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1. INTRODUÇÃO 

 

O Instituto pro tempore de Ciências Humanas – ICH, foi criado 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 caráter interdisciplinar, com autonomia 

acadêmica e administrativa, que atua na formação profissional superior em graduação e pós-

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

Estatuto Geral da Unifesspa (Anexo à Resolução n.º 017, de 29 de outubro de 2015), pelas 

normas complementares que forem baixadas pelos Órgãos da Administração Superior e, na 

esfera de sua competência, pelas Resoluções de sua Congregação pro tempore, em destaque: 

Resolução nº 013/2015 do Conselho Universitário (CONSUN), que aprova o Regimento pro 

tempore do Instituto de Ciências Humanas – ICH; e Resolução n.º 01/2014 do Conselho 

Superior de Administração (CONSAD), que regulamenta e disciplina o uso dos espaços 

físico-territoriais do ICH. 

Os cursos oferecidos pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará por meio 

do ICH são: Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais; Bacharelado e Licenciatura em 

Geografia; Licenciatura em Educação do Campo; Licenciatura em História e Licenciatura em 

Pedagogia; além do curso, nível Mestrado, de Pós-Graduação Interdisciplinar em Dinâmicas 

Territoriais e Sociedade na Amazônia. O Instituto dispõe de laboratórios, assim como espaços 

destinados a grupos e núcleos de pesquisa. 

Destacamos ainda que 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). 
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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. 

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 do Instituto. 

Em relação ao ensino, continua-se com a meta de construir condições para a 

permanência de seus alunos ao longo de sua vida acadêmica no ensino superior, 

especialmente aqueles(as) que fazem parte de grupos, comunidades e populações excluídas no 

campo e na cidade. Assim como propor, ao longo do ano, a realização de ações de orientação 

acadêmica aos discentes, vinculados ao Instituto, sobre sua “vida acadêmica” na Unifesspa no 

que tange aos seus direitos, deveres, ações e oportunidades. 
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  1.1. Principais realizações da gestão no exercício 

 

Ao longo do ano de 2015 foram realizadas, pelo ICH, as seguintes ações e 

atividades: 

I – Aprovação do Regimento pro tempore do Instituto de Ciências da Humanas, pela 

Resolução 013, de 19 de março de 2015. 

II – Apoio ao evento I Semana das Humanidades, com o tema “Territorialidade, Dinâmicas 

Sociais e Educacionais no Sudeste do Pará”, realizado pelos discentes do ICH, através dos 

Centros Acadêmicos e representações estudantis dos cursos de Ciências Sociais, Geografia, 

História, Pedagogia e Educação do Campo. O evento foi realizado pelos alunos em parceria 

com a PROEX. 

III – Realização de atividades com os discentes dos cursos de Ciências Sociais e Geografia na 

2ª Semana do Calouro da Unifesspa; 

IV - Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor efetivo para 

atuação na Faculdade de Educação do Campo, através do edital n.º 04, de 20 de fevereiro de 

2015, para as disciplinas: Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica 

aplicados à Agroecologia (uma vaga); Ensino de Línguas em Contextos bilíngues e bidialetais 

na educação escolar indígena e do campo (uma vaga); Epistemologia Geral (uma vaga); 

Educação Matemática e suas Relações com a Educação do Campo (duas vagas); Currículo e 

Educação do Campo (uma vaga); América latina e Caribe: Diálogos Culturais e Políticos  

(uma vaga); e Metodologia e Prática do Ensino de História (duas vagas). Todas as referidas 

vagas foram preenchidas. 

V – Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor substituto: Edital nº 

90, de 04 de novembro de 2015, para a disciplina de Ciências Humanas e Sociais (duas vagas 

ofertadas, apenas uma vaga preenchida, tendo em vista que apenas um candidato foi aprovado 

e já se encontra em exercício); Edital nº 93, de 09 de dezembro de 2015, para a disciplina de 

História da Amazônia (vaga não efetivada até o momento, devido a falta de comparecimento 

de inscritos durante o certame). 
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VI – Renovação de contrato de professores substitutos das faculdades de Geografia (duas 

renovações) e Faculdade de Ciências Sociais (uma renovação); 

VII – Proposta de Reformulação do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Geografia. 

