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1 APRESENTAÇÃO  

A Chapa “Humanidade, Trabalho e Transparência” é composta por integrantes de 

diferentes formações acadêmicas com visões que se complementam, e buscará, a partir do 

diálogo com análise crítica e ao mesmo tempo humana, compreender e atender com o maior 

empenho possível os anseios da comunidade acadêmica e da sociedade, que é a principal 

beneficiada pelas ações da universidade, representadas aqui pelo Campus Castanhal. O plano de 

gestão apresentado por esta chapa tem caráter propositivo, e as discussões a serem realizadas 

levarão à consolidação de uma versão mais representativa do plano. 

 

2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA GESTÃO  

A Proposta da gestão tem como base a eficiência do trabalho e humanização das 

relações, tanto no âmbito do ensino e da aprendizagem ensino-aprendizagem quanto no âmbito 

administrativo, com ambos alinhados ao PDU 2017-20(Plano de Desenvolvimento da Unidade), 

almejando sempre a gestão democrática e colegiada e a responsabilidade ético-social na busca 

da excelência acadêmica, sempre respeitando a pluralidade de ideias e a liberdade de 

pensamento.  

 

3 DIRETRIZES DE TRABALHO  

3.1) GRADUAÇÃO 

 As políticas de gestão na graduação são a base para o crescimento da universidade, com 

desdobramentos que se refletem na formação de profissionais com consciência cidadã, nas 

ações de ensino, pesquisa e extensão, e na evolução dos programas de pós-graduação que 

podem ser impactados positivamente pela pesquisa desenvolvida por docentes e discentes. 

Desta forma, são elencadas ações (porém não limitadas a estas) que visam a melhoria no âmbito 

da graduação, no Campus Castanhal:   

- Estimular a atualização de projetos pedagógicos visando melhorias nos atendimentos das 

demandas sociais da região; 

- Apoiar a realização de eventos estudantis e a participação do segmento em atividades 

científicas e acadêmicas em outras instituições e unidades; 

- Integrar ações acadêmico-científicas do campus com discentes do PARFOR; 

- Apoiar a flexibilização curricular, juntamente com ações interinstitucionais, para a realização 

de disciplinas e participação em projetos de outras unidades e instituições; 

- Investir em melhorias na biblioteca do Campus com aquisição de livros e outras mídias de 

suportes de conhecimento, além de reformas estruturais; 
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- Proporcionar a inclusão de afrodescendentes, indígenas, PCD e populações tradicionais na 

Universidade, com acompanhamento adequado para o efetivo sucesso dos mesmos; 

- Possibilitar atividades de ensino, extensão e pesquisa, a campo, garantindo deslocamento, 

estadia e alimentação dos envolvidos. 

- Estimular a criação de Núcleos Universitários na microrregião de Castanhal. 

- Melhorar o atendimento aos cursos noturnos, no que diz respeito à segurança, transporte e 

infraestrutura acadêmica. 

 

3.2) PÓS-GRADUAÇÃO 

 Ao mesmo tempo em que a pós-graduação é beneficiada por ações dentro da graduação, 

as ações diretas nos PPGs (Programas de Pós-Graduação) também tem retorno para os cursos de 

graduação. A instituição como um todo é beneficiada, principalmente nos quesitos acadêmicos e 

infraestruturais. Diante da importância da pós-graduação para o crescimento institucional, os 

principais pontos levantados para a melhoria no quadro da pós-graduação dentro do Campus 

Castanhal são:  

- Incentivar a construção de propostas de APCN, Minter, Dinter e cursos Lato sensu; 

- Manutenção/expansão de eventos interdisciplinares que congreguem graduação e pós-

graduação; 

 

3.3) PESQUISA 

 A pesquisa é a base para o progresso humano pois é via de construção de conhecimento. 

