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11--  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 

 

O Instituto pro tempore de Ciências Humanas – ICH foi instituído no contexto de 

implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará/Unifesspa, por meio da 

Resolução do CONSUN n.º 003, de 04 de abril de 2014. 

O ICH/Unifesspa é unidade acadêmica de formação superior em graduação e pós-

graduação. Esta voltado para a área de conhecimento das Humanidades e é disciplinado pelo 

Estatuto Geral da Unifesspa, pelas normas complementares que forem baixadas pelos Órgãos 

da Administração Superior e, na esfera de sua competência, pelas Resoluções de sua 

Congregação pro tempore, a saber: Resolução n.º 01, de 10 de dezembro de 2013 – que 

regulamenta critérios, atividades, pontuações e pesos para a realização de concursos públicos 

para ingresso no Magistério Superior; e Resolução n.º 02, de 02 de outubro de 2014 – que 

regulamento e disciplina o uso dos espaços físico-territoriais do ICH.
1
 

Trata-se de unidade interdisciplinar, com autonomia acadêmica e administrativa e 

conta com os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais (FACSAT), 

Licenciatura e Bacharelado em Geografia (FGEO), Licenciatura em Educação do Campo 

(FECAMPO), Licenciatura em Pedagogia (FACED) e Licenciatura em História, além do 

curso de Pós-Graduação de Mestrado Interdisciplinar em Dinâmicas Territoriais e Sociedade 

na Amazônia (PDTSA). 

Os cursos e as faculdades de Ciências Sociais, Educação do Campo, Geografia e 

Pedagogia, localizam-se na Unidade I da Unifesspa, antigo Campus 1, ocupando os prédios 

03, 06 e 10 do prédio 03 (Resolução 001, de 11 de junho de 2014 – CONSAD/UNIFESSPA e 

Resolução 002, de 02 de outubro de 2014 – ICH/UNIFESSPA). O curso e o colegiado de 

História, assim como o Mestrado do PDTSA, por sua vez, localizam-se na Unidade III, cidade 

universitária, prédio Reuni, pavimentos 01 e 02 (Resolução 001, de 11 de junho de 

2014/CONSAD/UNIFESSPA e Resolução 002, de 02 de outubro de 2014/ICH/UNIFESSPA). 

Nossa unidade desenvolve atividades regulares de Ensino, Pesquisa e Extensão que 

visam à promoção da melhoria da qualidade de vida de comunidades locais, povos 

                                                
1 Destaca-se que o Regimento Geral do ICH encontra-se elaborado,  aguardando aprovação em reunião de sua 

Congregação pro tempore. 
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tradicionais e movimentos sociais, bem como à compreensão do papel desses grupos 

territoriais e atores sociais na formação e desenvolvimento sociocultural do sul e sudeste do 

Pará, cooperando para o desenvolvimento regional, nacional e internacional por meio de 

intervenções e suporte técnico e científico a partir de suas áreas de competência. 

Por meio do Ensino, da Pesquisa, da Extensão e da Pós-Graduação no campo de 

investigação científica e técnica das Humanidades, tem como objetivo proporcionar a 

formação técnico profissional, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo de seus professores, técnicos e alunos. 

Para o alcance desses objetivos, o ICH deverá cumprir a política de Ensino, Pesquisa 

e Extensão na forma prevista no Estatuto e no Regimento Geral da UNIFESSPA, em 

consonância com as diretrizes dos projetos político pedagógicos de suas subunidades 

acadêmicas, por meio de programação anual a ser estabelecida pela Congregação e 

supervisionada pela Coordenação Acadêmica. 

Para a consecução dos seus objetivos o ICH promoverá: 

1 - Permanente avaliação dos projetos político pedagógicos de seus cursos; 

2- Planejamento das políticas de extensão e pesquisa em consonância com as 

diretrizes dos projetos político pedagógicos de suas subunidades acadêmicas. 

O ICH poderá propor ainda a celebração de acordos e convênios com entidades 

locais, regionais, nacionais e estrangeiras. 

No que diz respeito às suas atividades administrativas e acadêmicas, opta pelo 

caminho democrático, visando respeitar a pluralidade de pensamento e a diversidade cultural 

e territorial. Dessa forma, procura garantir espaços de participação dos diferentes sujeitos 

sociais, gerando oportunidades de crescimento por meio da interação e colaboração de suas 

partes na busca crescimento social, cultural e profissional. 

Desta forma, alinhado aos objetivos da Unifesspa na região do sul e sudeste do Pará, 

o ICH tem estimulado as ações de suas subunidades que visam ao enfrentamento das 

desigualdades sociais e regionais, no sentido de revelar as demandas e necessidades dos 

sujeitos da região que se vinculam aos princípios de nosso Instituto. 

Em relação ao ensino, uma grande meta é a construção de condições para a 

permanência de seus alunos ao longo de sua vida acadêmica no ensino superior, 
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especialmente aqueles(as) que fazem parte de grupos, comunidades e populações excluídas no 

campo e na cidade. 

 

11..11  Principais realizações da gestão no exercício 

 

Ao longo do período que compreende o funcionamento do ICH na Unifesspa foram 

realizadas as seguintes ações e atividades: 

 

I – Após nomeação do Diretor pro tempore, em outubro de 2013, e da Diretora Adjunta pro 

tempore do ICH, em dezembro de 2013; foram iniciados os trabalhos de organização e 

estruturação administrativa do ICH. 

 

II – Criação e institucionalização da Congregação pro tempore do ICH, durante a reunião da 

congregação, contando com a seguinte distribuição: Diretor e Diretor Adjunto, Secretaria 

Executiva e Coordenadores Administrativo e Acadêmico. 

 

III – Definição das representações do ICH nos Conselhos da Universidade: CONSUN, 

CONSEP e CONSAD, novembro de 2013. 

 

IV – Organização e aprovação da Resolução n.º 001, de 10 de dezembro de 2013, 

ICH/Unifesspa, que regulamenta critérios, atividades, pontuações e respectivos pesos a serem 

considerados no Instituto de Ciências Humanas para provas escrita, didática, de memorial e 

para julgamento de títulos, nos Concursos Públicos para ingresso no Magistério Superior, em 

adequação à Portaria n.º 65 de 02 de outubro de 2013. 

 

V – Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor substituto, edital n.º 

04, de 07 de outubro de 2013, para a matéria de Geografia Humana. Vaga preenchida. 

 

VI – Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor efetivo, edital n.º 

10, de 21 de novembro de 2013, para as matérias de Ciências Humanas e Sociais (1 vaga), 

Literatura aplicada à Educação do Campo (1 vaga), Ciências Agrárias e da Natureza (2 
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vagas), Linguística (1 vaga). Destaca-se a aprovação e o aproveitamento de 3 vagas para a 

matéria de Ciências Agrárias e da Natureza. 

 

VII – Organização em conjunto com a FACSAT do Seminário de Ciências Sociais 

“Amazônia: entre o local e o global”, de 27 a 29 de novembro de 2013. 

 

VIII- Contratação de 4 professores substitutos, dois para a faculdade de Geografia e dois para 

a faculdade de ciências Sociais que estarão com seus contratos renovados dada as demandas 

das Faculdades.  

 

XIX – Finalização e aprovação do PPP dos cursos de Licenciatura em História do ICH e do 

Instituto de Estudos do Trópico Úmido. 

 

X- Acompanhamento da elaboração do PPP de Licenciatura em Ciências Sociais, em analise 

na Diretoria de Ensino.  

 

XI – Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor efetivo do 

Magistério Superior, edital n.º 07, de 14 de fevereiro de 2014, em nível de doutorado, para as 

matérias de História do Brasil (2 vagas), Teoria e Metodologia da História (1 vaga), Geografia 

Humana (1 vaga), Didática, currículo e avaliação (1 vaga), Cartografia (1 vaga). Destas, 

apenas a vaga de Didática, currículo e avaliação foi preenchida. 

 

XII – Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor efetivo do 

Magistério Superior, edital n.º 020, de 30 de abril de 2014, nível mestrado, para as matérias de 

História do Brasil (3 vagas), Geografia Humana (1 vaga), Cartografia (1 vaga), Ensino de 

Geografia (1 vaga) e Teoria Sociológica e Política Geral (1 vaga). Todas foram preenchidas. 

 

XIII – Organização do Seminário Nacional “Ditadura civil-militar no Brasil e a resistência 

armada no Araguaia. De 21 a 23 de maio de 2014, com apoio da reitoria. 
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XIX – Organização e realização do Seminário “Magistério como profissão: formação, atuação 

e valorização do Professor”, de 31 de julho a 01 de agosto de 2014. 

