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1 INTRODUÇÃO
O objetivo desse relatório é apresentar o conjunto de atividades desenvolvidas na Próreitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Propladi) da Universidade Federal
Rural da Amazônia (UFRA) no período de março a novembro. Faz-se a associação entre as
atividades desenvolvidas na Propladi e as ações e metas programadas no Plano de Trabalho
2013 a 2017 (PT 2013-2017), que elegeu o atual Reitor.
A Propladi elaborou o Planejamento Estratégico Institucional da UFRA (Plain) nas
versões completa e executiva, a partir de metodologia inovadora e com objetivos plenamente
alinhados com as diretrizes e metas do Plano Nacional da Educação 2014-2024. O Plain
contém a missão, visão, valores e princípios da UFRA, bem como o mapa estratégico da
Universidade com os objetivos, metas e ações a serem implementadas no período 2014-2024.
A equipe de trabalho da Propladi, em função de sua recência, é formada de três
técnicos colaboradores, dois assessores, o Pró-reitor e o Pró-reitor adjunto. A Propladi ainda
não possui estrutura física e operacional para sua plena funcionalidade.
As atividades relatadas foram e/ou estão sendo desenvolvidas em harmonia com as
diretrizes do PT 2013-2017 da UFRA e atendendo às orientações do magnífico Reitor para
atingir todas as metas programadas.
O relatório está estruturado em duas seções. A primeira apresenta a sequência das
atividades realizadas pela Propladi entre março e novembro de 2014. Na segunda seção, fazse a relação entre as atividades desenvolvidas pela Propladi e as ações e metas do PT 20132017.
2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ENTRE MARÇO E NOVEMBRO
Ao longo do período, a Propladi cumpriu a rotina de participar de todas as reuniões
dos seguintes conselhos da Universidade: Conselho Universitário (CONSUN), Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEP) e o Conselho de Administração (CONSAD).
2.1 ATIVIDADES REALIZADAS NO TRIMESTRE MARÇO A MAIO DE 2014

A Propladi concluiu a elaboração da primeira versão do Plain, disponibilizou o
documento na página da Propladi e da UFRA e fez circular para os professores, técnicos e
alunos da instituição. O objetivo foi apresentar o trabalho e colher contribuições para o
aprimoramento dos objetivos, metas e ações planejadas.
De forma simultânea e proativa, dentro do princípio da gestão participativa, a Propladi
reuniu com todos os diretores de Instituto e interagiu com os diretores de campi para adequar
as demandas de curso, pessoal e de infraestrutura.
No mês de maio, a Propladi foi contemplada com duas colaboradoras: uma secretaria
executiva e uma técnica em recursos humanos. A partir desse momento a Propladi passou a
funcionar em sala cedida pelo Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos (ISARH).
A Propladi, na medida do possível tem solicitado a colaboração dos assessores da
reitoria, especialmente os professores Paulo Contente de Barros e Walmir Hugo dos Santos,
mediante reuniões de trabalho e compartilhamento dos documentos elaborados.
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As notícias e conteúdos da página da Propladi www.propladi.ufra.edu.br vem sendo
atualizadas com a colaboração do assessor ad hoc prof. Otavio Chase.
2.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO TRIMESTRE JUNHO A AGOSTO DE 2014

No mês de junho a Propladi apresentou o Plain aos pró-reitores, diretores de Institutos,
diretores de campi, coordenadores de cursos e representantes de alunos e técnicos, em reunião
na sala dos Conselhos da UFRA.
Neste momento, solicitou-se aos presentes que apresentassem novas contribuições até
a primeira semana do mês de agosto.
Ainda no mês de junho, a Propladi fez a apresentação do Plain na Universidade do
Oeste do Pará (UFOPA), por solicitação da Reitora Raimunda Monteiro que deseja realinhar
as metas da Universidade ao Plano Nacional da Educação.
No mês de julho, um artigo elaborado com a metodologia utilizada na elaboração do
Plain foi apresentado no 52o Congresso Brasileiro de Economia, Sociologia e Administração
Rural, em Goiânia-GO, com a publicação do texto completo nos anais do Congresso.
Ao longo do mês de agosto, a Propladi realizou apresentações nos Institutos para
divulgar o Plain e obter as contribuições finais. Nessa tarefa, depois de grande indisposição
dos diretores de Institutos e dos campi para colaborar, a Propladi foi identificando pessoas
com disposição a colaborar com o desenvolvimento das metas e ações elaboradas no
Planejamento Estratégico.
2.3 ATIVIDADES REALIZADAS NO TRIMESTRE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014

