
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE PESQUISA

A Coordenação do Campus Universitário de Castanhal torna público o edital de

seleção de  bolsistas de pesquisa para o projeto “Pesquisas Aplicadas ao Ambiente da

Administração  Universitária:  Um  Horizonte  de  Conexões  e  Formações”.

Coordenação:  Prof.  Bruno  Souza  Lyra  Castro  e  Vice-Coordenação:  Prof.  Francisco

Valdinei dos Santos Anjos.

Qtd. Bolsas Valor Bolsas    Horário     Vigência do Projeto

11 400,00 manhã, tarde ou noite* 03/03/2022 a 28/02/2023

* Horário específico para a biblioteca do campus

1. OBJETIVO DO PROJETO

Como  principal  objetivo  tem-se  a  realização  de  pesquisas  aplicadas  a

melhoria/otimização/inovação  de  fuxos  administrativos,  nos  setores  atendidos  pelo

projeto, no Campus Castanhal da UFPA. Dentro deste processo espera-se que: 

- O setor administrativo possa contribuir  para o processo formativo deste/desta

bolsista de pesquisa.

- Cada discente bolsista deva contribuir para a melhoria do fluxo administrativo

do setor, pondo em prática, o conhecimento adquirido em seu curso de graduação, a partir

de proposições ou elaborações de ferramentas, baseadas no conhecimento científico.

- Os dados experimentais obtidos, a partir da análise dos fluxos administrativos,

possam resultar em geração de conteúdo científico, sob a forma de artigos, resumos e

diversos outros.

2. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO

2.1  Poderão  concorrer  à  bolsa,  estudantes  dos  cursos  de  graduação do  Campus

Universitário de Castanhal da Universidade Federal do Pará que: 

- Estejam regularmente matriculados;
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- Possam dispor de 20 horas semanais. Os horários de atuação de bolsistas em

cada setor estão definidos abaixo:

Setor Horários

Assessoria de Comunicação 08h às 12h

Biblioteca 14h às 18h e 16h às 20h

Secretaria Executiva 08h às 12h

Coord. de Infraestrutura 14h às 18h

PPGEAA 08h às 12h ou 14h às 18h

Instituto de Medicina Veterinária 14h às 18h

Hospital Veterinário 08h às 12h e 14h às 18h

Coord. Acadêmica 14h  às 18h

- Tenham afinidade com as atividades referentes ao plano de trabalho (anexados a

este edital).

3. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

3.1  A pessoa  interessada  deverá realizar  sua inscrição  exclusivamente  via  email  com

encaminhamento do histórico escolar e  currículo lattes. Caso não possua um currículo

lattes, este pode ser criado em https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio.

3.2 O e-mail deverá ser direcionado ao setor ao qual esteja interessado em se candidatar.

Os e-mails dos setores, para a realização de inscrição, estão definidos na tabela abaixo

Setor E-mail para Contato

Assessoria de Comunicação ascomufpacastanhal@gmail.com 

Biblioteca bibufpacastanhal@gmail.co  m  

Secretaria Executiva sribeiro@ufpa.br

Coord. de Infraestrutura infracampus1@hotmail.com 

PPGEAA yomara.ufpa@gmail.com 

Instituto de Medicina Veterinária imv@ufpa.br 

Hospital Veterinário hovetufpa@gmail.com 

Coord. Acadêmica franciscoanjos555@gmail.com 
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3.3 Será permitida a candidatura em apenas um plano de trabalho em um determinado

setor. Para detalhes, consultar os planos de trabalho anexados a este edital. 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO

• Lançamento do Edital: 05 de Março de 2022

• Período de inscrição: 05 a 09 de Março de 2022

• Entrevistas: 10 de Março de 2022

• Divulgação dos resultados: 11 de Março de 2022

• Cadastro do bolsista e início das atividades 14 de março de 2022

5. COMISSÃO AVALIADORA

- Dirigentes dos setores atendidos pelo projeto.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Para sua habilitação, a pessoas contemplada à bolsa deve, obrigatoriamente, possuir conta

corrente (conta poupança não é permitida)  em qualquer banco, que não seja um banco

digital, em seu nome exclusivo. Candidaturas selecionadas para a bolsa que não tenham

conta corrente em seu nome, ativa e apta ao recebimento do depósito da bolsa, podem

perder o direito à mesma.

Campus Universitário de Castanhal – Coordenação Acadêmica – Av. Universitária S/N – Jaderlândia – Castanhal – PA
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Fone (fax): (091) – 3311-4608 / castanhal@ufpa.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

DIRETORIA DE PESQUISA

COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PLANO DE ATIVIDADES PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Plano de Trabalho 

Nome do Orientador: Francisco Valdinei dos Santos Anjos

Setor de Atuação: Coordenação Acadêmica

Supervisão: Coordenação Geral - Campus Castanhal

Título  do  projeto  de  pesquisa:  Pesquisas  aplicadas  ao  ambiente  da  Administração

Universitária: Um horizonte de Conexões e Formações.

Título  do  plano  de  trabalho:  Gestão  do  atendimento  acadêmico  como  perspectiva  para

melhoria da qualidade do serviço público.

1. Introdução 

O atendimento ao público é elementar no cotidiano das instituição, independentemente da

sua natureza  ou  nível  de  complexidade  e,  a  depender  do  modo  como  esse  atendimento   é

realizado,  o  serviço  que  é  prestado  ao  público  pode  ter  maior  menor  celeridade,  eficácia e

eficiência. Chiavenato (1994, p.70) afirma que:

A eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é uma
medida  normativa  da  utilização  dos  recursos  nesse processo.  [...] A  eficiência é  uma
relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira
pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos
sejam aplicados da forma mais racional possível [...] (Grifos meus).

Por meio dos apontamentos do referido autor   se espera  do serviço público  resultados a

altura da sua importância para a sociedade, marcados pela produtividade e desempenho, seja em

relação ao atendimento em sentido lato ou de um setor em particular. 



2. Justificativa 

A realização deste plano de tralho, vinculado ao projeto guarda-chuva se justifica pela

necessidade de redefinir  o atendimento  ao público,  visando bons resultados,  produtividade  e

melhor  desempenho  da  Coordenação  Acadêmica  a  partir  da  aplicação  de  conhecimentos

oriundos do processo de formação pela qual passam os acadêmicos vinculados ao campo de

Castanhal, na relação com os conhecimentos, procedimentos e protocolos, próprios da UFPA,

estabelecidos por meio de seus sistemas ou base regimental e de outra natureza. Assim, o projeto

inaugura,  por  um  lado,  um  processo  de  articulação  entre  a  formação  e  aplicação  dos

conhecimentos  dos  acadêmicos  em  uma  realidade  concreta  estabelecida  no  cotidiano  da

Coordenação  Acadêmica,  por  outro  lado,  a  ampliação  dos  processos  de  flexibilização  da

formação dos discentes com base  na complexidade organizacional da universidade. Ademais,  o

atendimento ao público funciona nesse processo como força motriz para que essas duas grandes

atividades possam ser cumpridas.

3. Objetivos

Geral: Aplicar  conhecimentos construídos ao longo da formação e no ambiente acadêmico da

UFPA Castanhal no atendimento ao público, de modo a promover processos de comunicação e

atendimento  mais eficientes  entre  os setores da Coordenação Acadêmica  e desta com outros

setores do Campus Universitário de Castanhal.

Específicos:  Encaminhar  as  demandas  de atendimento  aos  setores  conforme a  sua natureza;

Orientar a comunidade acadêmica em relação ao uso do sistema eletrônico da UFPA; Garantir

feedback  para  os  setores  em  relação  as  demandas  de  atendimento  e  os  resultados  dessas

demandas; Fortalecer a comunicação entre turnos; e Manter atualizado o livro de protocolos e

pastas eletrônicas.

4. Metodologia

As atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista estão relacionadas às demandas da

Coordenação Acadêmica em relação ao ensino, a pesquisa e a extensão. Para tanto, o/a bolsista,

atuará  como  primeira  acompanhando  o atendimento  ao  público  e  a  partir  daí,  analisará

possibilidades  de  distribuição dos  fluxos  de  atendimento  com  base  na

competência/responsabilidade  de  cada  setor.  Para  tanto,  será  realizada  pela  coordenação

acadêmica  um  processo  de  formação  inicial  e  orientação  que  versará  sobre  a  dinâmica  e

organização do setor e sobre o atendimento ao público.