 

XV – A partir de agosto de 2014 e com a contratação dos professores aprovados no Edital 

020/2014, inicia-se a implantação do curso de Licenciatura em História no ICH com a semana 

acadêmica para os calouros com a apresentação do Instituto e a distribuição dos kits discentes 

(bolsa, camisa, caneta e caderno de anotações). 

 

XVI – Organização e realização, em conjunto com a Faculdade de História, da I Semana de 

História “História, memória e cultura Histórica”, de 24 a 29 de agosto. 

 

XVII – Organização e realização, em conjunto com a Faculdade de Geografia e o curso de 

História, da 1ª Semana do Calouro de Geografia e História “Geografia e História: explorando 

interfaces e relações”, de 01 a 09 de setembro de 2014. 

 

XVIII – Organização e realização, em conjunto com o PDTSA, do Seminário “Produção e 

Incorporação da Interdisciplinaridade na Concepção da Pesquisa no PDTSA”, de 10 a 12 de 

setembro de 2014. 

 

XIX – Organização e aprovação da Resolução n.º 002, de 02 de outubro de 2014, 

ICH/Unifesspa, que aprova a divisão do espaço físico e proposta de ocupação interna aos 

prédios do ICH, no âmbito de suas subunidades acadêmicas e administrativas, em adequação 

à Resolução n.º 001, de 11 de junho de 2014, do Conselho Superior de Administração pro 

tempore da Unifesspa. 

 

XX – Elaboração de minuta do Regimento pro tempore do Instituto de Ciências Humanas, 

novembro/dezembro de 2014, aguardando aprovação pela Congregação pro tempore do ICH. 

 

XXI- Realização de treinamento de capacitação dos docentes operarem o SIGAA, em seus 

respectivos vínculos, com o apoio do CTIC, no período de 21 de  outrubro.  
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XXII – Elaboração do relatório de gestão do ICH/2015, janeiro de 2015. 

  

XXIII – Organização e elaboração do plano de gestão orçamentária do ICH/2015, janeiro de 

2015. 

 

1.2- Principais dificuldades para a realização dos objetivos da Unidade; 

 

No que tange à eficácia da realização de suas atividades administrativas e a 

celeridade quanto ao despacho de processos diversos, um grande impasse que esta unidade 

enfrentou e ainda enfrenta é:  

 

a)  A carência quanto ao seu corpo técnico administrativo, destacando 

principalmente a lotação de poucos técnicos administrativos para a secretaria 

do ICH (apenas dois), responsável por cinco faculdades e um programa de pós-

graduação; e  

b)  O não preenchimento do cargo de Secretário Executivo até o momento.  

 

Essa situação, por sua vez, tem sobrecarregado a Direção do Instituto e os poucos 

técnicos administrativos de nossa unidade, seja quanto à realização das atividades 

administrativas rotineiras deste ICH, seja quanto ao despacho de processos administrativos – 

de responsabilidade da Secretaria Executiva do ICH, ainda inexistente; e ao atendimento de 

demandas do Acadêmico
2
 de suas subunidades. Como consequência, por exemplo, os demais 

técnicos acabam desenvolvendo o trabalho que cabe ao cargo de Secretário Executivo. Isso 

foi frequente ao longo desse primeiro ano do ICH.  

Esta dificuldade ainda não foi solucionada de forma satisfatória, pois, embora tenha 

sido lotado uma Secretária Executiva no ICH (em julho de 2014), em agosto de 2014 porém, a 

ocupante do cargo de Secretária Executiva pediu exoneração, ou seja, saiu a menos de um 

                                                
2 A estrutura acadêmico-administrativa do ICH é composta pela Secretaria Executiva (a ser ocupada pelo 

Secretário Executivo); a Coordenadoria de Planejamento, orçamento e gestão e a Coordenadoria de Assuntos 

Pedagógicos e Acadêmicos (o “Acadêmico”) (Regimento geral do ICH).  
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mês da sua entrada em exercício, não tendo sido enviado outro Secretário Executivo em sua 

substituição desde então. 

Além disso, outra questão importante que tende a agravar essa situação se refere ao 

fato de que no início de sua implantação, este Instituto contava com quatro cursos de 

graduação: Geografia, Ciências Sociais, Pedagogia e Educação do Campo, e o Mestrado 

PDTSA. Entretanto, atualmente o número de cursos vinculados ao ICH se ampliou com a 

recente instalação do novo curso de Licenciatura em História. Isso, por sua vez, ampliou 

sobremaneira o fluxo de atividades a serem desenvolvidas cotidianamente na Unidade, sem o 

necessário aumento do número de técnicos administrativos que a criação de mais uma 

subunidade requer. Assim, torna-se cada vez mais difícil atender a todas as demandas do ICH 

em tempo hábil, com apenas dois técnicos administrativos, sobretudo no que diz respeito à 

estruturação de um sistema eficaz no atendimento às demandas da secretaria executiva, do 

planejamento orçamentário e da gestão do Instituto e de assuntos pedagógicos e acadêmicos 

de suas cinco subunidades. 

Neste contexto, outra dificuldade é a falta de servidores técnico administrativos em 

todas as subunidades vinculadas a este Instituto – são quatro faculdades e um programa de 

pós-graduação atuando apenas com a presença de seus diretores e vices, com exceção da 

FECAMPO, que conta com uma Técnica Administrativa.  Consequentemente, além de 

sobrecarregar os diretores das faculdades e do programa de pós-graduação, este quadro 

impede que implantemos e consolidemos um sistema eficaz e integrado entre a Secretaria 

Executiva; a Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Coordenadoria de 

Assuntos Pedagógicos e Acadêmicos e entre estas e as subunidades do ICH. 

Há também o problema do apoio às atividades de Ensino no ICH. Embora tenhamos 

contratado em 2014 um Técnico em Assuntos Educacionais (lotado na FECAMPO), o 

ocupante desse cargo também pediu exoneração e até o momento nenhum outro técnico com 

esta competência foi contratado. Na realidade, o Instituto como um todo e suas subunidades, 

até o presente momento, não contam com a figura do Técnico em Assuntos Educacionais, o 

que tem inviabilizado a realização de uma ampla reforma no que diz respeitos aos Projetos 

Político Pedagógicos (PPPs) dos cursos do ICH. 

Outro obstáculo a ser superado no ICH, provavelmente decorrente da carência de 

corpo técnico administrativo em suas subunidades, é a pouca interação ou lentidão de algumas 
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subunidades em relação ao atendimento de demandas por parte do Instituto, sobretudo quando 

se trata do feedback em relação às demandas rotineiras solicitadas pela própria secretaria do 

ICH ou mesmo por outros órgãos da Administração Superior. 

Por fim, outro problema que tem se colocado como um obstáculo à consolidação das 

condições materiais para “o bom governo” no ICH, refere-se à demora na entrega dos 

mobiliários e equipamentos solicitados para a estruturação de condições infraestruturais 

adequadas ao trabalho no Instituto e em suas subunidades. Destaca-se que, apesar de 

entregues em 2014, ainda há parte do mobiliário e de equipamentos que não foram entregues 

até o momento em nossas dependências, como por exemplo: Cadeiras de escritório; Cafeteira 

Elétrica; Telefone sem fio; Gravador de Som; Projetor Multimídia e televisores. Isso implica 

em dificuldades quanto ao funcionamento do Instituto e leva à sucessivas práticas de 

improvisação. Neste caso, destaca-se que no local onde atualmente funciona a secretaria do 

ICH (na Unidade I, sala 13), a maior parte do mobiliário foi adquirida por empréstimo de bens 

que já existiam em suas subunidades: duas mesas e quatro cadeiras e um desktop da FGEO; 

uma impressora pertencente a um projeto de extensão coordenado pelo Diretor pro tempore, 

outra impressora de uso particular pertencente à Diretora Adjunta; e uma cafeteira pertencente 

ao Diretor pro tempore.  

Ressalta-se ainda que o CRCA, em caráter de empréstimo, nos cedeu mesa e cadeira 

para viabilizar o trabalho acadêmico junto às faculdades. 

Diante desses problemas e dificuldades, procuramos superar esses impasses 

insistindo em solicitar à Administração Superior resoluções quanto a essas questões e criando 

situações que promovam colaboração e integração entre as partes para que Instituto e suas 

faculdades trabalhem em conjunto na busca de meios alternativos e viáveis para o 

desenvolvimento de um bom trabalho, entendendo, principalmente a importância do papel de 

cada profissional na busca da realização da missão a que a Unifesspa se propõe. 

