

2010. 

 

BRASIL. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência 

da República, (1999).  Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. 

Acesso em: 20 mar. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, (2000).  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm. Acesso em: 13 set. 

2019. 

 

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, (2000).  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ LEIS/L10098.htm. Acesso em: 13 set. 

2019. 

 

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro 

de 1996. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília. Brasília, DF. Publicado em DOU 

de 10 de janeiro de 2003. 

 

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. Brasília e dá outras providências. Brasília, DF. Publicado em 

DOU de 15 de abril de 2004, Seção 1, p. 3-4. 

 

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: 

http://www.planalto.gov.br/


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 117 

 

Presidência da República, (2004). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 13 set. 

2019. 

 

BRASIL. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Plano de carreira dos técnicos 

administrativos, alterada pela lei nº 11.784/2008. Brasília, DF. Publicado em DOU de 12 de 

janeiro de 2005, Seção 1, p. 6. 

 

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília, DF: Presidência da 

República,(2008). Disponível em: http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008. Dispõe sobre a reestruturação do Plano 

Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE e dá outras providências. Brasília, DF. Publicado 

em DOU de 23 de setembro de 2008, Seção 1, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Brasília e dá outras providências. Brasília, DF. Publicado em DOU de 30 de 

dezembro de 20018, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 12.605, de 3 de abril de 2012. Determina o emprego obrigatório da flexão de 

gênero para nomear profissão ou grau em diplomas. Brasília, DF: Presidência da República, 

(2012).  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12605.htm. Acesso em: 13 set. 2018. 

 

BRASIL. Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Estruturou, a partir de 1o de março de 

2013, o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Brasília, DF. Publicado em DOU 

de 31 de dezembro de 2012, Seção 1, p. 1. 

 

BRASIL. Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; 

altera as Leis nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, 12.513, de 26 de outubro de 2011, 9.532, de 10 de dezembro de 

1997, 91, de 28 de agosto de 1935, e 12.101, de 27 de novembro de 2009; revoga dispositivo 

da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011; e dá outras providências. Brasília, DF: 

Presidência da República, (2013).  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm. Acesso em: 13 

set. 2019 

 

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 

PNE e dá outras providências. Brasília, DF. Publicado em DOU de 26 de junho de 2014, Seção 

1 - Edição Extra, p. 1 (Publicação Original). 

 

BRASIL. Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017. Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 

2001, a Lei Complementar no 129, de 8 de janeiro de 2009, a Medida Provisória no 2.156-5, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 118 

 

24 de agosto de 2001, a Medida Provisória no 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, a Lei no 7.827, 

de 27 de setembro de 1989, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 9.766, de 

18 de dezembro de 1998, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, a Lei no 12.688, de 18 de julho de 2012, e a Lei no 12.871, de 22 de outubro 

de 2013; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, (2017).  Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ _Ato2015-2018/2017/Lei/L13530.htm. Acesso em: 

13 set. 2019 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Programação Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA): Documento Base. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 

Brasília: MEC, 2017. 

 

BRASIL. Conselho Federal de Educação. Parecer n. º 45 de 12 de janeiro de 1972 – CEPSG, 

aprovado em 12/01/72. A qualificação para o trabalho no ensino de 2.º grau. O mínimo a ser 

exigido em cada habilitação profissional (anexo a Res. CFE nº 2/72). Disponível em: 

http://www.siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/ notas/parcfe45_72.doc. Acesso em: 13 

set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 7, de 19 de março de 2004. Orienta 

as IES acerca de prazos, procedimentos e aditamento aos PDI (s), previamente recomendados 

pelo MEC. Brasília, DF. Publicado em DOU de 22 de março de 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, Portaria n° 58, de 21 de novembro de 2014. 

Regulamenta a concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio, no 

âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Brasília, DF. Publicado no 

DOU de 24 de novembro de 2014, nº 227, Seção 1, p. 222. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 1.466, de 12 de julho de 2001. 

Estabelece procedimentos de autorização de Cursos fora de sede por universidades. Brasília, 

DF. Publicado em DOU de 13 de julho de 2001, Seção 1E, p. 36. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004. 

Regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), instituído na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Brasília, DF. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 2.253, de 18 de outubro de 2001. 