VIII – Apoio no evento CINEFRONTE;  

IX – Apoio no evento XV Encontro Paraense de Geografia; 

X – Apoio no Ciclo de Palestra do Projeto "A GEOMORFOLOGIA URBANA COMO 

FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DE GEOGRAFIA" - 

PAPIM-PROEG-Unifesspa; 

XI – Finalização e aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Geografia; 

XII – Realização de colação de grau em caráter extraordinário; 

XIII – Realização da 1ª e 2ª colação de grau coletiva do Instituto; 

XVI – Realização de eleição para sua direção pro tempore, na forma eletrônica, via sistema 

SIGEleição, no período de 18 a 30 de novembro de 2015; 

XV – Realização de eleição para direção da Faculdade de Geografia; 

XVI – Finalização e aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências 

Sociais; 

XVII – Finalização e aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências 

Sociais; 

XVIII – Realização (com tramitação ainda em andamento) de Concurso Público para 

provimento cargos de professor efetivo, edital n.º 87, de 18 de setembro de 2015, para as 

disciplinas de História da África e História e Cultura Afro-Brasileira (uma vaga), História da 

América (uma vaga), História da Amazônia (uma vaga), Sociologia da Educação (uma vaga) e 

Fundamentos da Educação Especial com Ênfase em LIBRAS (uma vaga). Concurso em 

andamento. 
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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) Carência de espaço físico; 

B) Carência de técnicos-administrativo; 

C) Carência de equipamentos; 

D) Salas cedidas a Reitoria; 

E) Corte no orçamento de capital em 2015. 

Com o aumento das turmas nas Faculdades vinculadas ao ICH, houve um aumento 

na demanda por salas de aulas e o espaço físico destinado ao Instituto continua inalterado 

desde a sua criação, tornando-se insuficiente para suprir esse novo cenário. 

Levando em consideração a questão a carência de servidores técnico administrativos 

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

pós-graduação, assim como o Colegiado de História, que com o concurso para professor 

efetivo (edital nº 87/2015) em andamento, se tornará uma faculdade. Consequentemente, cada 

Faculdade, atualmente, conta com um técnico-administrativo para atender suas demandas 

(com exceção da Faculdade de Educação do Campo, que conta com três), e com a futura 

criação da Faculdade de História, não há técnico-administrativo disponível para ser lotada na 

referida subunidade. 

Apesar da reestruturação de uma grande parte de nosso espaço físico, ainda há 

grupos de pesquisa e espaços destinados a salas de aula em condições de dificuldades de 

instalações físicas; na questão acadêmica ainda há carência de docentes para o atendimento da 

demanda de disciplinas. 

Outro aspecto importante a ser citado é a carência de servidores técnicos 

qualificados, para atender com eficiência e eficácia as demandas crescentes do Instituto. No 

âmbito de infra-estrutura, tivemos muitas dificuldades devido as instalações obsoletas 

elétricas e principalmente hidráulicas, onde ainda enfrentamos intensos problemas com a 

constante falta de água nos banheiros e nos laboratórios multiusos. Destacamos também que 
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precisamos de móveis de suporte laboral dos setores administrativos, em virtude de o Instituto 

foi criado e está funcionando com mobiliários emprestados de outros setores.  

Além da carência de mobiliários, há a falta de equipamentos para o bom andamento 

das atividades. Pela ausência, o coordenador administrativo e a secretária acadêmica, ambos 

do Instituto, utilizam notebooks pessoais para a viabilização dos seus serviços. 

Vale ressaltar que as dificuldades financeiras da instituição, onde não foi repassado o 

valor R$ 118.410,18 de capital (PI – Aquisição de material permanente. PI 0402G1900R, com 

valor de R$ 101.494,44; PI O0804T9400R, com valor de R$ 16.915,74) para o Instituto em 

2015, valor total do orçamento de capital do instituto, prejudicaram o avanço e melhorias no 

ICH. 