 

1.3- Planos e projetos concretos para o exercício subsequente. 

 

I – Organização e realização do I Seminário “A construção dos Currículos e os Projeto 

Político-Pedagógico do ICH”. O evento se destina à construção do debate acerca de que 

princípios teóricos e metodológicos e políticos definem o modelo de currículo e de PPPs para 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS 
 

10 

 

os cursos de licenciatura e bacharelado do Instituto. O evento deverá ter apoio da PROEG 

para sua realização.  

 

II – Realização do I Seminário de Projetos Integrados do ICH: ensino, pesquisa e extensão. 

Voltado para a apresentação dos resultados, conclusões e debates resultantes dos projetos de 

ensino, pesquisa e extensão que atualmente funcionam no ICH. A ser realizado em conjunto 

com a PROEG, PROPIT E PROEX. 

 

III – Criação de um Doutorado Interinstitucional (DINTER) para o ICH, a ser organizado em 

institucionalizado em conjunto com a PROPIT e a Reitoria da Unifesspa. 

 

IV- Construção de parcerias interinstitucionais visando a ampliação e o desenvolvimentos de 

estudos, pesquisas  e extensão, no âmbito das Ciências Humanas. 

 

V- Capacitação técnico-administrativo objetivando o aperfeiçoamento de servidores da 

administração publica, no âmbito da UNIFESSPA, conforme Decreto n. 5707, de 23/02/2006.  

 

  

22--  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE 

2.1 Identificação da Unidade 

 

Denominação Completa: Instituto de Ciências Humanas 

Denominação Abreviada: ICH 

Principal Atividade: Formação profissional em graduação e pós-graduação em áreas do 

conhecimento determinadas e/ou interdisciplinares; realização de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, oferta de cursos regulares de graduação e/ou de pós-graduação; diplomação e 

certificação acadêmica. 

Telefones: (94) 2101-7105 

Endereço Eletrônico: ich@unifesspa.edu.br 

Endereço Postal: Folha 31, Quadra 07, Lote Especial, s/n° - Bairro: Nova Marabá, Cidade/UF: 

Marabá-PA, CEP: 68.507-590. 

 

2.2 Ato de criação do Instituto/Faculdade, Campi e Núcleos; 

 

mailto:crca@unifesspa.edu.br
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O Instituto de Ciências Humanas – ICH foi criado como unidade acadêmica 

vinculada à UNIFESSPA pelo Estatuto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará/Unifesspa, aprovado pela Resolução do CONSUN pro tempore n.º 003, de 04 de Abril de 

2014 (seção I, artigos 34 ao 40). 

Quanto às Faculdades que atualmente compõe o Instituto, a saber: Faculdade de 

Geografia (FGEO), Faculdade de Ciências da Educação (FACED), Faculdade de Educação do 

Campo (FECAMPO) e a Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins (FACSAT); 

bem como o curso de Licenciatura em História (vinculado à FECAMPO) e o Programa de 

Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (PDTSA), estas 

subunidades do Instituto foram criadas pela Resolução n. 019, CONSEPE, de 01 de outubro 

de 2014, a qual dispõe sobre a composição de Institutos, Faculdades e Cursos da Unifesspa. 

 

2.3 Organograma  

 

ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - ICH 
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2.4 Relação Nominal e e-mail dos Dirigentes da Unidade e das Subunidades, com data de 

ingresso e término do mandato. 

 

Unidade/subu

nidade 

Nome Categoria e-mail Início e término 

do mandato 

ICH Marcos Alexandre Pimentel da 

silva 

Diretor mpimentel@unifesspa.edu.br 

mpimentel@unifesspa.edu.br 

22/10/2013 a 

22/10/2015 

Édma do Socorro Silva 

Moreira 

Diretora Adjunta edma@unifesspa.edu.br A partir de 1° de 

abril/2014 

FACSAT Clóves Barbosa Diretor cloves@ufpa.br 

cloves.barbosa@uol.com.br 

15/10/2014 a 

15/10/2016 

Marilza Sales Costa Vice Diretora  costa_marilza@yahoo.com.br 15/10/2014 a 

15/10/2016 

FECAMPO Haroldo de Souza Diretor haroldosou@gmail.com 15/10/2014 a 

15/10/2016 

Janailson Macêdo Luiz Vice Diretor janailsonmacedo@hotmail.com 15/10/2014 a 

mailto:mpimentel@unifesspa.edu.br
mailto:edma@unifesspa.edu.br
mailto:cloves@ufpa.br
mailto:cloves.barbosa@uol.com.br
mailto:costa_marilza@yahoo.com.br
mailto:haroldosou@gmail.com
mailto:janailsonmacedo@hotmail.com


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS 
 

13 

 

15/10/2016 

FG Abraão Levi dos Santos 

Mascarenhas 

Diretor abraaolevi@ufpa.br 

abraaolevi@hotmail.com 

15/10/2014 a 

15/10/2016 

Marcos Mascarenhas Barbosa 

Rodrigues 

Vice Diretor mascarenhas@ufpa.br 

mmbr_31@hotmail.com 

15/10/2014 a 

15/10/2016 

Colegiado de 

História 

Janailson Macêdo Luiz Coordenador janailsonmacedo@hotmail.com 15/10/2014 a 

15/10/2016 

FACED Silvana de S. Lourinho Diretora lourinho@ufpa.br 

 

15/10/2014 a 

15/10/2016 

PDTSA Nilsa Brito Ribeiro Coordenadora nilsa@unifesspa.edu.br 2/04/2013 a 
2/04/2014 

Édma do Socorro Silva 

Moreira 

Vice 

Coordenadora 

edma@unifesspa.br 2/04/2013 a 

2/04/2014 

  

 

33..00  --  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  GGEERRAALL 

3.1 Organização e Funcionamento  

 

Conforme mencionado anteriormente, o Instituto de Ciências Humanas dispõe de 

uma equipe pequena, o que inviabiliza maiores critérios na definição das atribuições de cada 

servidor e, consequentemente, inviabiliza também o planejamento de um modelo de gestão 

bem circunscrito e adequado. 

Além disso, como base nas principais realizações de nosso Instituto e os problemas 

já elencados, podemos afirmar seguramente que o ano de 2014 foi destinado à implantação 

dessa unidade no contexto de instalação da Administração Superior pro tempore. Em função 

disso, é possível observar a maior ênfase das ações do Instituto voltada para a criação e 

consolidação de sua estrutura administrativa, ainda que isso não tenha se dado a contento. 

Diante desse quadro, é possível considerar que estamos mais voltados ao modelo de 

gestão por competência, buscando alocar os servidores no setor onde se enquadre com seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes, de forma a adequá-lo aos objetivos da Unidade, 

facilitando assim o alcance dos resultados esperados. 

É importante destacar que o interessante do sistema de gestão por competência é a 

promoção da satisfação do servidor por estar desenvolvendo aquilo que ele gosta, o que, 

logicamente contribuirá para a busca do aprimoramento nas atividades da sua área de atuação. 

Porém, sabemos que na gestão por competência a busca do aprimoramento pelo servidor é tão 

importante quanto a afinidade ele que tem pela atividade que desenvolve, de forma a 

vislumbrar inovações que possam vir a melhorar seu desempenho. 

mailto:janailsonmacedo@hotmail.com
mailto:edma@ufpa.br
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Sob essa ótica, é importante ressaltar que estamos cuidando para que o ICH jamais se 

acomode diante do conjunto competências adquiridas até então, no âmbito do trabalho em 

equipe que valoriza os sabres de cada servidor.  

Não deixamos de explorar suas capacidades, instigando o desenvolvimento de novas 

habilidades para lidar com o público alvo de forma a atender satisfatoriamente as demandas, 

tendo em mente que tudo está em constante evolução. Como prova disso, citamos aqui o 

empenho na realização de cursos de capacitação em conjunto com o CETIC dessa 

Universidade, no sentido de desenvolver novas habilidades e competências no que diz 

respeito à gestão de processos administrativos internos ao ICH (Sistema de Planejamento das 

Atividades Docentes – SISPLAD; Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos – SIPAC; entre outros) e também quanto ao manuseio e domínio de ferramentas 

úteis à agilização de processos acadêmicos (Sistema Integrada de Gestão e Atividades 

Acadêmicas – SIGAA e Sistema de Planejamento das Atividades Docentes – SISPLAD). 