Paralelo  a  atividade  desempenhada  pelo/a  bolsista,  será  realizado  um  estudo  de

eficiência  e eficácia  da gestão acadêmica  do Campus Universitário  de Castanhal  a  partir  da

atuação do/a bolsista.

Referências

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa: pessoas, organizações e sistemas.
3.ed. São Paulo: Atlas, 1994.

Cronograma

Atividades

Meses

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Formação/Orientação quanto
a organização do setor

X

Formação/Orientação quanto
ao atendimento ao público

X

Vivência do professo de
atendimento ao público

X X X X X X X X X X X X

Relatório parcial X X

Atualização do livros de
protocolo

X X X X X X X X X X X X

Atualização das pastas
eletrônicas

X X X X X X X X X X X X

Pesquisa sobre eficiência e
eficácia da Gestão da

Coordenação Acadêmica

X X X X X X X X X X X

Elaboração de Resumo
Expandido

X X

Relatório final X
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Plano de Trabalho 

Nome do Orientador: Yomara Pinheiro Pires

Setor  de  Atuação: Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos  Antrópicos  na  Amazônia

(PPGEAA)

Supervisão: Coordenação Geral - Campus Castanhal

Título  do  projeto  de  pesquisa:  Pesquisas  aplicadas  ao  ambiente  da  Administração

Universitária: Um horizonte de Conexões e Formações.

Título  do  plano  de  trabalho:  Analise  de  desempenho  dos  indicadores  acadêmicos  e

administrativos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos  Antrópicos  na  Amazônia

(PPGEAA)

1.Introdução 

De acordo com [1],  Os  indicadores  educacionais  são  instrumentos  de  importância

significativa para avaliar os resultados e a qualidade das instituições de ensino. Neste sentido, a

Emenda Constitucional  Brasileira  no 19,  de 04 de junho de 1998 incluiu  a  eficiência  como

princípio  constitucional  da  Administração  Pública,  ao  lado  da  legalidade,  impessoalidade,

moralidade e publicidade.

Diante disto é pertinente o processo de modernização e transparência  da Administração

Pública  através  do uso das TICS, recursos tecnológicos  e  dos modelos  de gestão atuais  que

maximizam os resultados,  a  eficiência  e os recursos públicos.  Nesse sentido,  segundo [1],  a

identificação dos resultados por meio de medidas de desempenho se constitui no mecanismo de



comunicação com a sociedade, o que faz dos indicadores elementos fundamentais para todo o

ciclo de gestão das políticas públicas.

Ainda como mencionado em [1]:

De acordo com a Fundação Nacional da Qualidade (2017), a existência de um
bom sistema de indicadores de desempenho em uma organização permite uma
análise muito mais profunda e abrangente sobre a efetividade da gestão e de seus
resultados. Além de promover a cultura para a excelência,  medir os resultados
sistematicamente  e de forma estruturada,  é  fundamental  para a gestão  de uma
organização, uma vez que possibilita a comparação, permitindo às organizações
que façam as intervenções necessárias com base em informações pertinentes e
confiáveis, à medida que ocorrem as variações entre o planejado e o realizado. 

Além disso,  é  cada vez maior  a  fiscalização do  Tribunal  de Contas  da União (TCU)  e  do
Ministério da Educação (MEC) nas Instituições Federais de Ensino através da   implementação e
acompanhamento de indicadores de qualidade exigidas nas prestações de contas.

Portanto, as Instituições de Ensino investem cada vez mais nos modelos de qualidade e na prática
de  processos  avaliativos  que  têm  por  objetivo  medir  a  qualidade  dos  serviços,  que,
inquestionavelmente, estão relacionados às ações de gestão [2].

Outro ponto importante destacado em [2] consiste nas mudanças ocorridas pela  introdução  da
mídia eletrônica na forma de ensinar, ocasionado mudanças no setor educacional. Isto gera o
desafio em aumentar a eficácia gerencial.  Soma-se a isto [2]:

O fato de gestores universitários, normalmente docentes, conciliarem atividades
acadêmicas  e  de  gestão,  [3] ou  ainda,  não  terem,  antes  de  assumir  o  cargo,
conhecimento gerencial, de liderança e de gestão de pessoas, Silva; [4] acentuam,
em muito, as dificuldades de gestão nas Instituições. 

A  preocupação  com  o  nível  de  qualidade  ofertado  pela  Educação  Superior  desencadeou
processos avaliativos institucionais na busca de informações acadêmicas e administrativas para
auxiliar na gestão das IES [5].  Portanto, em educação a qualidade é o cerne para expansão do
ensino; isto se dá por meio de processos avaliativos que buscam o entendimento da qualidade e
de seus indicadores. 

2.Justificativa 

Este plano de trabalho está vinculado ao projeto guarda-chuva intitulado Pesquisas aplicadas ao
ambiente da Administração Universitária: Um horizonte de Conexões e Formações, que tem
por objetivo aplicar  conhecimentos construídos ao longo da formação e no ambiente acadêmico
da UFPA Castanhal no atendimento ao público, de modo a promover processos de comunicação
e atendimento mais eficientes entre os setores da Coordenação Acadêmica e desta com outros
setores do Campus Universitário de Castanhal.

De acordo com [8]:
As IES, consideradas como um tipo específico de organização, também estão ao
longo dos anos expostas às mudanças globais que transformam a sua gestão em
um processo dinâmico e desafiador… Indicadores de Desempenho Institucional
são instrumentos de controle que objetivam medir o desempenho dos processos e
resultados de uma instituição. São utilizados como ferramenta indispensável para
a tomada de decisões…As Instituições  Federais  de Ensino Superior  como um



todo e seus cursos, de forma individualizada, são continuamente avaliados pelo
Ministério  da  Educação  (MEC)  e  pelos  demais  órgãos  de  controle  da  União
através dos índices de produtividade administrativa e também dos indicadores de
desempenho acadêmico.

Portanto, conhecer e acompanhar os indicadores acadêmico-administrativo e de desempenho do
PPGEAA  são  imprescindíveis  para  tomada  de  decisões  do  Programa  e  para  a  Instituição,
contribuindo para a estabilidade,  reflexão dos objetivos e definição de estratégias.  Diante do
exposto, justifica-se a adoção deste plano de trabalho ora apresentado.

3.Objetivos

Geral: Realizar através dos atendimentos na secretaria do Programa e dos relatórios gerenciais e

avaliações  Institucionais  Internas o acompanhamento  dos  indicadores  (CAPES e SIGAA) de

qualidade e desempenho acadêmico-administrativo do PPGEAA

Específicos:  Acompanhamento  dos  indicadores  acadêmico-administrativo  do  PPGEAA  via

SIGAA, CAPES, relatórios e Avaliações Internas Institucionais; Composição de um banco de

dados com os indicadores acadêmicos e administrativos do PPGEAA; Aplicação de técnicas de

analises estatísticas e de IA sobre os indicadores coletados; Definição de uma metodologia de

acompanhamento  dos  indicadores  de  qualidade  e  desempenho  acadêmico-administrativo  do

PPGEAA.

Metas: Estabelecimento de uma metodologia de acompanhamento dos indicadores de qualidade

e  desempenho  acadêmico-administrativo  do  PPGEAA para  o  auxilio  de  tomada  de  decisão;

Fomento  à  publicação  acadêmica envolvendo  docentes,  técnico-administrativos  e  bolsistas

PPGEAA através do desenvolvimento de artigos e do relatório final de projeto; Divulgação dos

resultados através de artigos publicados em eventos nacionais ou internacionais.

4.Metodologia

As atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista estão relacionadas às demandas do PPGEAA

em relação as atividades academico-administrativas do Programa. As atividades propostas neste

plano de trabalho,  serão realizados na secretaria  do PPGEAA. A infraestrutura do  Programa

conta com computadores, impressora multifuncional, acesso a internet e espaço para reuniões da

equipe do projeto.  Será realizada  pela  coordenação  do Programa um processo de formação

inicial e orientação que versará sobre a dinâmica e organização do setor. 

Devido à natureza interdisciplinar,  este projeto possui ação exploratória  no sentido de que a

equipe  do  projeto  buscará  os  conhecimentos  necessários  ao  entendimento  sobre  aspectos



pertinentes  a  seleção,  coleta,  analise  e  acompanhamento  dos  indicadores  de  qualidade  e

desempenho do PPGEAA.