Dispõe sobre a introdução nas instituições de ensino superior do sistema federal de ensino, na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 

disciplinas que, em seu todo ou em parte, utilizem método não presencial, com base no art. 81 

da Lei nº 9394, de 1996. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2001/portaria-2253-18-outubro-2001-412758-

norma-me.html. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003. 

Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os 

processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 

Brasília, DF. Publicado em DOU de 11 de novembro de 2003, Seção 1, p. 12. 

http://www2.camara.leg.br/legin/marg/portar/2001/portaria-2253-18-outubro-


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 119 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004. 

Regulamenta a modalidade semipresencial. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/ 

arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059. pdf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 4.361, de 29 de dezembro de 2004. 

Dispõe sobre Credenciamento, Recredenciamento, Processo Sapiens e sua estrutura, valores, 

reconhecimentos, ressarcimento, bem como seus arquivos. Brasília, DF. Publicado em DOU de 

30 de dezembro de 2004, Seção 1, p. 66/67. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 

2007. Calendário do ciclo avaliativo do SINAES, triênio 2007/2009. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_port1.pdf. 

Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 

2007. Dispõe sobre os procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na 

modalidade a distância. Brasília, DF. Publicado em DOU  11 de janeiro de 2007, Seção 1, p. 8. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria Normativa nº 10, de 23 de maio de 

2012. Dispõe sobre certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência 

com base no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM. Brasília, DF. Publicado no DOU de 24 

de maio de 2012, nº 100, Seção 1, p. 8. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro 

de 2007. Institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Brasília, DF. 

Publicado no DOU de 13 de dezembro de 2007, Seção 1, p. 39. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Portaria n° 246, de 15 de abril de 2016. Dispõe 

sobre a criação do modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções 

gratificadas e comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II, e define 

normas e parâmetros para a sua implementação. Brasília, DF. Publicado no DOU de 18 de abril 

de 2016, Seção 1, p. 37. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Portaria nº 389, de 09 de maio de 2013. Institui 

o Programa Bolsa Permanência. Brasília, DF. Publicado em DOU de 13 de maio de 2013, Seção 

1, p. 12/14. 

 

BRASIL Ministério da Educação e Cultura. Portaria n° 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

Revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, e estabelece nova redação para 

o tema. Brasília, DF. Publicado no DOU de 11 de outubro de 2016, Seção 1, p. 21. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura Portaria nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013. 

Estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia e define parâmetros e normas para a sua expansão. Brasília, DF. Publicado no DOU 

de 31 de dezembro de 2013, nº 253, Seção 1, p. 10. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Portaria n° 67, de 01 de 

março de 2016. A despesa a ser empenhada com a contratação de bens e serviços e a concessão 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 120 

 

de diárias e passagens, nos itens e naturezas de despesa especificados no Anexo I, no âmbito 

dos órgãos e das unidades orçamentárias do Poder Executivo, no exercício de 2016, deverá 

observar os limites estabelecidos no Anexo II desta Portaria. Brasília, DF. Publicado no DOU 

de 01 de abril de 2016, Seção 1, p. 107. 

 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Portaria nº 234, de 19 de 

julho de 2017. Dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas contratações para 

aquisição de bens e prestação de serviços. Disponível em: 202 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/801 portaria-n- 

234-de-19-de-julho-de-2017. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação Parecer nº 1.070 

de 23 de novembro de 1999. Critérios para autorização e reconhecimento de cursos de 

Instituições de Ensino Superior. Brasília, DF. Publicado em DOU de 27 de janeiro de 2000, 

Seção 1, p. 12. 

 

BRASIL. Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 01, 

de 01 de abril de 2001. Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação. 

Brasília, DF. Publicado em DOU de 9 de abril de 2001, Seção 1, p. 12. 

 

BRASIL. Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação Resolução nº 01, 

de 30 de setembro de 1999. Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação. Brasília, DF. 

Publicado em DOU de 7 de outubro de 1999, Seção 1, p. 50. 

 

BRASIL. Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação Resolução nº 01, 

de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Brasília, DF. Publicado em DOU de 9 de abril de 2002, Seção 1, p. 31. 