 Também cumpre observar que devido a espaços, sobretudo no Campus III estarem 

cedidos para a Reitoria (duas salas de protocolo, uma para atendimento de cantina e um andar 

para o funcionamento da Reitoria), assim como sala cedida ao Núcleo de Acessibilidade no 

Campus I, carece o Instituto de maior número de espaços para salas de aula; salas estas que no 

futuro serão necessárias para atendimento dos cursos do instituto, com destaque para os 

cursos de Educação do Campo, que temporariamente tem boa parte de suas aulas realizadas 

fora da UNIFESSPA, mas que já sinaliza que terá dificuldades a partir de 2016 para conseguir 

outros espaços externos à Universidade, como também ao crescimento do curso de 

Licenciatura em História, que ainda está em seu terceiro ano de atividades. Faz-se necessário, 

portanto, que as salas ocupadas retornem à administração do Instituto e sejam transformadas 

em salas de aula. 

 

1.3. Planos e projetos concretos para o exercício subsequente 

 

I – Ações de orientação acadêmica aos discentes (título: Ação Acadêmica do ICH, com uma 

realização por período letivo), vinculados ao Instituto, sobre sua “vida acadêmica” na 

Unifesspa no que tange aos seus direitos, deveres, ações e oportunidades, efetuando o repasse 

de informações concernentes aos seguintes pontos: Organograma da Unifesspa e do ICH, 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

9 

Calendário Acadêmico (prazos); Consultas às ferramentas do sistema Sigaa; Colação de grau 

e emissão de diploma; Solicitações (procedimentos) e Ambientes virtuais da Unifesspa. 

II - Incentivo a projetos de pesquisa e extensão, promovendo seminários e eventos científicos 

que principalmente coloquem os docentes e discentes em evidência. Entre os eventos 

apoiados, encontram-se: II Semana de Humanidades, a ser realizada em outubro de 2016, sob 

promoção dos centros acadêmicos do ICH; Encontro Regional dos Estudantes de Ciências 

Sociais, ERECS/Norte, 21 a 23 de abril de 2016, sob organização do Centro Acadêmico de 

Ciências Sociais (CACS); Semana Camponesa, 08 a 18 de abril de 2016; 

III - Reuniões periódicas com os técnico-administrativos do ICH, para o envolvimento de toda 

a categoria, acolhendo sugestões, para ações voltadas a melhoria do ICB; 

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

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

V – Criação do site do Instituto e das Faculdades que ainda não disponham desse recurso, 

possibilitando maior visibilidade aos eventos, ações e fluxos de processos administrativos 

realizados pela Unidade e pelas Subunidades; 

VI – Otimizar o mecanismo de submissão e avaliação dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão submetidos aos avaliadores do Conselho do ICH, inclusive criando resoluções que 

estruturem os trabalhos das comissões de avaliação; 

VII – Criar revista acadêmica do Instituto de Ciências Humanas, com periodicidade semestral; 

VIII – Criar informativo trimestral do Instituto de Ciências Humanas, tendo como público-

alvo a comunidade acadêmica do Instituto. 

 

1.4. Identificação da Unidade  

 

Nome do instituto / SIGLA: Instituto de Ciências Humanas / ICH 

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

Marabá-PA, CEP: 68.507-590. 

Ato de criação da Unidade: Resolução do CONSUN pro tempore n.º 003, de 04 de Abril de 2014 

(seção I, artigos 34 ao 40). 
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E-mail e Telefone da Unidade: ich@unifesspa.edu.br / (94) 2101-7105 

Nome do Diretor da Unidade no ano de 2015: Marcos Alexandre Pimentel da silva 

Portaria de nomeação e Período de Gestão: Portaria nº. 0080/2013 – 22/10/2013 A 07/01/2016 

Nome do Diretor da Unidade a partir de 7 de janeiro de 2016: Janailson Macêdo Luiz 

Nome do Diretor Adjunto da Unidade na parte inicial de 2015: Edma do Socorro Silva Moreira 

Portaria de nomeação e Período de Gestão: Portaria nº. 144/2014 – 01/04/2014 A 01/03/2015 

Nome do Diretor Adjunto da Unidade a partir de 7 de janeiro de 2016: Marcelo Gaudêncio Brito 