Dentre  as  principais  atividades   a  serem  desenvolvidas  pelo(a)   bolsista  destacam-se:

Participações  de  reuniões com  a  coordenação  PPGEAA (planejamento,  avaliação,

acompanhamento e elaboração de relatórios, artigos e divulgação dos resultados); Participação

no  seminário  de  iniciação  científica  da  UFPA; Estudos  dos  temas  pertinentes  ao  plano  de

atividades; Realização de atendimento na secretaria do PPGEAA para conhecimento do fluxo de

atividades  e  processos  do  Programa  para  posterior  seleção,  coleta  e  acompanhamento  dos

indicadores de desempenho e qualidade do PPGEAA tendo como base os indicadores CAPES,

SIGAA, relatórios  e  avaliações  Institucionais  Internas;  Escolha  das ferramentas  aptas  para  a

coleta e  armazenamento  dos dados;  Efetuar  a  coleta  de dados,  avaliar  e  estruturar  os  dados

coletados;   Analisar  os  resultados  obtidos; Participar  da  definição  de  uma  metodologia  de

acompanhamento  dos  indicadores  de  qualidade  e  desempenho  acadêmico-administrativo  do

PPGEAA.
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Atividade
2022 2023

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO

X X X X X X X X X X X X

atendimento  na
secretaria  do  PPGEAA
para  conhecimento  do
fluxo  de  atividades  e
processos do Programa 

X X X X X X X X X X X X

PARTICIPAÇÃO  DE
REUNIÕES  DE
PROJETO

X X X X X X X X X X X X

Escolha  das  ferramentas
aptas  para  a  coleta  e
armazenamento  dos
dados

X X

Efetuar  a  coleta  de
dados,  avaliar  e
estruturar  os  dados
coletados

X X

Avaliação dos resultados
preliminares

X X

RELATÓRIO PARCIAL X

ESCRITA DO 
RELATORIO PARCIAL

X

PREPARAÇAO PARA 
O SEMINÁRIO DE 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA

X

Analise dos resultados 
finais, escrita do 
relatório final e demais 
produções acadêmicas 

X X

ESCRITA DO ARTIGO 
E DIVULGAÇAO DOS 
RESULTADOS FINAIS

X
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Título do plano de trabalho: Análise de desenvolvimento de um site pautado nos princípios 

e concepções da arquitetura da informação, para a Biblioteca da UFPA, Campus de Castanhal. 

 

1. Introdução 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são essenciais para as 

bibliotecas universitárias organizarem e disponibilizarem o conteúdo informacional para 

facilitar a recuperação da informação, necessária à construção de novos conhecimentos nas 

atividades da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. No tocante à elaboração de 

sites nestas unidades, além da utilização das TICs para a organização e acesso à informação, é 

necessário embasar a prática em subsídios científicos e epistemológicos que contribuam para 

melhores experiências de navegação e busca da informação por parte dos usuários, assim, 

torna-se necessário recorrer às contribuições da arquitetura da informação (ROBREDO, 

2008). No contexto digital, a arquitetura da informação consiste em um “projeto estrutural de 

ambientes de informação partilhada”, abrangendo “combinação de organização, rotulação e 

esquemas de navegação dentro de sites e intranets”, configurada como “arte e ciência de 

moldar produtos e experiências de informação para apoiar a usabilidade, encontrabilidade e a 

compreensibilidade (ROSENFELD; MORVILLE; ARANGO, 2015, p. 31, tradução nossa), 

assim como envolve a estruturação para qualquer ambiente informacional digital (sistemas de 

informação, banco de dados etc.), em que o conteúdo informacional atue como principal 



componente de acesso à informação, possibilitando ao usuário que se desloque com facilidade 

neste ambiente, tendo em vista que se apoia na organização, navegação, rotulagem e busca 

(ROCHA; PINTO; DAVID, 2020). 

 

2. Justificativa 

 

A Biblioteca do Campus de Castanhal da UFPA, denominada David Sá, precisa 

desenvolver um site em que possa organizar o conteúdo informacional de interesse da 

comunidade acadêmica, de modo a centralizar e integrar todo o volume de informações 

referentes ao seu acervo, serviços, produtos e outras informações disponibilizadas. Dessa 

forma, apoia-se no conceito da arquitetura da informação para planejar e desenvolver um site 

com uma estrutura organizada que favoreça a localização e o acesso à informação, com 

efetividade, isto é, proporcione um local organizado com usabilidade, onde o usuário possa 

descobrir tudo o que a Biblioteca disponibiliza para atender suas necessidades e interesses 

informacionais. Atualmente, o site do Campus de Castanhal tem suas limitações para 

Biblioteca organizar e disponibilizar, adequadamente, o conteúdo já disponibilizado online, 

por isso requer uma ferramenta para organizar não só esse conteúdo, mas agregar a este todas 

as demais informações que ainda não estão disponibilizadas na internet, referentes aos seus 

serviços e produtos. Devido ao grande volume de informações, a arquitetura da informação 

fornecerá os subsídios para que os usuários possam ter uma melhor experiência de navegação 

e encontrabilidade da informação, de forma simples e ágil com foco nas suas necessidades. 

Para tal, para a Biblioteca necessita de apoio de pessoal com conhecimentos aprofundados na 

área das TICs para êxito do planejamento e execução dessa demanda. Os resultados das 

atividades com as soluções propostas e executadas poderão ser divulgadas em trabalhos de 

eventos científicos ou publicações em periódicos científicos (artigos, relatos de experiência), 

com os bolsistas, no intuito de contribuir com pesquisadores e profissionais envolvidos nas 

melhorias de ambientes digitais embasadas na arquitetura da informação.   



 

3. Objetivos 

Geral: Desenvolver um site pautado nos princípios e concepções da arquitetura da 

informação, para a Biblioteca da UFPA, Campus de Castanhal. 

 

Específicos: Identificar os subsídios teóricos e práticos da arquitetura da informação; 

Analisar a arquitetura da informação no contexto de sites para o conteúdo informacional no 

âmbito de bibliotecas universitárias; Planejar o desenvolvimento do site baseado na 

arquitetura da informação e centrado nos usuários da Biblioteca da UFPA, Campus de 

Castanhal; Desenvolver o conteúdo informacional para o site da Biblioteca da UFPA, 

Campus de Castanhal, a partir do planejamento baseado na arquitetura da informação; e 

Gerar produção científica (artigos, relatos de experiência etc.) com os resultados obtidos, por 

meio da metodologia aplicada.   

 

4. Metodologia 

As atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista estão relacionadas às demandas 

da Biblioteca do Campus, em torno de prover acesso à informação relacionada aos seus 

serviços e produtos. Nesse sentido, o/a bolsista, atuará no desenvolvimento de um site que 

permita à Biblioteca atender seus usuários com efetividade. Para tanto, será realizada pela 

Biblioteca um processo de formação inicial e orientação que versará sobre a dinâmica e 

organização do setor e sobre o design do site com base nos princípios da arquitetura da 

informação. 

Concomitante à formação inicial, serão realizados um levantamento e estudo da 

literatura especializada e mapeamento do conteúdo a ser disponibilizado no site. 

Posteriormente, serão efetuados o planejamento e o desenvolvimento do site, intercalados 

com as avaliações parcial e final. 
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Título do projeto de pesquisa: Pesquisas aplicadas ao ambiente da Administração 

Universitária: Um horizonte de Conexões e Formações. 

 
Título do plano de trabalho: Análise de soluções locais para implementar o gerenciamento 

e a disponibilização, em meio digital, de trabalhos acadêmicos da Biblioteca da UFPA, 

Campus de Castanhal. 

 
1. Introdução 

 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são essenciais para as 

bibliotecas universitárias inovarem em seus serviços e produtos, para que possam cumprir sua 

missão e objetivos com efetividade, em torno de prover acesso à informação, necessária à 

construção de conhecimentos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade 

acadêmica e da sociedade em geral, principalmente, no cenário atual formado pela geração 

dos nativos digitais (ZANINELLI; NOGUEIRA; PERES, 2019). Acrescentando a esse 

cenário, a necessidade de otimizar a gestão dos recursos informacionais em diferentes 

suportes, com o uso das TICs, a Biblioteca do Campus de Castanhal, ressalta a seguinte 

questão, entre suas demandas: como reunir, gerenciar e disponibilizar, por meio das TICs, 

trabalhos acadêmicos da produção técnico-científica do Campus de Castanhal, que possuem 

restrições de acesso na internet, seja pela impossibilidade de obter a autorização para 

publicação online dos autores dos trabalhos impressos incorporados a algum tempo ao acervo, 

seja pelas restrições de acesso ao texto completo colocadas pelos autores em trabalhos mais 

recentes exclusivamente digitais. Esta questão envolve a necessidade de implementação local 



de uma aplicação condizente com a legislação, normas institucionais e interesses da 

Biblioteca e de seus usuários, tendo em vista que os sistemas que a Biblioteca já dispõe não 

condizem com as particularidades e necessidades de acesso aos referidos trabalhos 

acadêmicos. 