 

BRASIL. Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação Resolução nº 02, 

de 07 de abril de 1998. Estabelece indicadores para comprovar a produção intelectual 

institucionalizada, para fins de credenciamento. Brasília, DF. Publicado em DOU de 15 de abril 

de 1998, Seção 1, p. 32. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Resolução nº 03, de 

16 de maio 2012. Define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações 

em situação de itinerância. Disponível 

em:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10770- 

rceb003-12-pdf-1&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Resolução nº 05, de 

22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena na Educação Básica. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074-

rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 13 set 2019. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Resolução nº 06, de 

22 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/portarias/801
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074-


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 121 

 

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Res-CEB-006-2012-09-20.pdf 2. Acesso em: 13 set. 

2019. 

 

BRASIL. Sinopse do Censo Demográfico 2010. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018. 

Disponível em http://www.ifpa. edu.br/index.pHP/institucional/doc_details/345-pdi-ifpa-

2009-2013?lang=pt. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Portaria nº 1.342, de 18 de julho de 2018. Designa 

servidores para comporem o Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos dos Objetivos Estratégicos 

do PDI 2019-2023 do IFPA. Disponível em: 

https://sipac.ifpa.edu.br/public/baixarPortariaIFPA.do?idUnidade=4&numero=  

342&ano=2018. Acesso em: 13 set. 2019 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução n° 190, de 21 de 

dezembro de 2020. Dispõe sobre o Regimento Geral do Instituto Federal do Pará, que 

regulamenta as atividades da administração superior, da Reitoria, dos Campi e demais órgãos 

que compõem a instituição. Belém: Conselho Superior, 2020. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução n° 006, de 20 de fevereiro 

de 2013. Aprova a Política de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 2013. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 16, de 24 de janeiro 

de 2017. Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética deste Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2018. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 017, de 05 de abril de 

2013. Estabelece a abrangência de atuação dos campi em relação aos Polos de Apoio 

Presenciais implantados ou a serem implantados nos municípios do Estado do Pará. Belém: 

Conselho Superior, 2013. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu. 

br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 35, de 06 de abril de 

2015. Aprova a abrangência de atuação dos Campi deste Instituto em relação à oferta de 

programas e cursos, no âmbito dos municípios do Estado do Pará. Belém: Conselho Superior, 

2015. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso 

em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 41, de 21 de maio de 

2015. Aprova o Regulamento Didático Pedagógico do Ensino, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA. Belém: Conselho Superior, 2015. Disponível 

em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

http://www.ifpa/
https://sipac.ifpa.edu.br/public/baixarPortariaIFPA
https://sigp.ifpa.edu/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 122 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 046, de 09 de abril de 

2013. Aprova o Projeto de Institucionalização da Educação à Distância, no âmbito do IFPA. 

Belém: Conselho Superior, 2013. Disponível em: https://sigp. 

ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 61, de 14 de março de 

2016. Aprovar a normatização da estrutura organizacional, das funções e suas respectivas 

atribuições, no âmbito da Reitoria deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará. Belém: Conselho Superior, 2016. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf; 

jsessionid=91184BFC873769AB192E462999EF310A.node2inst1. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 096, de 11 de julho de 

2013. Aprova a regulamentação da Política de Afastamento do País do Servidor, no âmbito do 

IFPA, para missão oficial ou estudo no exterior. Belém: Conselho Superior, 2013. Disponível 

em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 100, de 18 de maio de 

2018. Aprova as tabelas de ofertas de cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPA, em substituição 

as tabelas de nº 01 a 64, cuja revisão foi aprovada pela Resolução n° 356/2017 – CONSUP. 

Belém: Conselho Superior, 2018. Disponível em: https://sigp. 

ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 05 mar. 2019 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 111, de 19 de agosto 

de 2015. Cria as áreas de abrangência por Campus. Belém: Conselho Superior, 2015. 

Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 

set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 134, de 04 de 

dezembro do 2012. Regulamenta a Política de Assistência ao Estudante do IFPA. Belém: 

Conselho Superior, 2012. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 147, de 08 de setembro 

do 2016. Regulamenta a Política de Assistência Estudantil do IFPA. Belém: Conselho Superior, 

2016. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso 

em: 17 jan. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 148, de 08 de setembro 

de 2016. Aprova o Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

Belém: Conselho Superior, 2016. Disponível em: https://sigp. 

ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 154, de 29 de outubro 

de 2015. Dispõe sobre a regulamentação da relação entre o IFPA e as Fundações de Apoio ao 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Desenvolvimento Institucional. Belém: Conselho 

Superior, 2015. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. 

Acesso em: 13 set. 2019. 

https://sigp/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/
https://sigp/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/
https://sigp/
https://sigp.ifpa.edu.br/


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 123 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 160, de 27 de 

novembro de 2015. Aprova a Resolução que regulamenta a atividade de pesquisa e inovação 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 

2015. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso 

em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 161, de 27 de 

novembro de 2015. Aprova a Resolução que regulamenta o Programa Institucional de Estímulo 

ao Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 2015. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 174, de 25 de abril de 

2017. Estabelece os fundamentos, os princípios e as diretrizes para as atividades de extensão 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 

2017. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso 

em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 175, de 25 de abril de 

2017. Dispõe sobre a regulamentação do Centro de Idiomas do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 179, de 04 de setembro 

de 2018. Altera dispositivos da Resolução nº 148/2016-CONSUP de 08 de setembro, e dá outras 

providências. Belém: Conselho Superior, 2018. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 05 mar. 2019 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 188, de 02 de maio de 

2017. Regulamenta a Política de Gestão da Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos 

da Gestão (PGIRC), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: 

Conselho Superior, 2017. Disponível em: https://sigp.ifpa. 

edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 194, de 26 de 

novembro de 2013. Aprova a regulamentação para afastamento de servidores docentes e 

técnico-administrativos do IFPA, para a realização de cursos de pós-graduação stricto, no 

âmbito do IFPA. Belém: Conselho Superior, 2013. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 327, de 10 de julho de 

2017. Dispõe sobre a Política de Arte, Cultura, Esporte e Lazer no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 328, de 10 de julho de 

2017. Define a Política Institucional, e regulamenta as atividades e os procedimentos gerais do 

Programa de Atendimento aos Egressos (ProEgressos) no âmbito do Instituto Federal de 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigp.ifpa/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 124 

 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 356, de 23 de agosto 

de 2017. Aprova a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, vigência 2014-2018, 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho Superior, 

2017. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso 

em: 05 mar. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 397, de 11 de setembro 

de 2017. Aprova as diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos currículos dos cursos 

de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e dá outras 

providências. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 05 mar. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 398, de 11 de setembro 

de 2017. Estabelece a Política Institucional e atualiza as diretrizes e os procedimentos para 

organização e realização de estágio para alunos de educação profissional, científica e 

tecnológica do IFPA, inclusive nas modalidades de educação especial e de educação de Jovens 

e Adultos. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/ filtro_busca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 399, de 21 de setembro 

de 2017. Dispõe sobre o Regimento Geral do Instituto Federal do Pará, que regulamenta as 

atividades da Administração Superior, da Reitoria, dos Campi e demais órgãos que compõem 

a Instituição. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em: 05 mar. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 483, de 22 de 

novembro de 2017. Define a Política Institucional e o Programa Rede Observatório do Mundo 

do Trabalho (Pró-OMT), estabelecendo sua institucionalização e regulamentação para a criação 

e o funcionamento, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(IFPA), e dá outras providências. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/ public/colegiados/filtrobusca.jsf. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 509, de 26 de 

dezembro de 2017. Define a política que regulamenta as atividades dos Núcleos de Tecnologia 

Assistiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Belém: Conselho 

Superior, 2017. Disponível em: https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtrobusca.jsf. 

Acesso em 05 mar. 2019. 

 

INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ. Conselho Superior. Resolução nº 514, de 28 de 

dezembro de 2017. Aprova, “ad referendum", as Tabelas de Oferta de Cursos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, em substituição às tabelas de nº 01 a 64 do 

Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA, cuja revisão foi aprovada pela Resolução nº 

356/2017-CONSUP. Belém: Conselho Superior, 2017. Disponível em: 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso em 05 mar. 2019. 

 

 

https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/colegiados/filtro_
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/
https://sigp.ifpa.edu.br/sigrh/public/


 

PDC – PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS – 2019-2023 –  SANTARÉM 125 

 

 

 

 