Pureza 

Caracterização do Instituto por Subunidade acadêmica 

SUBNUNIDADE CURSOS 

Programa de Pós-Graduação em 

Dinâmicas Territoriais e Sociedade na 

Amazônia 

Mestrado acadêmico, interdisciplinar, em Dinâmicas 

Territoriais e Sociedade na Amazônia 

 Faculdade de Ciências Sociais do 

Araguaia-Tocantins 

 Licenciatura em Ciências Sociais 

 Bacharelado em Ciências Sociais 

Faculdade de Educação do Campo 

 Licenciatura em Educação do Campo 

 Licenciatura em História 

Faculdade de Geografia 

 Licenciatura em Geografia 

 Bacharelado em Geografia 

Faculdade de Ciências da Educação Licenciatura em Pedagogia 

 

mailto:ich@unifesspa.edu.br
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2. ORGANOGRAMA 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE ACADÊMICA 

 

3.1 Organização e Funcionamento  

 

Apresentamos o corpo gestor, membros da congregação e a estrutura 

organizacional, cuja competência é prestar à Direção do Instituto apoio acadêmico e 
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administrativo necessários ao desempenho das atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

planejamento, avaliação e gestão. 

a) Diretoria Geral 

b) Diretoria Adjunta 

c) Secretaria Executiva 

d) Coordenadoria Acadêmica  

e) Coordenadoria Administrativa 

f) Faculdades: 

 Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia-Tocantins 

 Faculdade de Ciências da Educação 

 Faculdade de Educação do Campo 

→ Colegiado de História 

 Faculdade de Geografia 

g) Programas de Pós-Graduação 

 Programa de Pós Graduação em Dinâmicas territoriais e Sociedade na Amazônia 

- Corpo Técnico-Administrativo 

O corpo técnico-administrativo do ICH é composto por servidores oriundo de 

concurso público realizado pela Unifesspa nos anos de 2014 e 2015 e por servidores que antes 

eram lotados no Campus Marabá da Universidade Federal do Pará (UFPA), sendo oito (08) 

assistentes em administração e três (03) técnico-administrativo. 

Nosso quadro de técnicos ainda não está completo, tendo em algumas 

subunidades apenas um assistente administrativo realizando as atividades de toda a 

Faculdade.  

 

- Corpo Docente  
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O Instituto de Ciências Humanas possui a maior parte do seu corpo docente 

formado por 38 (trinta e oito) mestres e 26 (vinte e seis) doutores. Dos 38 mestres, 14 

(quatorze) estão em processo de doutoramento (ao final de 2015, mais dois professores foram 

aprovados para efetuar doutoramento, com atividades que se iniciarão em 2016), o que 

agregará mais qualidade ao ensino e estímulo a produção científica do Instituto. No concurso 

que está em andamento, foi priorizado a contratação de Professores Doutores, de forma a ter 

um possível enquadramento como integrantes no curso de pós-graduação do Instituto. 

Ao longo do ano de 2015, o total de 05 professores tiveram seus pedidos de 

afastamento para realização de pós-graduação (doutorado), o que traz muitos benefícios para 

o Instituto, como atualização de conhecimentos, novas publicações, parcerias em projetos de 

pesquisa, entre outros. 

Como requisito para a aprovação desses afastamentos, leva-se em conta 

principalmente o planejamento das Faculdades, a fim de que não resulte prejuízos às aulas na 

graduação, através da contratação de professores substitutos ou da realocação da carga horária 

para os professores de disciplinas próximas. 

Para suprir a necessidade de aumentar o quadro de docentes do Instituto, foi 

realizado Concurso Público para provimento cargos de professor efetivo, edital n.º 04, de 20 

de fevereiro de 2015, para as disciplinas de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação 

Geográfica aplicados à Agroecologia (uma vaga), Ensino de Línguas em Contextos bilíngues 

e bidialetais na educação escolar indígena e do campo (uma vaga), Epistemologia Geral (uma 

vaga), Educação Matemática e suas Relações com a Educação do Campo (duas vaga), 

Currículo e Educação do Campo (uma vaga), América latina e Caribe: Diálogos Culturais e 

Políticos  (uma vaga) e Metodologia e Prática do Ensino de História (duas vaga). Assim como 

a Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor substituto, edital nº 

90, de 04 de novembro de 2015, para a disciplina de Ciências Humanas e Sociais (uma vaga – 

em processo de contratação) e edital nº 93, de 09 de dezembro de 2015, para a disciplina de 

História da Amazônia (concurso em andamento). 