 

2. Justificativa 

 

Segundo a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (BRASIL, 2011, online), os setores públicos devem garantir acesso às 

informações que produzem e arquivam (salvo o sigilo), com qualidade e eficiência. 

Considerando o contexto acadêmico e científico, reforçar-se ainda mais a importância de 

proporcionar acesso à produção intelectual, necessária à construção de novos conhecimentos. 

Por outro lado, tem-se a Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, lei que regula os direitos 

autorais, que determina a publicação de uma obra para conhecimento do público em geral 

apenas mediante o consentimento de seu autor. No momento, a Biblioteca dispõe de dois (2) 

sistemas para gerenciamento de seu acervo físico e digital: Pergamum, para o acervo físico, e 

o DSpace, para os repositórios. O sistema Pergamum é destinado ao tratamento e 

disponibilização dos dados referenciais do acervo físico, possibilitando somente o acréscimo 

de links para os materiais encontrados na internet. No DSpace, por determinação da política 

dos repositórios da UFPA, apenas é permitido a submissão de trabalhos com a 

disponibilização do arquivo com o texto completo para livre acesso online por qualquer 

usuário, isto é, as obras, cujos autores não autorizam a publicação na internet não são 

incluídas nesses repositórios. Acrescenta-se ainda que a Biblioteca não armazena trabalhos de 

conclusão de cursos, em formato impresso. A partir de 2018 apenas recebe trabalhos em CD, 

DVD e exclusivamente arquivos em PDF, armazenados no drive do seu e-mail, sem contar 

com a obsolescência dos CDs e DVDs, a Biblioteca não poderá retroceder no recebimento de 

versões impressas, devido às dificuldades de gestão. Diante do exposto, a Biblioteca ainda 

não conseguiu resolver a seguinte questão: como disponibilizar acesso aos trabalhos 

acadêmicos exclusivamente no formato digital, cujos autores não permitem a publicação na 

internet? Infere-se, dessa forma, que a Biblioteca demanda soluções complementares de TICs 

que resolvam a questão da visibilidade dos dados referenciais, mas também garanta o acesso 

ao conteúdo de tais materiais, em consonância com os dispositivos legais supracitados, para 

acesso e uso por parte da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Ressalta-se que a 

Biblioteca possui um volume crescente de trabalhos acadêmicos nesta situação, mas que, na 

oportunidade, seria ideal, em uma única ferramenta de busca, para localizar a mesma tipologia 



documental em todos os suportes (CD, DVD, PDF em nuvem), favorecendo ainda mais o 

acesso. Para tal, para a Biblioteca necessita de apoio de pessoal com conhecimentos 

aprofundados na área das TICs para êxito do planejamento e execução dessa demanda. Os 

resultados das atividades com as soluções propostas e executadas poderão ser divulgadas em 

trabalhos de eventos científicos ou publicações em periódicos científicos (artigos, relatos de 

experiência), com os bolsistas, podendo contribuir ainda com os profissionais que atuam no 

desenvolvimento de TICs voltados às unidades de informação (bibliotecas, arquivos, museus, 

centros de informação etc.) e com os pesquisadores e profissionais da informação que 

estudam melhorias para os serviços e produtos de suas unidades. 

 

3. Objetivos 

Geral: Adquirir soluções tecnológicas, conforme as necessidades da Biblioteca e de seus 

usuários, para gerenciar e disponibilizar o acesso a trabalhos acadêmicos da produção 

intelectual vinculada ao Campus de Castanhal, que possuem restrições de acesso ao texto 

completo na internet. 

 
Específicos: Identificar aplicações gratuitas ou de baixo custo de aquisição e manutenção 

para otimizar o gerenciamento automatizado e acesso aos trabalhos acadêmicos restritos; 

Analisar a viabilidade de desenvolvimento e manutenção de software próprio; Elaborar um 

manual simplificado de procedimentos e orientações para submissão dos trabalhos 

acadêmicos sem autorização de publicação na internet; Submeter os trabalhos acadêmicos 

restritos na aplicação escolhida; Gerar produção científica (artigos, relatos de experiência 

etc.) com os resultados obtidos, por meio da metodologia aplicada. 

 

4. Metodologia 

As atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista estão relacionadas às demandas 

da Biblioteca do Campus, em torno de prover acesso à informação relacionada aos seus 

serviços e produtos. Nesse sentido, o/a bolsista, atuará no desenvolvimento de uma base de 

dados que permita à Biblioteca gerenciar e disponibilizar o acesso aos trabalhos acadêmicos 

restritos vinculados ao Campus de Castanhal. Para tanto, será realizada pela Biblioteca um 

processo de formação inicial e orientação que versará sobre a dinâmica e organização do setor 

e sobre a referida base de dados. 

Concomitante à formação inicial, serão realizados um levantamento e estudo da 

literatura especializada e estudo envolvendo os trabalhos acadêmicos restritos, as 

necessidades da Biblioteca e de seus usuários, bem como da legislação e normas institucionais 



que estabelecem diretrizes e procedimentos para o acesso e uso de documentos por meio das 

TICs. Também serão mapeados os trabalhos acadêmicos sem autorização de publicação na 

internet, disponíveis em CD/DVD ou no drive do e-mail da Biblioteca e a identificação e 

comparação das soluções de software, no intuito de verificar a melhor vantagem para a 

instituição, para a Biblioteca e seus usuários. Posteriormente, serão efetuados o planejamento, 

implementação e alimentação da base, intercalados com as avaliações parcial e final. 
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Nome do Orientador: Vamary do Socorro

Setor de Atuação: CPGA - Instituto de Medicina Veterinária

Supervisão: Coordenação Geral - Campus Castanhal

Título  do  projeto  de  pesquisa:  Pesquisas  aplicadas  ao  ambiente  da  Administração

Universitária: Um horizonte de Conexões e Formações.

Título  do plano de  trabalho:  Pesquisa  aplicada  a  otimização  de  fluxos  administrativos  no

Instituto de Medicina Veterinária.

1. Introdução 

Um setor administrativo,  dentro de um ambiente acadêmico,  apresenta muitos desafios

quanto as necessidades de ajustes e melhorias em seus fluxos. Considerando esta realidade, e os

modelos existentes dentro da administração pública, são necessárias revisões e proposições nos

diversos processos que organizam a comuicação/interação entre espaços administrativos, e neste

caso, mais especificamente, no setor de planejamento do Instituto de Medicina Veterinária e a

sua conexão com os demais setores. 

2. Justificativa 

Diante da importância em se estudar/implementar melhorias ou proposições de novos

processos, a realização deste plano de tralho é considerada de grande importância para o setor de

planejamento,  dada  a  oportunidade  de  se  trazer  elementos  existentes  dentro  dos  percursos

formativos  de  discentes  de  graduação  (licenciatura  ou  bacharelado)  para  o  ambiente



administrativo, propiciando uma análise diferenciada quanto as necessidades/possibilidades de

melhoria  nas  dinâmicas  administrativas,  considerando a  CPGA  do  Instituto  de  Medicina

veterinária e a sua relação com os demais setores desta unidade acadêmica.

3. Objetivos

Geral: Aplicar  conhecimentos construídos ao longo da formação e no ambiente acadêmico da

UFPA Castanhal no atendimento ao público, de modo a promover processos de comunicação e

atendimento mais eficientes entre os setores da  CPGA do Instituto de Medicina Veterinária e

outros setores do Instituto de Medicina Veterinária.

Específicos:  Participar  e  avaliar as  demandas  de  atendimento  aos  setores  conforme  a  sua

dinâmica;  Pesquisar  alternativas  tecnológicas  e/ou  documentais  para  melhorar  os  fluxos

administrativos e a gestão dos processos presentes na CPGA do Instituto.

4. Metodologia

As atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista estão relacionadas às demandas da

CPGA do Instituto. Para tanto, o/a bolsista, partipará/acompanhará das rotinas de atendimento ao

público,  elaborando  propostas  de  distribuição de fluxos  de  atendimento  com  base  na

competência/responsabilidade  de  cada  setor.  Para  tanto,  será  realizada  pela  coordenação  de

planejamento um processo de formação inicial  e  orientação que versará  sobre a  dinâmica  e

organização do setor.