Portanto, a realização da pesquisa científica é de fundamental importância para o 

desenvolvimento institucional, que se desdobra simultaneamente na melhoria dos cursos de 

graduação e pós-graduação. Sendo assim, propomos: 

- Criar o anuário de pesquisa do Campus de Castanhal;  

- Auxiliar na formação e consolidação de grupos de pesquisa mediante o incentivo de atividades 

de cooperação interinstitucional via mobilidade docente e discente; 

- Incentivar pesquisas que atendam áreas vinculadas aos PPCs dos cursos; 

- Buscar na administração superior recursos direcionados à manutenção de laboratórios de 

pesquisas e de informática; 

- Buscar a realização de eventos científicos e acadêmicos de porte nacional e internacional; 

- Incentivar a interdisciplinaridade para desenvolvimento da pesquisa a partir de ações na 

extensão e no ensino. 
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3.4) TECNOLOGIA  

 A atenção em tecnologia resulta na melhoria das atividades acadêmicas, administrativas, 

de segurança e de comunicação. Entendemos que os principais pontos são: 

- Disponibilização de mais acessos de alta velocidade à Internet. 

- Implantação de plataformas auxiliares para atender demandas infraestruturais e acadêmicas. 

- Implantação do cartão digital para uso nos restaurantes universitários do Campus Castanhal. 

- Instalação de vigilância eletrônica em pontos considerados estratégicos. 

- Melhoria do sistema de telefonia fornecido pela UFPA para o campus. 

- Busca junto à administração superior de recursos para substituição de computadores e 

periféricos; 

- Realização de melhorias nas salas de trabalho dos docentes com novos e móveis e  

computadores com acesso a internet. 

 

3.5) EXTENSÃO 

 A extensão tem papel fundamental, pois suas ações geram benefícios diretos para a 

sociedade e permitem ao discente a aplicação do conhecimento adquirido, e desenvolvimento de 

uma consciência voltada para melhoria da realidade em que está inserido. Considerando o 

protagonismo da extensão no atendimento/diálogo com a sociedade, considera-se importante: 

- Viabilizar abertura dos espaços do Campus para a realização de atividades com a comunidade 

de entorno; 

- Apoiar a realização de eventos para a comunidade em geral, principalmente os ligados a 

projetos coordenados por docentes e técnicos da Unidade; 

- Zelar pela manutenção e melhoria das atividades realizadas nos programas desenvolvidos, 

promovendo também ações interdisciplinares com as diversas faculdades; 

- Reintegrar ao Campus programas e projetos, como o “Castelo dos Sonhos” que possam 

funcionar como laboratórios para os cursos de graduação; 

- Incentivar a realização de atividades acadêmicas e científicas nas comunidades, garantindo-se 

a integração universidade-comunidade. 

- Integrar atividades, debates e seminários, oriundos do ensino, da pesquisa e extensão, para 

ampliar o diálogo, a produção acadêmica, e obter apoio de agências de fomento nestes campos;  

- Acompanhar as construções dos Projetos de Cursos da Unidade quanto à certificação 

(curricularização) da extensão em seu âmbito. 
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- Buscar recursos junto à administração superior e por meio de parcerias interinstitucionais para 

apoiar as ações vinculadas à extensão universitária do campus de Castanhal. 

 

3.6) ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVAS  

 Na vivência dentro de um Campus Universitário, além do caráter acadêmico e 

administrativo, a questão da socialização entre os integrantes da comunidade acadêmica também 

é importante. A socialização tem impactos positivos no cotidiano acadêmico e administrativo, 

sendo esta intensificada/melhorada com as seguintes ações: 

- Incentivar à realização de atividades culturais que façam uso dos espaços do Campus visando 

a congregação e fortalecimento do espírito de unidade da comunidade universitária; 

- Incentivar à realização de eventos e/ou ações para atendimento a comunidade, se possível, 

conectadas à ações de projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

- Incentivar a realização de atividades esportivas como gincanas, jogos internos, competições 

esportivas diversas, além de eventos artísticos e esportivos para fins educativos e de promoção 

da saúde, dentro e fora da comunidade acadêmica. 

- Apoiar as ações desenvolvidas pelos centros acadêmicos. 

 

3.7) GESTÃO E TRANSPARÊNCIA 

 O processo de gestão tem impactos em todos os setores e ações, dentro de uma 

instituição de ensino. Desta forma a proposta de gestão transparente e eficiente se desdobrará 

nos seguintes pontos (mas não limitados a estes): 

- Elaborar diretrizes de ação mediante consulta a fóruns e comitês; 

 - Discutir com os dirigentes e coordenadorias o planejamento orçamentário, administrativo e 

acadêmico. 