A implantação desses sistemas é parte do processo de consolidação da Unifesspa, de 

seus órgãos, de suas unidades e subunidades. Tais sistemas contemplam o ICH e as 

Subunidades, posto que lidam com as mais diversas demandas acadêmicas e administrativas, 

tais como o SIGAA; o SISPLAD; o SIPAC; o Spark, dentre outros. 

Assim, dentro das condições possíveis, o ICH vem superando da melhor forma 

possível, todos os desafios advindos dos novos tempos da Universidade, bem como se 

adequando aos novos recursos que nos foram disponibilizados, pois sabemos da importância 

de contar com os mais diversos mecanismos para facilitar o nosso trabalho. 

Sobe a orientação da Direção do ICH, o corpo técnico que compõe este Instituto tem 

procurado informar-se de todos os assuntos inerentes às aos avanços tecnológicos, que 

poderão facilitar o desempenho das atividades. 

Por fim, cabe destacar que, quanto aos processos que envolvem decisões gerais, 

relacionadas ao âmbito da política acadêmica; de gestão dos recursos de capital e custeio 

direcionados ao ICH; do conteúdo dos seus cursos e de seus Projetos Político-Pedagógicos 

(PPPs); da criação de novos cursos; da criação de normas, regimentos e resoluções internas; 

da realização de concursos públicos para ingresso de novos professores em nossa unidade; o 

ICH toma como elemento fundamental da gestão desses processos o amplo debate e discussão 

em seu fórum máximo: a Congregação pro tempore, o que confere o caráter democrático à 
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gestão efetivada em nosso Instituto. 

Podemos assim dizer que há um modelo de gestão por competências, quanto aos 

processos administrativos; e democrática quanto á política acadêmica e à resolução de 

conflitos do ICH. 

 

3.2 Corpo Docente  

 

I – Quanto à composição do quadro docente desta Unidade, podemos citar as seguintes 

facilidades para a realização destes processos: 

a) A realização de concursos públicos para o preenchimento de vagas de professores 

redistribuídos. 

i. Uma vaga para “Geografia Humana”: decorrente de redistribuição de professor. 

ii. Uma vaga para “Didática, currículo e avaliação”: decorrente de redistribuição de 

professor. 

iii. Uma vaga para “Teoria sociológica e política geral”: decorrente de redistribuição de 

professor. 

Este item é importante porque demonstra os meios efetivos e disponíveis que atuam 

para a composição dos professores do ICH. 

 

b) A realização de concursos públicos para vagas novas e implantação de cursos novos. 

i. Realização de concurso público para três vagas novas (História do Brasil) para o 

curso de Licenciatura em História. 

ii. Realização de concurso público para uma vaga (Cartografia) para o curso de 

Licenciatura e Bacharelado em Geografia. 

A realização de concursos públicos para vagas novas concorre não apenas para a 

composição dos professores do ICH, como também para ampliação do número de docentes 

desta Unidade. 

Entretanto, como dificuldades, citamos a não reposição das seguintes vagas docentes 

do ICH até o momento: 

i. Uma vaga de redistribuição do professor Francinei Bentes Tavares, da FECAMPO. 

ii. Uma vaga de redistribuição da professora Salete de Fátima Noro Cordeiro, da FACED. 
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III – Quando à manutenção de docentes em nossa Unidade e em nossa IFES, podemos citar o 

seguinte: 

 

a) A implantação do mestrado interdisciplinar “Programa de Pós-Graduação em 

Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia” (PDTSA). 

Este programa de pós-graduação do ICH se coloca como um importante espaço de 

inclusão de seus docentes na pós graduação da Unifesspa e espaço de 

manutenção/permanência destes na universidade.  

Entretanto, se até o momento o número de docentes do ICH efetivamente incluído na 

pós-graduação ainda é pequeno, isso se deve à necessidade de acelerar a qualificação dos 

professores do Instituto. 

 

III – Quanto à qualificação do corpo docente do ICH, pode-se considerar o seguinte: 

 

a) Há um número considerável de docentes que necessitam de qualificação. 

No ICH são 42 (quarenta e dois) mestres e 10 (dez) doutores, entre os docentes efetivos da 

Unidade. Dos 42 (quarenta e dois) mestres, 17 (dezessete) estão em processo de 

doutoramento, restante 20 (vinte) docentes para qualificação (ver Tabela 3.2.1). Isto, por sua 

vez, representa que: 

i. No espaço de aproximadamente 4 (quatro) anos a contar a partir de 2015, teremos 

51,9% do corpo docente do ICH plenamente qualificado. 

ii. Há ainda um percentual expressivo de docentes que estão aptos à qualificação em 

nível de doutorado, pois corresponde a 32,7% dos docentes do ICH que possuem 

apenas o mestrado e ainda não estão em um programa de pós-graduação. 

Estes dados nos permitem fazer as seguintes considerações: 

i. Há a necessidade de investir na pós-graduação do ICH e aprofundar o debate da 

interdisciplinaridade no Instituto, considerando o n.º e a diversidade da demanda de 

professores qualificados para daqui há 4 (quatro) anos. 

ii. Há uma demanda expressiva (32,7%) que sinaliza a necessidade de investir em um 

Doutorado Interinstitucional (DINTER) para a qualificação dos docentes do ICH, 
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sobretudo se considerarmos que no contexto de implantação da Unifesspa há 

possibilita desta IFEs celebrar acordos com outras instituições. 

Este quadro geral, aliado à saída frequente de funcionários do setor técnico administrativo 

e de docentes de nossa Universidade – fato este que tende a se reproduzir historicamente; 

coloca para a Unifesspa e seus órgãos de administração, suas unidades e subunidades; a 

necessidade premente de pensar e pôr em prática ações e estratégias que visem a permanência 

e consolidação de Institutos e Faculdades fortes, pois estes são a base da universidade pública. 

É com vistas a esse objetivo maior que colocamos como necessidade imediata o atendimento 

ao quadro esboçado anteriormente.  
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Tabela 3.2.1 - Docentes por faculdade 

 

Nome Subunidade Titulação Regime de trabalho Situação Cargo Classe 

Amanda Costa Silva FACSAT Graduação 40h Substituta Substituta Auxiliar 
André Augusto Inoue 

Oda 

FACSAT Doutor Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto A 

Célia Regina Congílio FACSAT Doutora Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto III 

Clóves Barbosa FACSAT Doutor Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto C 

Édma do Socorro Silva 

Moreira 

FACSAT Doutora Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto C 

Etiane Patrícia dos 

Reis da Silva 

FACSAT Graduação 40h Substituta Substituta Auxiliar 

Gisela Macambira 

Villacorta 

FACSAT Doutora Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto 

Joseline Simone 

Barreto Trindade 

FACSAT Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Marilza Sales Costa FACSAT Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 
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Raimundo Wanderlei 
Correa Padilha 

FACSAT Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente 

Simone Crisitina 

Contente Padilha 

FACSAT Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Ailce Margarida 

Negreiros 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Amintas Lopes da 

Silva Junior 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Bruno Cezar Pereira 
Malheiro 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente B 

Carlos Alberto Gaia 

Assunção 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Cristiane Vieira da 

Cunha 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Edimara Ferreira 

Santos 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Evandro Costa de 

Medeiros 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto C 

Glaucia de Sousa 

Moreno 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Haroldo de Souza FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Hiran de Moura Possas FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 
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Idelma Santiago da 
Silva 

FECAMPO Doutora Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Adjunto 

Kátia Liége Nunes 

Gonçalves 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Lucivaldo da Silva 

Costa 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Marcos Guilherme 

Moura Silva 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Maria Cristina Macedo 
Alencar 

FECAMPO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente A 

Maura Pereira dos 

Anjos 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Rita de Cássia Pereira 

da Costa 

FECAMPO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Abraão Levi dos 

Santos Mascarenhas 

FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Gleyce Kelly 

Gonçalves da Costa 

FGEO Mestre 40 horas Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Gustavo da Silva FGEO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Hugo Rogério Hage 

Serra 

FGEO Mestre  Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Marcos Alexandre 

Pimentel da Silva 

FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 
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Marcos Mascarenhas 
Barbosa Rodrigues 

 

FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente B 

Marcos Vinicius 

Mariano Souza 

FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Michel de Melo Lima FGEO Mestre 40 horas Substituto Substituto Auxiliar 
Rogerio Rego Miranda FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Rogerio Souza 
Marinho 

FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente B 

Paulo Alves de Melo FGEO Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Marcelo Gaudêncio 

Brito Pureza 

FGEO Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Tabilla Verena da Silva 

Leite 

FGEO Mestre 40 horas Substituta Substituta Auxiliar 

Janailson Macêdo Luiz História Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

José Inaldo Chaves História Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Fábio Tadeu de Melo História Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente A 

Ana Cledina R. 