Paralelo  a  atividade  desempenhada  pelo/a  bolsista,  será  realizado  um  estudo  de

eficiência e eficácia da gestão  e planejamento do  Instituto de Medicina Veterinária a partir da

atuação do/a bolsista.

Referências

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa: pessoas, organizações e sistemas.
3.ed. São Paulo: Atlas, 1994.

Cronograma

Atividades

Meses

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Formação/Orientação quanto
a organização do setor

X X X X



Participação e análise de
fluxos  administrativos com

outros setores

X X X

Vivência da rotinas de
atendimento do setor

X X X X X X X X X X X X

Relatório parcial X X

Pesquisa  sobre otimização a
partir de novos padrões

documentais

X X X X X X X X X X

Pesquisa sobre otimização  a
partir de meios digitais e

pataformas  (institucionais ou
não)

X X X X X X X X X X

Elaboração de Resumo
Expandido

X X X

Relatório final X X
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PLANO DE ATIVIDADES PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Plano de Trabalho 

Nome do Orientador: Paula do Socorro Oliveira Lopes 

Setor de Atuação: Assessoria de Comunicação 

Supervisão: Coordenação Geral - Campus Castanhal 

 
 

Título do projeto de pesquisa: Pesquisas aplicadas ao ambiente da Administração Universitária: 

Um horizonte de Conexões e Formações. 

 
Título do plano de trabalho: Gestão das mídias digitais da UFPA/Castanhal como perspectiva 

para  melhoria da comunicação institucional. 

 
1. Introdução 

 
A sempre crescente demanda da sociedade por informações rápidas e precisas é a principal 

responsável pelo fato de que toda instituição, seja privada ou pública, que oferece algum tipo de 

serviço, esteja presente no ambiente digital. Nesse sentido, as redes sociais digitais surgem como 

uma alternativa democrática de interação entre as instituições e os diversos segmentos da 

sociedade. 

O Campus de Castanhal da Universidade Federal do Pará não poderia esquivar-se de estar 

presente em redes como o Facebook, o Instagram e o Youtube. No entanto, ainda é preciso expandir 

os serviços e as informações para outras redes. Além disso, existe a necessidade de um 

planejamento, a partir da elaboração de um briefing com o objetivo de sistematizar as ações, as 

quais devem priorizar a boa comunicação e prever o gerenciamento de crises. 



2. Justificativa 

 

Ao longo dos últimos anos, as mídias sociais acabaram se consolidando no ambiente digital. 

Apesar da velocidade com que se transformam no mercado de comunicação de uma maneira geral, 

algumas boas práticas já estão estabelecidas, ainda que o aprendizado seja constante na gestão e 

operação de mídias sociais. 

Em relação à uma instituição de ensino superior como a Universidade Federal do Pará, é 

imprescindível a utilização assertiva e ética de mídias sociais, considerando a geração de conteúdo, 

a interação com o cidadão e a atuação em casos de gerenciamento de crise. 

Assim, este projeto pretende desenvolver estudos e estratégias no que se refere à elaboração 

de um plano de ação e execução para o melhor engajamento do Campus da UFPA/Castanhal nas 

mídias sociais digitais onde está presente, podendo, ainda, haver expansão para outras mídias a 

partir das estratégias desenvolvidas durante a execução do projeto. 

O estudo será baseado na análise de insights e na leitura de bibliografia específica sobre a 

temática do projeto. Os dados gerados poderão resultar em produção científica, uma vez que serão 

avaliados os resultados das ações utilizadas para a melhoria da comunicação institucional nas redes 

sociais. Os resultados obtidos podem, ainda, gerar conteúdo para publicação em conferências, 

simpósios e periódicos. 

 
3. Objetivos 

Geral: Aplicar conhecimentos adquiridos ao longo da formação, especialmente o conhecimento 

produzido em literatura especializada, no desenvilmento de um plano de ação na área da 

Comunicação para o gerenciamento das redes sociais da UFPA/Castanhal. 

 
Específicos: Estudar técnicas de gestão em redes sociais; Pesquisar sobre formas de produzir 

conteúdos padronizados para as redes sociais da UFPA/Castanhal; Estudar conceitos de maketing 

digital e mídias digitais; Propor, a partir de estudos, estratégias para gerenciamento de crises que 

contemplem as redes sociais como ambiente de conexão com a sociedade; Gerar produção 

científica (artigos, jornais ou revistas) com os resultados obtidos por meio da metodologia 

aplicada. 

 
4. Metodologia 

 

O bolsista irá desenvolver as seguintes atividades durante a execução do projeto:  

A) Participação em reunião formativa e de orientação com foco voltado para os objetivos 

deste plano de trabalho.  

B) Levantamento de bibliografia especializada.  

C) Desenvolvimento de um plano estratégico (briefing), a partir das leituras da bibliografia 



especializada, para o gerenciamento das redes sociais do Campus de Castanhal e para a expansão 

das ações para outras redes. 

D) Participação na elaboração e criação de conteúdos (textos, artes gráficas, material 

audiovisual) a partir das demandas recebidas pela Assessoria de Comunicação.  

E) Análise de insights, que devem culminar na elaboração de artigos e resumos expandidos 

para divulgação em conferências e/ou eventos nacionais, internacionais e/ou periódicos.  

F) Elaboração de relatórios parciais e finais. 

Referências 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das mídias digitais: Linguagens, ambientes, redes. 2 ed. 

São Paulo: Vozes, 2014. 

SAAD, Beth. Estratégias para a mídia digital 2.0: Internet, Informação e Comunicação. 3 ed. 

São Paulo: Senac, 2003. 

Secretaria de Comunicação Social. Manual de Orientação para Atuação em Mídias Sociais. 

Brasília: 2014. Disponível em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/centrais-de-

conteudo/manuais/manual-de-redes-sociais-idg.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2022.  

Cronograma 
 

 
Atividades 

Meses 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Reunião de formação e 

orientação do bolsista 

X            

Levantamento bibliográfico X X           

Desenvolvimento do 

plano estratégico, a 

partir das leituras, para 

o gerenciamento das 

redes sociais 

 

 

X 

 

 

X 

          

Participação na criação 

de conteúdos para as 

redes sociais 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Análise de insights / 

Elaboração de artigos e 

resumos 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Elaboração de 

relatórios parciais e 

finais 

     

X 

       

X 

Avaliação final            X 
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Plano de Trabalho  
 

Nome do Orientador: A ser designado pela direção do HV 

Setor de Atuação: Hospital Veterinário 

Supervisão: Direção Geral do Hospital Veterinário  

Instituto ou Núcleo: Instituto de Medicina Veterinária 

 

Título do projeto de pesquisa: “Pesquisas Aplicadas ao Ambiente da Administração Universitária: 

Um Horizonte de Conexões e Formações”. 

Título do plano de trabalho: Gestão documental e melhoria no fluxo de informações/serviços no 

Hospital Veterinário Universitário. 

 

Introdução  

 O processo de gestão documental é uma ferramenta indispensável para a gestão da 

informação e do conhecimento e para o gerenciamento de documentos. O armazenamento de 

dados requer cada vez mais um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e 

recuperar informações existentes em documentos.  

 Diariamente no Hospital Veterinário são atendidos animais de diferentes espécies para 

consultas de emergências, urgências ou simplesmente atendimento ambulatorial. No momento 

da recepção do tutor são abertos os prontuários para acompanhamento dos procedimentos 

realizados no animal; nele deve conter toda a história clínica, procedimentos anteriormente 

realizados, resultados de exames laboratoriais, conduta terapêutica, ficha financeira e desfecho 

do caso. Porém, para o bom andamento dessas atividades são necessárias pessoas para 

preenchê-lo adequadamente (médico veterinário) e pessoas para acompanhar e monitorar o 

registro desses dados.  

 Essas informações são computadas e de fundamental importância para a geração do 

relatório anual, solicitado pelo Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários e que é auditado 

ao início de cada ano. Dessa forma, o objetivo deste plano de trabalho é gerenciar os dados 

gerados na rotina médica veterinária para auxílio na confecção de relatórios descritivos para 

melhor organização do Hospital veterinário Universitário do Instituto de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal do Pará e, dessa forma, estabelecer pontos críticos de controle e melhorias 

no modo de registro e tratamento de dados. 