Ao longo do mês de setembro, a Propladi continuou apresentando o Plain aos
Institutos, à associação dos técnicos de nível superior da UFRA, à biblioteca e aos técnicos e
professores que participaram do treinamento coordenado pela Divisão de Capacitação e
Dsenvolvimento de Pessoal (Dcad).
Ainda no mês de setembro foi criada e comissão para elaborar e implantar o Plano de
Logística Sustentável da UFRA. As ações já foram iniciadas, com o curso à distância sobre
“Desenvolvimento Sustentável”, oferecido para os funcionários da UFRA pelas pró-reitorias
Propladi e Progep.
No mês de outubro o Plain foi apresentado à comunidade em reunião do CONSUN e
aprovado por unanimidade.
O Plain alinhou as políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão às diretrizes e
metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024.
A partir de então, foi elaborada a versão executiva do Plain e deu-se início a sua ampla
divulgação e implantação.
Foi iniciado o trabalho de elaboração do estudo técnico do campus de Tailândia, a
partir do trabalho coordenado pelo Prof. Paulo Contente de Barros.
Os primeiros passos da implantação do Plain foram dados com a inclusão do
documento na página da UFRA. Atualmente, o Plain pode ser acessado no endereço
http://www.portal.ufra.edu.br/index.php/conselhos.
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Também fez-se a inclusão na página principal da UFRA do item Missão, para o
conhecimento imediato de todos que visitem a página.
Foi delegado ao Pró-reitor Adjunto e ao Pesquisador Institucional a incumbência para
atualizarem o PDI com as informações do Plain de acordo com as exigências do Ministério da
Educação.
A Comissão do Plano de Gestão e Logística Sustentável da UFRA (PLS) já constituiu
equipe e iniciou a interação com uma cooperativa de catadores de lixo para efetivar, em
parceria com a UFRA, a coleta seletiva de lixo. Também contempla-se o desenvolvimento de
um programa de educação ambiental nas escolas do bairro da Terra Firme para conscientizar a
população e firmar a marca da UFRA na sociedade local.
A adequação dos PPC dos cursos de graduação ao mercado, conforme meta do Plain,
foi iniciada com a apresentação sobre o perfil do profissional demandado pelo mercado de
trabalho da Amazônia no fórum de Coordenadores de Curso de Graduação e, depois, aos
professores do curso de Agronomia, em seminário coordenado pela Profa. Heliana Brasil. Na
ocasião foram apresentadas ideias para a adequação do perfil do profissional dos cursos e a
forma de elaboração de eixos temáticos, tendo como elemento estruturante as cadeias
produtivas e algumas disciplinas transversais.
O passo seguinte é conscientizar os pró-reitores e diretores de institutos e de campi
para elaborarem seus planejamentos e alinharem ao Plain, como forma de aumentar a eficácia
da gestão da UFRA nas auto-avaliações e nas avaliações externas conduzidas pelo MEC.
Ao longo dos meses de outubro e novembro o Pró-reitor ministrou a disciplina
“Economia Ecológica e Valoração Ambiental” para o curso de doutorado do NAEA/UFPA.
Por fim, ao longo de 2014, o Pró-reitor conseguiu publicar sete artigos em periódicos
científicos com Qualis CAPES, um livro e três artigos completos em anais de Congressos.
Adicionalmente, concluiu a orientação de uma tese de doutorado, duas dissertação de
mestrado e quatro trabalhos de conclusão de curso de graduação.
3 INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PT 2013-2017
Nesta seção, a Propladi estabelece a associação entre as atividades que desenvolveu e
as ações e metas estabelecidas no PT 2013-2017.
3.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES
3.1.1 Atividade 1 – Ações relacionadas ao Capítulo 2 do PT 2013-2017
O capítulo 2 OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO faz referência às ações
direcionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Plano Nacional de
Educação (PNE) que foram contempladas no Planejamento Estratégico Institucional.
Nesse aspecto, a Propladi elaborou o Plain, incluiu nos objetivos e metas todas as
ações programadas no PT 2013-2017 e fez o alinhamento com o PNE. No item “4.1.2
Dimensão gestão estratégica, Objetivo 4.1.2.1a” do Plain na versão executiva1, apresentam-se