Monteiro 

FACED Doutor Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto A 
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Aracy Helena Marques 
 

FACED Mestre 40 horas Substituta Substituta Auxiliar 

Cleide Pereira dos 

Anjos 

FACED Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Hildete Pereira dos 

Anjos 

FACED Doutora Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto C 

Ivan Costa Lima FACED Doutor Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto C 

José Davi Passos 
 

FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente B 

José Pedro de Azevedo 

Martins 

FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Letícia Souto Pantoja FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Marizete Fonseca da 

Silva 

FACED Doutora Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Marcelo Almeida 

Araújo 

FACED Especialista 40 horas Substituto Substituto Auxiliar 

Marcelo Marques de 

Araújo 

FACED Mestre Deicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Silvana de S. Lourinho FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

Vanja Elizabeth Souza 

Costa Oliveira 

FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 
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Tabela 3.2.2 - Prêmios recebido- Prêmio Capes de tese 2014 —  

 

Menção honrosa a André Augusto Inoue Oda por sua tese de doutorado em sociologia intitulada “Império da lei: um estudo de sociologia 

do direito e da violência. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, setembro de 2013. 

 

Nome Subunidade Titulação Regime de trabalho Situação Cargo Classe 

André 

Augusto 

Inoue Oda 

Faculdade de Ciências 
Sociais do Araguaia 
Tocantins (FACSAT) 

Doutor Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do Magistério 
Superior 

Adjunto A 

       

 

 

Tabela 3.2.3 - Docentes afastados por faculdade 

 

Nome Subunidade Titulação Regime de trabalho Situação Cargo Classe 

Célia Regina Congílio FACSAT Doutora Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do Adjunto 
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Magistério Superior 

Joseline Simone Barreto 

Trindade 

FACSAT Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Hugo Rogério Hage 

Serra 

FG Mestre  Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente B 

afastamento 20 horas 
Marcos Vinicius 

Mariano Souza 

FG Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Rogerio Rego Miranda FG Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Rogerio Souza Marinho FG Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Paulo Alves de Melo* FG Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

afastamento: 20 horas 
Hildete Pereira dos 

Anjos 

FACED Doutora Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto C 

José Davi Passos 
 

FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 
Magistério Superior 

Assistente 

José Pedro de Azevedo 

Martins 

FACED Doutor Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Adjunto 

Letícia Souto Pantoja FACED Mestre Dedicação exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 

Marcelo Marques de 

Araújo 

FACED Mestre Dedicação Exclusiva Ativo RJU (efetivo) Professor do 

Magistério Superior 

Assistente 
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Tabela 3.2.4 – Técnico-administrativos por subunidade 

 

Nome Unidade/Subunidade Titulação Regime de trabalho Situação Cargo Classe 

Ernesto 
Sampaio Neto 

ICH Graduando 40horas Ativo RJU (efetivo) Asistente em 
Administração 

D – Nível de 
capacitação I 

Maria Rosário 
Pereira de 
Lima 

ICH Especialista 40horas Ativo RJU (efetivo) Asistente em 
Administração 

D – Nível de 
capacitação I 

Carla da Silva 
Lobo 

ICH/FECAMPO Especialista 40horas Ativo RJU (efetivo) Asistente em 
Administração 

D – Nível de 
capacitação I 

Thayna 
Miriam 
Pereira Passos 

ICH/PDTSA Graduação 40horas Ativo RJU (efetivo) Assistente em 
Administração 

 

 

Tabela 3.2.5 – Bolsistas 

Nome Unidade/Subunidade/Coleg

iado de atuação 

Titulação Regime de trabalho Situação 

Milene Caroline Gomes de Souza ICH Graduanda do Cursos de Geografia 20 horas Bolsa Estágio 

Éderson dos Santos Santa Brígida FACSAT Graduando do Cursos de Geografia 20 horas Bolsa Estágio 

Diná de Oliveira Ferreira FG Graduanda do Cursos de Ciências Sociais 20 horas Bolsa Estágio 
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Marcos Antônio Silva dos Santos História Graduando do Cursos de Ciências Sociais 20 horas Bolsa Estágio 

Alan Bezerra Martins FACED Graduando do Curso de Geografia 2014 20 horas Bolsa Estágio 

Jadna Mara Santos Mendes PDTSA Graduanda do Curso de Física 20 horas Bolsa Estágio 
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44  --  AATTIIVVIIDDAADDEESS  AACCAADDÊÊMMIICCAASS 

4.1– Ensino de Graduação 

Quanto às atividades da graduação, podemos destacar as seguintes considerações: 

I – O ano de 2014 marcou um período de implantação dos Institutos e com isso a necessidade 

de pensar as matrizes curriculares dos cursos a partir dessa nova realidade. Entretanto, no ICH 

não foi realizada nenhuma atividade relacionada a esta questão, de modo que se pode dizer 

que há uma diversidade de matrizes curriculares no ICH, que não dialogam entre si. Torna-se 

necessário, em 2015, a realização de um amplo debate que possa: (a) avaliar as experiências 

curriculares de cada matriz, no sentido de observar experiências inovadoras, limites e 

desafios; (b) identificar os pontos que articulam as matrizes curriculares dos cursos de ICH de 

modo a pensar as Humanidades como um elemento articulador entre elas; e (c) consolidar um 

debate permanente e uma metodologia de monitoramento no Instituto acerca das matrizes 

curriculares de seus cursos. 

II – No que diz respeito aos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) dos cursos do ICH, foram 

realizadas duas avaliações a respeito do PPP de Geografia (colocar a nota aqui) e de Ciências 

Sociais (2,0). Estas duas avaliações apontaram para necessidades urgentes quanto aos nossos 

cursos: (a) qualificação do restante de seu corpo docente, com a ampliação qualitativa de suas 

produções; (b) ampliar e adequar as instalações e infraestruturas que dão suporte aos cursos 

do ICH. 

III – Foram realizados eventos de alcance à graduação: seminários, semanas de calouros, 

encontros, entre outros; o que, do nosso ponto de vista, serve para mostrar o compromisso das 

faculdades e deste Instituto com a qualificação do corpo discente de nossa IFES. Além disso, 

estas atividades apontam para a necessidade de se consolidar um calendário de atividades 

acadêmicas em consonância com o calendário da Unifesspa, para que essas atividades sejam 

potencializadas. 

IV- Como resultado dos eventos acadêmicos foram realizadas publicações de discentes e 

destes com seus docentes/orientadores, contribuindo para o fortalecimento da produção 

acadêmica do ICH.  
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4.2 – Ensino de Pós-Graduação- Stricto–Sensu  

  

O Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia 

(PDTSA), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Campus 

Universitário de Marabá, foi aprovado pela Resolução 4259/2012, ainda está ligado à UFPA do 

ponto de vista formal, pois a UNIFESSPA, criada em junho de 2013, se encontra sob sua tutela, 

conforme as normas institucionais legais. Iniciou suas atividades em 2012, após sua 

recomendação pela CAPES, com uma turma composta por 12 mestrandos e 14 docentes 

orientadores, destes dois são colaboradores. Faz parte da área Interdisciplinar da Capes.  

Em 2014 o número de docentes passou para 16. As primeiras dissertações concluídas, 

em 2013, totalizaram 11 e trataram de temas como: a produção de discursos sobre conflitos 

agrários nas mídias locais; a questão indígena e os projetos de desenvolvimento; a dinâmica 

da ocupação urbana; classes sociais e poder local; a questão ambiental e as políticas de 

preservação ambiental no Pará; a dinâmica econômica e a migração no sudeste do Pará e o 

trabalho terceirizado em projetos de mineração. 

Atualmente o PDTSA conta com 26 mestrandos, em sua maioria egressos da 

UNIFESSPA e de outras universidades da região e do país. O PDTSA conta com um docente 

em pós-doutoramento com bolsa PNPD/CAPES que desenvolve estudos sobre as dinâmicas 

territoriais.  

Em 2015 o PDTSA estará em sua quarta versão contando com a participação de dois 

mestrandos estrangeiro, através dos quais se fortalecerá sua relação interinstitucional 

internacional. 