 

Justificativa  



 

 

 

 As inovações tecnológicas e as tecnologias da informação são consideradas hoje de 

extrema importância. Com o surgimento da informação digital, torna-se fundamental que as 

organizações estabeleçam técnicas de gestão ágeis e sistêmicas. Desse modo, será possível 

estabelecer meios de armazenamento e disseminação da informação produzida e difundida 

entre as organizações mantenedoras deste tipo de informação documental, pois de acordo com 

Arquivo Nacional (1994), essas inovações possuem um efeito profundo sobre a sociedade, 

sobretudo, no modo em que o trabalho se realiza.  

 No entanto, para que estas organizações supram essa demanda e desenvolvam seu 

trabalho a contento, faz-se necessário que os colaboradores destas organizações ou instituições 

sejam habilitados e capacitados por meio de um aprendizado contínuo, a fim de que sejam 

capazes de atender as demandas da organização e da sociedade de forma eficaz, para assim 

manter uma organização documental eficiente e padronizada. Do mesmo modo, é preciso chegar 

num ponto de equilíbrio entre as necessidades informacionais, os requisitos legais e as 

tecnologias emergentes, para manter o ambiente informacional de cada organização. 

 A necessidade de organização e gerenciamento de dados é importante para 

instituições públicas e privadas. Nesse sentido, faz-se necessário que as informações coletadas 

na rotina médica veterinária do Hospital Veterinário sejam devidamente registradas e 

armazenadas, para que se possa por meio de registros reais comprovar a influência do serviço 

prestado pelo HV à comunidade acadêmica e externa.   

 

Objetivos 

- Geral 

 Utilizar o conhecimento adquirido em disciplinas, como Administração do curso de 

bacharelado em Sistemas de Informação, para detectar pontos críticos de controle e propor 

melhorias no fluxo de atendimento e registro dos serviços prestados pelo Hospital Veterinário à 

comunidade. 

 

- Específicos 

 Organização e distribuição de prontuários; 

 Monitoramento do preenchimento completo do prontuário;  

 Geração de Guias de Recolhimento da União (GRU’s); 

 Organização do relatório anual para a auditoria do Hospital veterinário; 

 Verificação de pontos críticos de controle relativos à geração e armazenamento de 

dados; 

 Proposição de softwares, utilização de aplicativos ou outros recursos que solucionem 

ou melhorem os pontos críticos auferidos durante a vivência. 

     Redação de trabalho científico sobre a vivência administrativa no hospital veterinário 

universitário no tocante ao objetivo do plano. 

  

 

Metodologia 

 As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista serão relacionadas às demandas na 

área de informática do Hospital Veterinário da UFPA.  



 

 

 

 O bolsista auxiliará na atualização do banco de dados dos setores do HV, no que se 

refere às consultas médicas, retornos, procedimentos cirúrgicos, procedimentos anestésicos, 

exames de imagem e exames laboratoriais. Além disso, desempenhará atividades administrativas 

de monitoramento de recursos computacionais, suporte para usuários de rede (técnicos 

administrativos, docentes e residentes), manutenção preventiva de computadores e 

impressoras, implementação e gestão de base de dados financeiros, geração de Guias de 

Recolhimento da União, elaboração e controle de recursos digitais para requisição de serviços e 

insumos diversos como serviço de lavanderia, de entrega de alimentos e outros e participará de 

processos de digitalização de documentos institucionais. 

 Durante o período da bolsa poderá utilizar conhecimentos adquiridos em disciplinas 

do curso de bacharelado em Sistemas de Informação, como Programação de computadores I, 

Programação de computadores II, Programação avançada, Banco de Dados I e II, Contabilidade 

aplicada à informática, Redes de computadores, Teoria de sistemas aplicada à informática, 

Inteligência artificial e Administração Aplicada à Informática, para propor /implantar melhorias 

no fluxo de informações do Hospital Veterinário. 

   Com isso, o bolsista irá vivenciar a rotina de atividades, catalogar os pontos críticos de 

controle e melhorias necessárias e redigir a proposição do aperfeiçoamento dos processos de 

registro. 

 

Referências 

 Débora Cristina dos Santos. 2013. A gestão documental em medicina veterinária: o 

pioneirismo do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli. Dissertação em mestrado profissional.  

 Souza, R.J.S. et al. 2015. Planejamento e gestão do arranjo físico: estudo de caso em um 

hospital veterinário.  

Cronograma 

Atividades Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atualização de bancos de dados x x x x x  x x x x X x 

Monitoramento de recursos 
computacionais 

 x x x x   x x x x x 

Suporte para usuários de rede x x x x x x x x x x x x 

Geração de GRU’s x x x x x x x x x x x x 

Elaboração e controle de recursos 
digitais  

  x x x   x x    

Anotação de pontos críticos de 
controle 

x x x x x x x x x x x x 

Elaboração de propostas de 
aperfeiçoamento dos processos  

x x x x x x x x x x x x 

Pesquisa de literatura  x x x x x x x x x x x x 

Confecção do Relatório Parcial     x x       

Redação do trabalho científico      x x x x x x x 

Redação do Relatório Final           x x 
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Plano de Trabalho  
 

Nome do Orientador: A ser designado pela direção do HV 

Setor de Atuação: Hospital Veterinário 

Supervisão: Direção Geral do Hospital Veterinário  
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Título do projeto de pesquisa: “Pesquisas Aplicadas ao Ambiente da Administração Universitária: 

Um Horizonte de Conexões e Formações”. 

Título do plano de trabalho: Gestão de materiais no almoxarifado do Hospital Veterinário 

Universitário. 

 

Introdução  

 A gestão de materiais tem como objetivo melhorar o fluxo logístico do material, 

apresentando um conjunto de práticas e de políticas que se aplicam para o melhor controle de 

compra e reposição do material. 

 De acordo com Ballou (2010, p. 215), “técnicas para previsão de curto prazo estão 

disponíveis. São métodos como média móvel, média com suavização exponencial, regressão 

múltipla, séries temporais e análises espectrais”. Segundo o autor, na gestão de estoques existem 

técnicas para prever o consumo (demanda) do estoque e ajudar na hora de realizar a compra 

para repô-lo.  

 No almoxarifado hospitalar, há produtos que são imprescindíveis para o atendimento 

ao paciente. O grau de disponibilidade deve ser imediato, tendo a necessidade da existência de 

um estoque mesmo que não exista a movimentação do material. No entanto, paga-se um preço 

pela disponibilidade do produto que não é consumido e a previsão do uso, a disponibilização e 

controle, processos imprescindíveis para o bom gerenciamento do estoque, são de primaz 

importância para a gestão e destinação adequada dos recursos financeiros. 

 Somado a isso, as interferências nos processos de controle de materiais, pode gerar 

interrupção de tratamentos e procedimentos hospitalares, incorrendo, inclusive, em 

consequências emocionais para todos os envolvidos, desde o administrativo, aos médicos 

veterinários, estudantes e tutores de pacientes. 

 Dessa forma, o objetivo do presente plano é vivenciar o fluxo de trabalho do 

almoxarifado do Hospital Veterinário Universitário do Instituto de Medicina Veterinária da 



 

 

 

Universidade Federal do Pará, para a detecção de pontos críticos de controle e proposição de 

melhorias das etapas de gerenciamento de materiais.  

   

Justificativa  

 No recebimento e na armazenagem de materiais, quando há divergência nos registros 

de entradas e saídas, há um prejuízo no controle de estoque e, por consequência, todo o 

processo de disponibilização de itens é comprometido. Além disso, se o material é armazenado 

de forma errada, poderão ocorrer avarias e perda de validade devido ao lote que está vencendo 

estar saindo por último.  

 Segundo Bowersox e Closs (2001, p. 349), “o objetivo é movimentar de modo eficiente 

grandes quantidades de mercadorias para dentro do depósito, além de expedir produtos”. O 

autor expressa com clareza o objetivo da movimentação do estoque, tanto na entrada de 

materiais quanto na saída para o cliente. 

 Nesse contexto, a solução para os problemas seria manter um fluxo de compra correto 

dentro da política de cada item, respeitando-se os processos e práticas de recebimento, 

expedição e inventário rotativo, primando-se pelo melhor controle de materiais, com a 

manutenção do menor custo e maior qualidade possível, sem prejuízo do atendimento ao cliente, 

minimizando-se, ainda, perdas e falhas operacionais. 

 Isso retrata um processo logístico, que deve ocorrer de forma a partir de 

planejamento, implantação e controle de fluxo eficientes e eficazes de mercadorias, serviços e 

das informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo, sempre atendendo às 

exigências dos clientes. Sobre esse aspecto, Ballou (2006) acrescenta que o fluxo das mercadorias 

deve ser acompanhado desde o ponto em que existem como matérias-primas até aquele em que 

são descartados. 