 - Avaliar qualitativamente os procedimentos administrativos e acadêmicos; 

- Melhorar a comunicação interna, com discentes, técnicos e docentes. 

- Orientar melhor os servidores e discentes, no sentido de diminuir a burocracia necessária e 

garantir o melhor atendimento das demandas infraestruturais e acadêmicas. 

- Criar uma representação da Comissão Própria de Avaliação-CPA no Campus de Castanhal. 

- Melhorar a autonomia administrativa dos diversos setores visando o melhor atendimento de 

suas demandas específicas. 
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3.8) SEGURANÇA NO CAMPUS I, II, CEBRAN, CEMEC  

 Como ações de segurança, se propõe o seguinte: 

- Demandar a contratação de agentes de portaria para direcionar a guarda armada para locais 

mais estratégicos dentro dos espaços do Campus; 

- Investir em câmeras para monitoramento dos espaços mais frequentados; 

- Realizar reuniões frequentes com a equipe de segurança para organizar novas estratégias de 

garantia da segurança 

- Estabelecer parcerias com o município e o estado para reforçar os estornos dos espaços 

utilizados por alunos, servidores e prestadores de serviços. 

 

PROPOSTAS ESPECÍFICAS AOS DOCENTES  

 São apresentadas as propostas abaixo (mas não limitadas a estas): 

- Promover a interação entre servidores e comunidade em geral mediante jornadas e 

programações esportivas e culturais; 

- Zelar pela saúde do servidor mediante programas de bem-estar, saúde e solidariedade;  

- Melhorar espaços (salas de aulas, laboratórios, gabinetes) para a realização de suas atividades 

acadêmicas. 

 

PROPOSTAS ESPECÍFICAS AOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

São apresentadas as propostas abaixo (mas não limitadas a estas): 

- Capacitar técnicos administrativos mediante planejamento para a formação continuada; 

- Valorar as competências e habilidades do pessoal administrativo mediante programas de 

estimulo a qualidade de serviços; 

- Promover a interação entre servidores e comunidade em geral mediante jornadas e 

programações esportivas e culturais; 

- Prezar pela saúde do servidor, a partir de programas de bem-estar, saúde e solidariedade; 

- Proporcionar ações conjuntas entre docentes e técnicos administrativos para a interação e a 

qualificação da rotina administrativa; 

- Propor projetos acadêmico-científicos a serem desenvolvidos conjuntamente entre técnicos 

administrativos e docentes. 
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PROPOSTAS ESPECÍFICAS AOS DISCENTES  

São apresentadas as propostas abaixo: 

- Adequar o uso de transportes do campus em conformidade com as atividades científico-

acadêmicas; 

- Construir um ambiente de socialização e recreação no Campus II; 

- Garantir a finalização e o efetivo funcionamento dos RUs nos Campus 1 e 2 de Castanhal; 

- Zelar pela manutenção/melhorias das salas de aula e laboratório de ensino, pesquisa e 

extensão; 

- Buscar melhor atendimento às necessidades dos discentes no encaminhamento aos programas 

institucionais. 

- Zelar pela saúde mental dos discentes disponibilizando infraestrutura e o atendimento 

adequado para tal propósito; 

- Melhorar o acompanhamento de demandas acadêmicas dos discentes com uso eficiente das 

ferramentas virtuais já disponíveis, e criação de novas ferramentas se necessário. 

- Fomentar a revitalização dos Centros Acadêmicos. 

- Buscar com a administração superior recursos para construção de novas salas de aula no 

Campus 1 e 2. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  Este plano da Chapa “Humanidade, Trabalho e Transparência” está aberto ao debate 

com a comunidade acadêmica, na perspectiva qualificar uma estratégia de atuação que 

possibilite avançarmos nas conquistas do Campus Universitário Castanhal, afirmando nosso 

compromisso com a formação cidadã e a defesa da educação superior pública, gratuita e de 

qualidade. 

 

Coordenação: Bruno Souza Lyra Castro  

Vice-Coordenação: Francisco Valdinei dos Santos Anjos  

 