 

O objetivo do PDTSA é estudar as dinâmicas da sociedade amazônica, no que 

concerne aos efeitos sociais e ambientais que se traduzem em desigualdades sociais e 

precárias condições de vida, de trabalho, de cultura, geradas pela forma como se organiza o 

capital na região e a sua relação com o Estado, sobretudo por intermédio da implementação de 

políticas públicas.  São objetos de análise as forças sociais, políticas e ambientais e 

as representações discursivas destas práticas. 

http://www.ufpa.br/sege/boletim_interno/downloads/resolucoes/consepe/2012/4259%20Cria%20Programa%20Dinamicas%20Territoriais%20Maraba.pdf
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Propõe-se estudar e compreender as dinâmicas do território amazônico em suas 

dimensões sociais enquanto processos complexos e socialmente construídos, o que significa 

abordá-las numa perspectiva multidisciplinar que explicite aspectos econômicos, políticos, 

culturais e os relativos à produção e realização de diferentes formas produtivas, bem como 

suas interações locais e globais. 

 De acordo com seu Regimento aprovado no CONSEPE/UFPA, em 2012, abrange as 

linhas de pesquisa Estado e Dinâmicas Socioambientais na Amazônia (Linha 1) e Produção 

Discursiva e Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia (Linha 2). 

 A Linha 1: Estado e Dinâmicas Socioambientais na Amazônia investiga a região 

amazônica nas suas dinâmicas sociais, políticas, econômicas ambientais e culturais em sua 

interatividade com os aspectos globais e regionais da expansão do capital. Analisa as relações 

entre Estado e sociedade e entre sociedade e natureza, investigando impactos nos processos 

produtivos agrários e industriais, nas relações sociais de produção e na formação para o 

trabalho. Estuda formas de ação coletiva, práticas de resistência política, cultural e produtiva e 

suas implicações na formulação e implementação das políticas públicas. 

A Linha 2: Produção Discursiva e Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia 

estuda representações discursivas das relações que se instauram nas dinâmicas sociais, 

políticas, ambientais e culturais na Amazônia. Investiga, nessa heterogeneidade discursiva, 

tensões produzidas no jogo das relações de poder e de resistências ou emancipação. Analisa 

discursos produzidos em esferas institucionais e não institucionais, considerando as 

contradições próprias das relações entre as dinâmicas sociais e as formações ideológicas. 

Através dessas duas linhas se visa responder a demanda formada pelos discentes da 

UNIFESSPA, por discentes de outras instituições de nível superior localizadas no sul e 

sudeste do Pará, bem como por pesquisadores de outras regiões, e mesmo internacionalmente, 

cujos interesses pelas questões amazônicas têm se tornado manifesto em trabalhos acadêmicos 

que circulam em diferenciadas áreas do conhecimento, tanto na esfera nacional quanto na 

internacional. 

  

  Bolsistas de Pós-Graduação 

http://www.ufpa.br/sege/boletim_interno/downloads/resolucoes/consepe/2012/4259_A%20RI%20PPG%20Dinamicas%20Territoriais%20Maraba.pdf
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No PDTSA há 12 bolsas em nível de Mestrado, 06 (seis) CAPES e 6 (seis) FAPESPA.  

  

55  --  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  IINNTTEELLEECCTTUUAALL 

 

A produção intelectual dos docentes do ICH se distribuirão entre os diversos mais de 

divulgação em nível internacional, nacional, regional e local. O ICH conta com uma Pós-

Graduação Stricto–Sensu, em nível de mestrado, intitulada “Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade na Amazônia”, vinculada a área interdisciplinar. Iniciou suas atividades em 2012 

com 12 (doze) professores, hoje, conta com 16 (dezesseis), dos quais cinco docentes são 

lotados no Instituto de Ciências Humanas.  

A produção acadêmica desses profissionais, em 2014, foi de sete publicações por 

docente em anais, periódicos indexados ou não, e capítulos de livros ou publicação de livros. 

A relevância dessa produção foi a participação, como co-autor, de estudantes da graduação, 

sobretudo de Iniciação Científica (I.C.), mas também com estudantes da pós-graduação, 

fortalecendo a parceria acadêmica e, portanto, o trabalho intelectual exigido para uma pós-

graduação.   

 Ressalta-se que as publicações foram resultado dos trabalhos de pesquisa dos 

docentes, todos vinculados a grupos de pesquisa registrados no CNPQ, garantindo a parceria 

interinstitucional, relevante para o avanço intelectual da Universidade. Para o ano de 2014, e 

considerando o acúmulo de atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas dos 

docentes, a produção intelectual está compatível, devendo, entretanto concentrar maiores 

esforços em publicações em periódicos indexados, conforme exigido em avaliação da 

CAPES. 

Abaixo destacamos algumas produções de docentes vinculados à pós-graduação, no 

PDTSA – 2014: 

 

RIBEIRO JUNIOR, R. ; MOREIRA, Edma do Socorro Silva . Gavião Akrãtikatêjê e a 

luta pelo seu território: Compensação, Indenização ou reconhecimento?. In: Seminário 

Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na concepção da pesquisa no PDTSA, 2014, 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS 
 

31 

 

Marabá. Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na concepção da 

pesquisa no PDTSA. Belém: Edufpa, 2014. 

 

SANTOS, Lucinete Vale dos ; SILVA, Letícia Costa ; MOREIRA, Edma do Socorro 

Silva ; Congillio, Célia . DESMATAMENTO EM ÁREAS DE ASSENTAMENTOS RURAIS 

NO SUDESTE PARAENSE. In: Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade 

na concepção da pesquisa no PDTSA, 2014, Marabá. Seminário Produção e Incorporação da 

Interdisciplinaridade na concepção da pesquisa no PDTSA. Belém: Edufpa, 2014. 

 

ALMEIDA, Francilete Souza de ; MOREIRA, Edma do Socorro Silva . 4- O 

DESMATAMENTO COMO FORMA DE APROPRIAÇÃO CAPITALISTA NO SUDESTE 

PARAENSE. In: Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na concepção 

da pesquisa no PDTSA, 2014, Marabá. Seminário Produção e Incorporação da 

Interdisciplinaridade na concepção da pesquisa no PDTSA. Belém: Edufpa, 2014. 

 

SILVA, Bruna Karine Estumano ; MOREIRA, Edma do Socorro Silva . 2- AS 

INTENCIONALIDADES DO ESTADO NO CONSELHO GESTOR DE UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO: O CASO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ 

GELADO. In: Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na concepção da 

pesquisa no PDTSA, 2014, Marabá. Seminário Produção e Incorporação da 

Interdisciplinaridade na concepção da pesquisa no PDTSA. Belém: Edufpa, 2014. 

 

ANJOS, H. P. ; SOUZA. N. C. ; MELO, L. B. . La investigación-formación: historias 

de vida e identidad docente. In: VIII Encuentro Internacional Educación Hoy: mas allá de la 

diversidad, 2014, Medellín, Colômbia. Educación Hoy: más allá de la diversidad. Ciudad de 

México: RIIE, 2014. v. 1. p. 1-20. 

 

ANJOS, H. P. ; Pereira, I. F.G. ; SOUZA, I. L. . Género, identidad y educación 

especial: historias de maestras. In: VIII Encuentro Internacional Educación Hoy: mas allá de 
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la diversidad, 2014, Medellín. La Educación Hoy: más allá de la diversidad. Ciudad de 

México: RIIE, 2014. v. 1. p. 1-20. 