 Com isso, considerando-se que a necessidade de organização e gerenciamento de 

materiais é importante para instituições públicas e privadas, especialmente em serviços de 

saúde, tem-se por objetivo a vivência do fluxo de controle do almoxarifado do Hospital 

Veterinário Universitário, para a detecção de pontos críticos de controle e proposição de 

melhorias dos processos.  

 

Objetivos 

- Geral 

 Vivenciar o fluxo de controle do almoxarifado do Hospital Veterinário Universitário, 

para a detecção de pontos críticos de controle e proposição de melhorias dos processos.  

 

 

- Específicos 

 Vivenciar o fluxo de controle de materiais no almoxarifado do HV, desde a detecção de 

falta de materiais, processo de compras, recepção e registros. 

 Anotar os pontos críticos de controle e melhorias necessárias ao processo de 

gerenciamento de materiais. 

 Elaborar proposição de melhorias através de metodologia objetiva e exequível a curto 

prazo. 



 

 

 

 Redigir trabalho científico sobre a vivência administrativa no hospital veterinário 

universitário no tocante ao objetivo do plano. 

  

 

Metodologia 

 As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista serão relacionadas às demandas do 

almoxarifado do Hospital Veterinário da UFPA.  

 Utilizar dos conceitos e princípios de gestão de processos para a identificação de um 

modelo a ser aplicado para gerir os processos recorrentes no almoxarifado do Hospital 

Veterinário da Universidade Federal do Pará, Instituto de Medicina Veterinária, Campus 

Castanhal. 

 O Gerenciamento de Processos de Negócios é uma abordagem disciplinar para 

identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos 

de negócio, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os 

objetivos estratégicos da organização”. 

 Desta forma, a proposta é que a partir da vivência dos processos de gerenciamento de 

materiais, realize-se a detecção de pontos de melhora e a redação de proposta metodológica de 

melhoria, o que pode envolver a elaboração de aplicativo, formulários e outros recursos que 

sejam implementáveis a curto prazo. 

Referências 

 Ballou, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição 

física. São Paulo: Atlas, 2010. Ballou (2010, p. 215). 

 Silva, J. N. A & Lima, J. C. S. Gestão de materiais: almoxarifado hospitalar. 2015. Cad. 

Unisuam Pesqui. Ext. Rio de Janeiro, v.5, n.4, p. 35-45. 

 

Cronograma 

Atividades Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vivenciar o fluxo de 
gerenciamento de materiais 

no almoxarifado do HV 

x x x x x x x x x x X x 

Identificar pontos críticos de 
controle  

x x x x x x x x x x x x 

Elaborar proposição de 
melhorias de implementação 

a curto prazo 

x x x x x x x x x x x x 

Pesquisa de literatura  x x x x x x x x x   

Confecção do Relatório 
Parcial 

    x x       

Redação do trabalho 
científico 

     x x x x x x x 

Confecção do Relatório Final           x x 
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Nome do Orientador: A ser designado pela direção do HV 
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Título do projeto de pesquisa: “Pesquisas Aplicadas ao Ambiente da Administração Universitária: 

Um Horizonte de Conexões e Formações”. 

Título do plano de trabalho: Gestão documental e melhoria no fluxo de informações/serviços do 

setor financeiro do Hospital Veterinário Universitário. 

 

Introdução   

 Quando se trata de qualidade em serviços de saúde, o controle de gestão em hospitais 

é um fator fundamental para a eficiência de uma organização hospitalar. Nos hospitais, as 

habilidades e a formação da força de trabalho, a estrutura organizacional complexa e a 

especificidade dos serviços prestados tornam efetivamente difícil o gerenciamento e o controle 

das atividades.  

 Conforme Castelar, Mordelet e Grabois (2003), a combinação ótima dos recursos 

humanos, tecnológicos e financeiros deve ser um dos objetivos da organização, a fim de 

possibilitar o alcance de uma gestão eficiente e a prestação de serviços de qualidade. Nesse 

sentido, o setor financeiro do Hospital Veterinário é o responsável por controlar os recursos 

oriundos do Ministério da Educação e também os advindos dos atendimentos diários, cuja 

arrecadação é realizada via Guia de Recolhimento da União (GRU).  

 Dessa forma, o objetivo deste plano de trabalho é vivenciar o fluxo de trabalho do setor 

financeiro do Hospital Veterinário Universitário do Instituto de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal do Pará, para a detecção de pontos críticos de controle e proposição de 

melhorias das etapas de gerenciamento financeiro. 

 

Justificativa  

O setor financeiro do Hospital Veterinário Universitário é responsável pelo controle 
contábil, envolvendo várias e complexas atividades que dão suporte às tomadas de decisões pela 
direção do HV, visando o atendimento com excelência aos usuários internos e externos.  



 

 

 

Por meio do gerenciamento financeiro, é possível estimar o que pode ser adquirido e 
quais as prioridades para o adequado suporte dos setores de atendimento aos animais e setor 
de diagnóstico.  
             Com isso, considerando-se que a necessidade de organização e gerenciamento de 

recursos financeiros, especialmente os de arrecadação própria do HV, tem-se por objetivo a 

vivência do fluxo de controle financeiro do Hospital Veterinário Universitário, para a detecção de 

pontos críticos de controle e proposição de melhorias dos processos. 

 

Objetivos 

- Geral 

 Vivenciar o fluxo de controle financeiro do Hospital Veterinário Universitário, para a 

detecção de pontos críticos de controle e proposição de melhorias dos processos. 

 

- Específicos 

Vivenciar o fluxo de trabalho do setor financeiro do HV, com a emissão e expedição de 
Guias de Recolhimento da União (GRU), verificação e atualização diária de planilhas de 
requisições de GRU’s, armazenamento de documentos, e outras atividades. 
 Anotar os pontos críticos de controle e melhorias necessárias ao processo de 

gerenciamento financeiro. 

 Elaborar proposição de melhorias através de metodologia objetiva e exequível a curto 

prazo. 

 Redigir trabalho científico sobre a vivência administrativa no hospital veterinário 

universitário no tocante ao objetivo do plano. 

 

Metodologia 

 As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista serão relacionadas às demandas na 

área financeira do Hospital Veterinário da UFPA.  

 O bolsista auxiliará na atualização do banco de dados financeiro dos setores do HV. 

Além disso, participará ativamente da implementação e gestão de base de dados financeiros, 

geração de Guias de Recolhimento da União, elaboração e controle de recursos digitais para 

requisição de serviços e insumos diversos para otimizar o controle de utilização de processos 

oriundos de empenhos, tais como o processo de lavanderia e de aquisição de alimentos, já 

implantados no HV. 

 Durante o período da bolsa poderá utilizar conhecimentos adquiridos em disciplinas 

do curso de bacharelado em Sistemas de Informação, como Programação de computadores I, 

Programação de computadores II, Programação avançada, Banco de Dados I e II, Contabilidade 

aplicada à informática, Redes de computadores, Teoria de sistemas aplicada à informática, 

Inteligência artificial e Administração Aplicada à Informática, para propor /implantar melhorias 

no fluxo financeiro do Hospital Veterinário. 

 Desta forma, a proposta é que a partir da vivência dos processos de gerenciamento 

financeiro, realize-se a detecção de pontos de melhora e a redação de proposta metodológica de 

melhoria, o que pode envolver a elaboração de aplicativo, formulários e outros recursos que 

sejam implementáveis a curto prazo. 

 



 

 

 

Referências 

 Silva, L. T. A. 2018. Análise situacional sobre o funcionamento dos serviços de 

atendimento clínico do Hospital Veterinário da UENF durante a crise financeira estadual (2014 – 

2018). Monografia. Rio de Janeiro. 

 Souza, R.J.S. et al. 2015. Planejamento e gestão do arranjo físico: estudo de caso em um 

hospital veterinário.  

Cronograma 

Atividades Meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vivência do fluxo de trabalho 
do setor financeiro do HV 

x x x x x x x x x x X x 

Identificar pontos críticos de 

controle 

x x x x x x x x x x x x 

Elaborar proposição de 
melhorias de implementação 

a curto prazo 

x x x x x x x x x x x x 

Pesquisa de literatura x x x x x x x x x x x x 

Confecção do Relatório 
Parcial 

x x x x x x x x x x x x 

Redação do trabalho 

científico 

    x x x x x x xx  

Redação do Relatório Final           x x 
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Nome do Orientador: Márcia Cristina Trindade dos Santos. 

Setor de Atuação: Coordenadoria de Infraestrutura. 