1

O Plain executivo está disponível no endereço: www.propaldi.ufra.edu.br.
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as metas e ações para todas as pró-reitorias, como forma de fazer a integração das ações do
planejamento estratégico.
Em ações compartilhadas com a Pró-reitoria de Ensino (Proen), mediante a atuação do
Pesquisador Institucional, que executa as diversas ações em atendimento às exigências do
Ministério da Educação, concernentes ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRA.
As principais atividades em desenvolvimento e/ou concluídas são:
a. Abertura de Processo, cadastro e monitoramento no Sistema E-MEC, referente aos
Cursos de Graduação novos ofertados nos campi de Belém, Capanema e Tomé-Açu;
b. Abertura de Processo e monitoramento no Sistema E-MEC, referente ao
reconhecimento do Curso de Engenharia Florestal Campus Paragominas;
c. Enquadramento dos Cursos de graduação que participaram do Processo ENADE 2014.
Acompanhamento e apoio aos Coordenadores de Cursos em todas as atividades que
envolvem o Processo. Atendimento a classe discente, divulgação das atividades e
informações referentes ao ENADE a toda a comunidade da UFRA;
d. Participação no IV Encontro Nacional de Procuradores Educacionais Institucionais,
realizado em UFG/GO no período de 18 a 23/10/2014;
e. Apoio à Pró Reitoria de Ensino, em todas as atividades que envolvem o Sistema de
Seleção Unificada – SISU/2015, como: Verificação de Cursos aptos, preenchimento e
assinatura do Termo de Adesão ao Processo, monitoramento periódico do Sistema;
f. Resposta as demandas periódicas do MEC (mensagens), como: Diligências a
Processos no E-MEC; verificação de insumos para cálculos dos indicadores de 2013.
Com relação à gestão participativa e transparente, a Propladi além de disponibilizar
o texto do Plain na página da Propladi, solicitar via Ascon a distribuição do documento para
todos os professores, técnicos e representações de estudantes, realizou diversas apresentações
na forma de seminário nos Institutos. Além disso, estabeleceu diálogo com várias unidades de
decisão e associações da UFRA.
Por fim, a Propladi disponibiliza no seu portal as informações em canal direto e aberto
à sociedade com vistas a compartilhar o desenvolvimento de seus objetivos e ações, a obter
críticas e contribuições para ajudar a UFRA a fazer uma gestão transparente, eficiente, eficaz
e de qualidade, com vistas a contribuir para o seu desenvolvimento sustentável.
3.1.2 Atividade 2 – Ações relacionadas ao Capítulo 6 do PT 2013-2017
No
capítulo
“6
NOVAS
PROPOSTAS,
item
6.2 ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS e subitem 6.2.6 Elaborar, implantar e acompanhar o Plano de
Desenvolvimento Estratégico da UFRA e adotar um sistema de avaliação institucional,
tendo em vista a qualidade da gestão e do trabalho acadêmico.”
Nesse ponto, a Propladi concluiu a elaboração do Plain, já tendo iniciado o
processo de implantação mediante as seguintes ações:
a) Inclusão na página principal da UFRA o item Missão contendo as informações sobre a
Missão, Visão, Valores e Princípios da Universidade para o período 2014-2024;
b) Inclusão do Planejamento Estratégico Institucional na página principal da UFRA,
dentro do item Conselhos;
c) Instalação da Comissão para a elaboração e implantação do Plano de Gestão e
Logística Sustentável da UFRA;
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d) Deu-se início a reestruturação dos Planos Pedagógicos dos Cursos (PPC) com vistas a
adequar o perfil do profissional ao mercado e introduzir as disciplinas estratégicas nas
matrizes curriculares;
e) Conscientização dos pró-reitores e diretores a elaborarem seus planejamentos
estratégicos para manter alinhamento de suas ações com as metas estabelecidas no
planejamento estratégico.
3.1.3 Atividade 3 – Ações relacionadas ao Capítulo 7 do PT 2013-2017
No capítulo “7 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CAMPI, item 7.1
CAMPUS BELÉM e subitem 7.1.1 Criar novos cursos de graduação e pós-graduação”,
assim como no item 7.2 CAMPI DO INTERIOR, subitem 7.2.1 Implantar novos cursos de
graduação e preparar o campus para a criação de pelo menos um curso de pósgraduação”.
A Propladi incluiu a matriz de cursos a ser implantada em todos os campi da
UFRA, tendo em vista as oportunidades de mercado de trabalho que estão consolidadas e/ou
em processo de afirmação na região amazônica.
Ao longo de 2014 foram implantados novos cursos de graduação em todos os campi,
em atendimento às ações programadas no PT 2013-2017.
Em 2013 foram implantados quatro novos cursos de Graduação: Sistema de
Informação e Engenharia Cartográfica e Agrimensura no campus de Belém; Agronomia em
Capanema; Bacharelado em Biologia em Capitão Poço.
Em 2014, foram implantados sete novos cursos de graduação: Engenharia
Ambiental em Capanema; Engenharia Florestal em Capitão Poço; Zootecnia em Paragominas;
Administração e Engenharia da Produção em Parauapebas; Administração e Ciências
Contábeis em Tomé-Açu.
Até 2014, os campi estão funcionando com a seguinte distribuição de cursos de
graduação: Belém, 9 cursos; Capanema, 5 cursos; Capitão Poço, 3 cursos; Paragominas, 3
cursos; Parauapebas, 5 cursos; e Tomé-Açu, 2 cursos (Tabela 1).
Tabela 1 - Número de curso de graduação e pós-graduação atuais e a serem implantados até 2017.