 

CARNEIRO, H. A. ; ANJOS, H. P. . A presença da educação especial no Curso de 

Pedagogia da UFPA Campus Marabá, Pará. In: VI Jornada de Educação Especial e Inclusão, 

2014, Marabá, Pará. VI Jornada de Educação Especial e Inclusão: olhando a educação como 

um direito. Marabá, Pará: GEDPPD/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

MOURA, D. S. S. ; ANJOS, H. P. . A importância dos alunos em situação de 

deficiência no ensino superior. In: VI Jornada de Educação Especial e Inclusão, 2014, 

Marabá, Pará. VI Jornada de Educação Especial e Inclusão: olhando a educação como um 

direito. Marabá, Pará: GEDPPD/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

ALEXANDRE, H.M.B ; ANJOS, H. P. . Forjando a identidade docente no 

envolvimento com as situações de deficiências. In: VI Jornada de Educação Especial e 

Inclusão, 2014, Marabá, Pará. VI Jornada de Educação Especial e Inclusão: olhando a 

educação como um direito. Marabá, Pará: GEDPPD/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

SOUZA, M. B. ; ANJOS, H. P. . A literatura infantil e o aprendizado emocional na 

educação especial. In: VI Jornada de Educação Especial e Inclusão, 2014, Marabá, Pará. VI 

Jornada de Educação Especial e Inclusão: olhando a educação como um direito. Marabá, Pará: 

GEDPPD/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

PEREIRA, I. F.G. ; SOUZA, I. L. ; ANJOS, H. P. . Gênero, identidade e educação 

especial: histórias de professoras. In: VI Jornada de Educação Especial e Inclusão, 2014, 

Marabá, Pará. VI Jornada de Educação Especial e Inclusão: olhando a educação como um 

direito. Marabá, Pará: GEDPPD/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

SOUZA. N. C. ; ANJOS, H. P. . Discurso, saberes e identidade do pedagogo: 

memórias dos egressos do curso de Pedagogia da Interiorização da UFPA/Marabá. In: 
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Seminário Produção e Incorporação da interdisciplinaridade nas concepções de pesquisa do 

PDTSA, 2014, Marabá, Pará. Seminário Produção e Incorporação da interdisciplinaridade nas 

concepções de pesquisa do PDTSA. Marabá, Pará: PDTSA/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 

1-15. 

 

ANJOS, H. P. ; SOUZA, I. L. ; Pereira, I. F.G. . Gênero, identidade e educação 

especial. In: Seminário Produção e Incorporação da interdisciplinaridade nas concepções de 

pesquisa do PDTSA, 2014, Marabá, Pará. Seminário Produção e Incorporação da 

interdisciplinaridade nas concepções de pesquisa do PDTSA. Marabá, Pará: 

PDTSA/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

ANJOS, H. P. ; Michelotti, Fernando . Mestrado em Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade: uma experiência de Pós-Graduação Interdisciplinar na Amazônia. In: Seminário 

Produção e Incorporação da interdisciplinaridade nas concepções de pesquisa do PDTSA, 

2014, Marabá, Pará. Seminário Produção e Incorporação da interdisciplinaridade nas 

concepções de pesquisa do PDTSA. Marabá, Pará: PDTSA/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 

1-15. 

 

LISBÔA, F.M. ; ANJOS, H. P. . Sim e Não: formações discursivas nas propagandas 

eleitorais do Plebiscito 2011. In: Seminário Produção e Incorporação da interdisciplinaridade 

nas concepções de pesquisa do PDTSA, 2014, Marabá, Pará. Seminário Produção e 

Incorporação da interdisciplinaridade nas concepções de pesquisa do PDTSA. Marabá, Pará: 

PDTSA/ICH/UNIFESSPA, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

ANJOS, H. P. . Políticas brasileiras para a educação inclusiva: repercussões num 

municipio da Amazônia Oriental. In: 9vo Congreso Internacional de Educación Superior, 

2014, Havana, Cuba. Universidad 2014: 9vo Congreso Internacional de Educación Superior. 

Havana: Ministério de Educación Superior/Cuba, 2014. 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS 
 

34 

 

SOUZA. N. C. ; ANJOS, H. P. . A Universidade Nova no Brasil: influências das 

reformas européia e americana. In: 9vo Congreso Internacional de Educación Superior, 2014, 

Havana, Cuba. Universidad 20149vo Congreso Internacional de Educación Superior. Havana: 

Ministerio de La Educación Superior/Cuba, 2014. 

 

ANJOS, H. P. . Pesquisa-formação e história de vida: entretecendo possibilidades em 

educação inclusiva. Revista Brasileira de Educação, 2014. 

 

LIMA, Ivan Costa. Religiões de matriz africana em Marabá/PA. N'UMBUNTU EM 

REVISTA, v. 01, p. 143-164, 2014. 

 

LIMA, Ivan Costa . N'UMBUNTU em ação: população negra no sul e sudeste do Pará, 

processos de extensão e pesquis. N'UMBUNTU EM REVISTA, v. 01, p. 15-44, 2014. 

 

LIMA, Ivan Costa . Histórias e memórias de mulheres negras: proposições 

pedagógicas de combate ao racismo no Rio de Janeiro e Santa Catarina. In: VI Congresso 

Internacional de pesquisa auto biografica, 2014, Rio de Janeiro. VI CIPA. Rio de Janeiro: 

Editora UERJ, 2014. v. 01. p. 146-155. 

 

LIMA, Ivan Costa . Educação e Relações Étnico-raciais: projetos e pesquisa do N 

UMBUNTU no sul e sudeste do Pará. In: VII Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as 

Negros/as, 2014, Belém2014. Anais do VII COPENE. v. 01. 

 

ONGILIO, C. R. C. ; IKEDA, J. C. O. . A ditadura militar, expansão do capital e as 

lutas sociais no sudeste paraense. Lutas Sociais (PUCSP), v. 18, p. 79-90, 2014. 

{BORGES} CONGILIO, C. R. C. . MINERAÇÃO, TRABALHO E CONFLITOS 

AMAZÔNICOS NO SUDESTE DO PAR. Revista de Politicas Publicas (UFMA), v. 69, p. 

195-199, 2014. 
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CONGILIO, C. R. C. . MINERAÇÃO, TRABALHO E CONFLITOS AMAZÔNICOS 

NO SUDESTE DO PAR. Revista de Políticas Públicas, v. especial, p. 195-199, 2014. 

 

SILVA, I. S. . Territórios de migrantes: a alteridade representada pelo bairro São Félix 

na cidade de Marabá. N'Umbuntu em Revista, v. 1, p. 43-64, 2014. 

 

SILVA, I. S. . Memória social e construção de mitos fundacionais: separatismo na 

Amazônia oriental. Revista Novos Cadernos NAEA, v. 17, p. 203-223, 2014. 

 

SOUSA, K. V. ; SILVA, I. S. . Gênero e luta política: experiência das mulheres na luta 

pela/na terra no sudeste do Pará. In: Seminário Produção e Incorporação da 

Interdisciplinaridade na Concepção da Pesquisa no PDTSA, 2014, Marabá. Anais do 

Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na Concepção da Pesquisa no 

Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia. Marabá: 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

GOMES, M. M. F. ; SILVA, I. S. . Histórias de vida de mulheres camponesas: 

experiências femininas e direitos de cidadania. In: Seminário Produção e Incorporação da 

Interdisciplinaridade na Concepção da Pesquisa no PDTSA, 2014, Marabá. Anais do 

Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na Concepção da Pesquisa no 

Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia. Marabá: 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, 2014. v. 1. p. 1-15. 

 

SILVA, I. S. . Gênero e luta pela terra no sudeste do Pará: dos sentidos da roça e da 

palavra versos a produção cultura de inexistência produtiva e política de mulheres 

camponesas. In: Seminário Produção e Incorporação da Interdisciplinaridade na Concepção 

da Pesquisa no PDTSA, 2014, Marabá. Anais do Seminário Produção e Incorporação da 

Interdisciplinaridade na Concepção da Pesquisa no Programa de Pós-Graduação em 

Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia. Marabá: Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará, 2014. v. 1. p. 1-17. 
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6 - Prêmios, Distinções, Títulos e Honrarias  

 

I – Prof. Dr. André Augusto Inoue Oda: Prêmio Capes de tese 2014, Menção honrosa a 

André Augusto Inoue Oda por sua tese de doutorado em sociologia intitulada “Império da lei: 

um estudo de sociologia do direito e da violência. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

setembro de 2013. 

 

7 - Infraestrutura e Acessibilidade 

7.1- Espaço Físico 

 

No que diz respeito à acessibilidade, há avanços notáveis alcançados por esta 

Instituição, porém ainda insuficientes para sanar as dificuldades existentes, pois apesar das 

reformas já realizadas no sentido de garantir o fluxo de todas as pessoas a qualquer área ou 

setor da Unifesspa em suas Unidades (I, II e III), ainda não há total flexibilização do trânsito 

por todos os espaços desta Instituição, levando em consideração o conjunto das necessidades 

especiais e locomotivas existentes entre alunos, docentes e técnicos administrativos na 

Universidade. 

Embora os cinco cursos vinculados ao ICH ainda não tenham recebido alunos que 

apresentam deficiências e/ou necessidades especiais que impliquem em obras voltadas à 

acessibilidade, sabemos que precisamos nos preparar para recebermos bem e adequadamente 

essas demandas especiais em todas as suas carências e não somente em relação à deficiência, 

seja em relação às necessidades de locomoção específicas em função de gravidez ou mesmo 

pessoas temporariamente limitadas por conta de acidentes, idosos, obesos, etc. 