Supervisão: Coordenação Geral - Campus Castanhal 

 

Título do projeto de pesquisa: Pesquisas aplicadas ao ambiente da Administração 

Universitária: Um horizonte de Conexões e Formações. 

 

Título do plano de trabalho: Gestão de operações administrativas como perspectiva para 

melhoria da qualidade do serviço público. 

 

1. Introdução  

 A execução de tarefas administrativas é fundamental para o alcance dos objetivos e 

metas institucionais do Campus Castanhal/UFPA.  

A Coordenadoria de Infraestrutura sendo compostas por subunidades que representam 

as atividades-meio da gestão global da UFPA Castanhal, apresenta a seguinte configuração: 

Divisão de Tecnologia e Informática; Divisão de Segurança Comunitária e Patrimonial; Divisão 

de Materiais, Obras e Serviços. 

A necessidade de estimular a produção científica, com foco nas melhorias 

administrativas, está intrinsecamente relacionada com a elaboração de atividades experimentais 

e a observação dos processos administrativos que podem vir a compor artigos, resumos e várias 

outras formas de documentos científicos.   
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"A inovação é uma questão de conhecimento - criar novas possibilidades por meio de 

combinações de diferentes conjuntos de conhecimentos" (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

É com esse fundamento que nos propomos a aliar conhecimentos, experimentos e 

aproveitamento prático de pesquisas, a fim de ofertar à sociedade pesquisadores aptos à 

inovação e capacidade de configurar processos ou partes de processos de trabalho à luz do 

conhecimento científico. 

 

2. Justificativa  

A realização deste plano de trabalho converge com o atingimento das metas 

institucionais previstas no Plano de desenvolvimento da Unidade (PDU) e também no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), que regulam o planejamento, organização, controle, 

execução e monitoramento das atividades meio do Campus de Castanhal. 

A produtividade administrativa local precisa estar aliada à produção de conhecimentos 

e formas cada vez mais ágeis de executar métodos de trabalho criados para obter os resultados 

esperados dentro do âmbito da Coordenadoria de Infraestrutura. 

Diante do argumento acima, entendemos que o processo de formação e aprendizagem 

de diversas áreas de conhecimento vão ao encontro do trabalho administrativo que ocorre no 

interior da mencionada Coordenadoria e isso se justifica pela aplicação de habilidades e 

competências requeridas para a produção de resultados e obtenção de metas a curto, médio e 

longo prazo. 

No mais, a bolsa de iniciação científica traz na sua concepção o intuito de elaborar 

pesquisas aplicadas aos métodos de trabalho com vistas a modernizar, otimizar e inovar o fazer 

administrativo, convergindo para reelaboração do saber corrente nos fluxos administrativos da 

Coordenadoria de Infraestrutura do Campus Castanhal da UFPA 

 

3. Objetivos 

Geral: Empregar conhecimentos adquiridos no decorrer da formação acadêmica nos cursos da 

UFPA/Castanhal, sobretudo, aqueles direcionados para a execução das atividades da unidade, 

tais como: produção documental, desenvolvimento de estratégias comunicacionais, valorização 

do conhecimento tácito e explícito entre os servidores e bolsistas, criação de ferramentas 

tecnológicas de controle e monitoramento de atividades administrativas, capacidade de 
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desenvolver a apreciação dos métodos de trabalho com vistas a aplicação de melhorias, caso 

sejam necessárias. 

 

 Específicos:  

Incentivar a pesquisa científica alinhada com as atividades desenvolvidas na Coordenadoria de 

Infraestrutura, sobretudo, as atividades passíveis da criação de softwares para registar, medir e 

gerenciar processos de trabalho; 

Propor o estudo para a criação de processos experimentais que facilitem a comunicação entre a 

unidade e os demais setores do Campus; 

Desenvolver práticas sustentáveis catalogáveis e multiplicáveis com a finalidade de incentivar 

a proteção ao meio ambiente; 

 

4. Metodologia 

As atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista estarão relacionadas com as 

atribuições da Coordenadoria de Infraestrutura, que trabalha com o intuito de prover as 

condições para que o Ensino, a pesquisa e a Extensão. Sendo assim, o/a bolsista acompanhará 

as atividades diárias das frentes de trabalho para, a partir dessa observação propor melhorias ou 

novas formar de executar as tarefas. Dessa forma, pretendemos preparar, acompanhar, trocar 

experiencias e orientar os serviços com vistas motivar a produção científica, segundo a 

concepção para qual foi criada a bolsa de pesquisa. 

 

Referências 

Plano de Desenvolvimento Institucional, Universidade Federal do Pará. Belém/PA, 2017/2020. 

Plano de Desenvolvimento do Campus Universitário de Castanhal, Castanhal, 2017 – 2020. 

TIDD, Joe; BESSANT, John; Pavitt, Keith. Gestão da inovação. São Paulo: Bookman, 2008. 

 

 



4 
 

 

 

Cronograma 

 

 
 

Atividades 

Meses 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Formação/Orientação quanto a 

organização do setor 

 

X            

Pesquisa documental 

 
X            

Pesquisa bibliográfica 

 
X X X X X X X X X X X X 

Avaliação parcial 

 
  X   X   X    

 

Pesquisa experimental - otimização a 

partir de meios digitais e plataformas 

(institucionais ou não) 

X X X X X X X X X X X X 

 

Apresentação de relatórios parciais 
X X X X X X X X X X X X 

 

 
 X X X X X X X X X X X 

Elaboração de Resumo Expandido 

ou artigo 

 

         X X  

Avaliação final 

 
           X 
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PLANO DE ATIVIDADES PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Plano de Trabalho

Título: Estágio e aprendizado como forma de contribuição para o bom desempenho das atividades
secretariais
Setor de Atuação: Secretaria Executiva
Supervisão: Técnica Simone Correia Ribeiro

Introdução

A utilização de tecnologias e o constante avanço do processo de globalização têm exigido mais eficiência
das atividades administrativas em geral.

O processo de mudanças das organizações de trabalho na atual sociedade ao longo das fases da revolução
industrial e técnico-científica tem ocasionado o desaparecimento de muitas categorias de atividades
administrativas, no entanto, outras vão surgindo e exigindo cada vez mais o conhecimento tecnológico e a
competência de seus profissionais.

O Secretariado Executivo tem se qualificado constantemente. Trata-se de uma profissão de grande
importância no desempenho organizacional, pois possui uma vasta visão nas diversas áreas de conhecimento,
estando apto a assessorar a gestão Institucional e/ou empresarial, assumir responsabilidades e contribuir para
as tomadas de decisão.

Dada a importância do setor para a organização Institucional, enfatizamos também a relevância em se da
produção científica a partir do favorecimento de um ambiente de aprendizados e formação.

Justificativa

Com a utilização frequente do Sistema de Protocolo Institucional, o fluxo da Secretaria Executiva tem
demandado atenção e agilidade. A importância em se organizar dinâmicas de eficiência, para garantir o bom
desenvolvimento das atividades e a construção de um ambiente de aprendizado se torna mais evidente.

Nesse sentido, o presente plano visa a melhoria nos procedimentos organizacionais e documentais
considerando a importância da formação acadêmica para o bom desempenho das atividades Institucionais.



Objetivos

Geral

Incentivar a pesquisa científica a partir da execução de fundamentos que possam viabilizar a dinamização do
fluxo das demandas institucionais que são de competência da Secretaria Executiva.

Específicos:

- Incentivar a pesquisa a partir das atividades desenvolvidas na Secretaria Executiva;
- Propor estudos que viabilizem a dinâmica setorial e a formação acadêmica do estagiário.

Metodologia

Ao bolsista que irá atuar na Secretaria Executiva caberá:
A) Acompanhar e participar das atividades cotidianas da Executiva, podendo propor melhorias nas
dinâmicas setoriais;
B) Auxiliar no processo de dinamização do fluxo das demandas Institucionais e;
F) Elaborar relatórios parciais e finais.

Referências

VEIGA, Denize Rachel. Guia de Secretariado: técnicas e comportamento. Érica, 2010.

CRONOGRAMA

ATIVIDADES

Meses

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Formação/Orientação quanto a
organização do setor

X

Participação e análise de fluxos
administrativos com outros
setores

X X

Vivência da rotinas de
atendimento do setor

X X

Relatório parcial X X

Pesquisa sobre otimização a
partir de novos padrões
documentais X X X X X

Pesquisa sobre otimização a
partir de meios digitais e
plataformas institucionais X X

Elaboração de Resumo
Expandido

X

Relatório final X X