Campi da UFRA

Até 2013

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Belém
9
5
4
Capanema
4
1
6
Capitão Poço
2
1
1
4
Paragominas
2
1
3
Parauapebas
3
2
5
Tomé-Açu
2
2
6
Tailândia
2
Graduação
20
7
8
30
9
1
Pós-graduação
Fonte: Planejamento Estratégico Institucional 2014-2024. www.propladi.ufra.edu.br.
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5
2
2
3
2
21
9
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O Plain incluiu os possíveis cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
para todos os campi. Para isto, solicitou-se à pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(Proped) para criar o programa de pós-graduação lato sensu da UFRA.
3.1.4 Atividade 4 – Ações relacionadas ao Capítulo 8 do PT 2013-2017
No capítulo “8 CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPI (2015 a 2017), itens 8.1 CAMPUS
DE TAILÂNDIA e 8.2 CAMPUS DE SANTA ISABEL”.
A Propladi incluiu a implantação do campus de Tailândia no Plain, contemplado
os cursos de graduação e pós-graduação, servidores (técnicos e professores) e a infraestrutura
física e operacional.
O campus de Santa Isabel foi repensado e substituído por um Núcleo Universitário.
O Plain planejou mais quatro novos Núcleos Universitários a serem implantados no
âmbito da expansão da UFRA Multicampi.
4 AGRADECIMENTOS
A Propladi agradece a sua equipe de colaboradores e aos grupos de interesse formados
por professores, técnicos, estudantes, egressos e profissionais de outras instituições pelas
contribuições dadas em todas as fases da elaboração do Plain e que se irmanam na condução
das atividades em prol do desenvolvimento sustentável da UFRA.
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