Quanto às dependências do ICH, podemos citar os seguintes equipamentos e 

adaptações feitas no sentido de adequar nossa estrutura aos princípios da acessibilidade: 

 

I – No prédio 03:  
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-Reforma e adaptação do Auditório do ICH, com a construção de uma rampa de acesso 

paralela à entrada e dentro do auditório. 

-Construção de banheiro adaptado a cadeirante.  

-Reserva de vagas no estacionamento: 1 (uma) para cadeirante e 1 (uma) para idoso. 

II – No prédio 06: 

-Construção de elevador adaptado a cadeirante. 

III – No prédio 06: 

-Construção de elevador adaptado a cadeirante. 

-Construção de banheiro adaptado a cadeirante. 

-Adaptação das passarelas, com trilhas para deficientes visuais (parcialmente 

construídas). 

IV – No prédio Reuni, cidade universitária, prédio 03: 

-Construção de banheiros adaptados a cadeirante. 

-Cita-se a adaptação das calçadas entre os prédios da cidade universitária, como meio 

para garantir a acessibilidade de portadores de necessidades visuais. 

 

Entretanto, apesar dessas melhorias, podemos observar que: 

-As portas das salas de aula que atendem ao ICH, bem como as das salas do 

administrativo ainda não foram adaptadas a essas necessidades. 

-Nos espaços dos corredores falta a instalação de lavabos, bebedouros e telefones 

públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

-Mesmo com vagas no estacionamento reservadas aos cadeirantes e aos idosos, o 

número de vagas é pequeno e já testemunhamos desrespeito para com a garantia desses 

direitos, o que indica a falta de monitoramento das políticas de acessibilidade e inclusão na 

Universidade. 

-As rampas ainda são insuficientes numericamente e ainda não foram plenamente 

adaptadas ao acesso de cadeirantes e cegos a toda a Unidade, carecendo ainda de trilhas e 

corrimãos.  

-Os elevadores existentes carecem de reparos, manutenção constante e um operador 

disponível. 
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Além disso, propomos a construção de banheiros já adaptados no prédio 06, da 

Unidade I, onde funciona este ICH e mais 8 (oito) salas sem banheiros de uso geral e nem 

adaptados, nem no térreo e nem no primeiro andar, tornando desconfortável a locomoção das 

pessoas que necessitam ir ao banheiro. 

Por fim, cabe destacar a necessidade de a acessibilidade ser tema de um profundo 

debate no ICH, sobretudo no que diz respeito à sua relação com as políticas de inclusão 

defendidas por nossa unidade. Sabemos que ainda faltam muitas ações para que esta 

Universidade fique totalmente adaptada a receber os membros da comunidade universitária, 

garantido o acesso de todos sem dificuldades. Sabemos ainda que muitas ações vêm sendo 

tomadas nesse sentido, mas não podemos reduzir o debate da acessibilidade e da inclusão 

apenas à dotação de infraestruturas físico-territoriais e a construção de equipamentos na 

Unifesspa. 

Cientes disso, elencamos a seguir algumas indicações imprescindíveis para pensar a 

acessibilidade em tempos de implantação da Unifesspa. 

 

1 – Para o atendimento às necessidades especiais de alunos cegos, é necessário manter 

uma sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora braile acoplada 

ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, 

software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a 

aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado ao computador;  

2 – Adoção de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de 

fitas sonoras para uso didático. 

3 – Considerar nos próximos concursos públicos vagas para intérprete de língua de 

sinais/língua portuguesa, especialmente para o apoio às aulas na graduação, à realização e 

revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não 

tenha expressado o real conhecimento do aluno;  

4 – É necessário que se discuta no ICH a possibilidade de adotar flexibilidade na 

correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 
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5 – Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

 

Obras, Reformas e Equipamentos de Informática da Unidade; 

Em termos de obras, em 2014 o ICH recebeu da Unifesspa o prédio REUNI (prédio 

03), localizado na cidade universitária da Unifesspa, Unidade 3, onde alocou o curso novo de 

História e o PDTSA. Destaque-se que este prédio é provisoriamente compartilhado com 

setores e órgãos da Administração Superior, bem como com a própria Reitoria. 

Em termos de reforma, no final de 2014 foi entregue o Auditório do ICH, Unidade I, 

prédio 03, reformado. 

Por fim, em termos de equipamentos e de informática, atualmente, o ICH possui as 

seguintes instalações: 

I – Um laboratório de informática, com 10 desktops, instalado na Unidade III, prédio 

REUNI, prédio 03, térreo. 

II – Um laboratório de informática interno ao PDTSA, contendo 10 computadores, 

instalado na Unidade III, prédio REUNI, prédio 03, primeiro andar. 

III – Um laboratório de cartografia, contendo 12 desktops, instalado na Unidade I, 

prédio 10. 

IV – Uma brinquedoteca, vinculada à FACED, instalada na Unidade I, prédio 10. 

 As demais instalações do ICH possuem diversos equipamentos que têm possibilitado o 

desenvolvimento das atividades. 

88    --  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDOO  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE 
  

 Conforme descrito acima, em 2014, consideramos que houve avanços institucionais 

significativos através das diversas ações desenvolvidas pelo ICH, como os eventos 

acadêmicos com a participação de profissionais externos e da relação interna entre os 

Institutos e a administração superior. Destaca-se que professores do ICH ministraram 

disciplinas em outros institutos, fortalecendo a dimensão do ensino e o diálogo acadêmico 

entre as áreas diferentes áreas do conhecimento. A entrada dos técnicos em meados de 2014 

dinamizaram, sobremaneira, as ações e o diálogo interno, ainda que tenhamos carência de um  
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corpo técnico maior que atuem nas faculdades e no colegiado de história, estas subunidades 

necessitam urgentemente de técnicos administrativos, de bolsistas e pedagógicos para 

qualificar o trabalhos internos, como poderá ser com um técnico em assuntos educacionais 

cujo trabalho de releitura, analise, construção e sistematização dos PPP das humanidades, 

numa perspectiva interdisciplinar, contribuirá qualitativamente para o avanço das ciências 

humanas no contexto da Unifesspa. 

       Um aspecto relevante, ainda, foi a qualidade do sistema de informática que permitiu a 

interligação imediato entre os três campus, facilitando o encaminhamento das ações do 

instituto.  

 Ampliações dos recursos humanos e de materiais foram e, se mantém indispensáveis 

para o andamento do planejamento do instituto.  

9  - Conclusão 
 

O ICH desenvolveu diversas ações contemplando o ensino, a pesquisa e a extensão,  , 

pilares da Universidade, além da administração publica. Atuando na graduação e pós-

graduação com autonomia, diálogo e democracia seu empenho é marcadamente positivo, com 

desafios estimulantes para a construção da UNIFESSPA. Um deles é a permanente 

capacitação de seu quadro de pessoal tanto técnico como docente, responsáveis pelo 

desempenho geral da instituição. Como descrito acima, o instituto ainda necessita de 

profissionais para assumir as novas demandas que a UNIFESSPA exige para a administração, 

o ensino, a pesquisa e a extensão, através das quais o retorno à sociedade é garantido.  

Podemos afirmar que os grandes desafios que ainda se colocam ao desempenho de 

nossa unidade, referem-se à: (a) ampliação e consolidação do quadro técnico da unidade e de 

suas subunidades, que consta na projeção de nosso organograma. Esta é uma questão básica 

quando pensamos a necessidade de celeridade e agilidade e boa governança no Instituto; (b) a 

consolidação de seu quadro docente, pois ainda existem vagas que precisam ser repostas às 

suas Faculdades; (c) a necessidade urgente de qualificação de parcela significativa de seu 

corpo docente; (d) a expansão e a consolidação da pós-graduação no Instituto; (e) a 

construção de uma biblioteca das humanidades. 
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Ressalta-se, ainda, que a despeito de todo investimento em diálogo e integração, no 

nível interno e externo, é necessário o constante trabalho de fortalecimento interno de 

pesquisas com diferentes ciências, como exigido pelas agências de fomento. Do mesmo 

modo, o exercício de parcerias de docentes em disciplinas comuns das ciências humanas e em 

disciplinas de outras áreas do conhecimento cujo princípio e método interdisciplinar 

favoreçam o diálogo com as humanidades e vice-versa.  

O ICH tem papel estratégico na construção de pesquisas e de ações integradas que 

contribuem sumariamente a um planejamento compartilhado inovador, relevante à 

UNIFESSPA. 

 

 