Finalizando o ano de 2015, foi aberto edital n.º 87, de 18 de setembro de 2015, para a 

Realização de Concurso Público para provimento cargos de professor efetivo para as 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

14 

disciplinas de História da África e História e Cultura Afro-Brasileira (uma vaga), História da 

América (uma vaga), História da Amazônia (uma vaga), Sociologia da Educação (uma vaga) e 

Fundamentos da Educação Especial com Ênfase em LIBRAS (uma vaga). Este concurso 

encontra-se em andamento. 

Na Unifesspa, em geral, encontra-se um quadro de saída frequente de funcionários 

do setor técnico administrativo e de docentes. Este fato, 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. 

3.2 – Quantitativo de Docentes Lotados na Unidade e situação (Dividido por Subunidade) 

 

Subunidade 
Situação 

Total 
Ativo permanente Substituto Cedido Outros 

FACSAT 7* 2 - - 9 

FECAMPO 29 - - - 29 

FG 7 2 - - 9 

FACED 6** - - - 6 

Total 49 - - - 53 

*Ao final do ano esse número aumentou para 9, devido o retorno de docentes antes afastado para doutoramento. 

** Ao final do ano esse número aumentou para 9, devido o retorno de docentes antes afastados para 

doutoramento e pós-doutoramento. 

 

3.3 – Quantitativo de Docentes afastados e tipo de afastamento 

 

Subunidade 

Tipo de afastamento 

Total 

Doutoramento 
Pós-

Doutorado 
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FACSAT 02* - - - - 02 

FECAMPO 03 - - - - 03 

FG 04 - - - - 04 

FACED 03** 1* - - - 03 

Total 11 - - - - 11 

*As docentes afastadas retornaram durante o ano letivo, apresentando o título de doutorado. 

* Dois dos docentes afastados para doutoramento e um para pós-doutoramento retornaram durante o ano letivo, 

apresentando os respectivos títulos. 

 

3.4- Quantitativo de Técnico-Administrativo e classe  

 

Unidade / Subunidade 
Classe 

Total 

D E 

ICH 3 1 4 

FACSAT 1 0 1 

FECAMPO 2 1 3 

FG 1 0 1 

FACED 0 1 1 

PDTSA 1 0 1 

TOTAL 8 3 11 

 

3.5 Quantitativo de Técnico-Administrativo afastados e tipo de afastamento 

 

Subunidade Quantidade Tipos de Afastamento* 

------------ ------------ ------------ 

------------ ------------ ------------ 

------------- ------------- ------------- 
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*Licença Saúde; Mandato Eletivo; Qualificação; e outros – especificar; 

 

4 INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ACADÊMICA  

 

4.1 Infraestrutura e acessibilidade 

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. 

Sabemos que precisamos nos preparar para recebermos bem e adequadamente essas 

demandas especiais no tocante a acessibilidade, seja para atender aos alunos do próprio 

instituto, seja para atender a comunidade acadêmica que circula pelos espaços do ICH, devido 

a centralidade do espaço do Campus I. 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. 

Essas medidas se tornam ainda mais pertinentes quando se encontram no cerne da 

comunidade do instituto alunos com deficiência, como ocorre, por exemplo, no que tange a 

um aluno com deficiência visual, matriculado no curso de Ciências Sociais. 

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 

  - 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 (Espaço físico em frente ao prédio). 

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

idoso. 
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II – No prédio 06: 

- Construção de elevador 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. 

Além disso, sugerimos a construção de banheiros já adaptados no prédio 06, da 

Unidade I, onde funciona este ICH, 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 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

18 

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; 

5 – Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

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. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

19 

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. 

 

4.2 - Área de Laboratórios de Ensino – 2015 

 

Nome do Curso 
Nome do 

Laboratório 
Capacidade* Sigla m² 

No. de 

Computadores 

Pós-Graduação 
Laboratório de 

Informática - PDTSA 10 
  

10 

Licenciatura em 

Geografia 

Bacharelado em 

Geografia 
Laboratório de ensino 

de Geografia 10 
  

02 

Licenciatura em 

Geografia 

Bacharelado em 

Geografia 
Laboratório de 

Cartografia - Geografia 12 
  

12 

Licenciatura em 

Geografia 

Bacharelado em 

Geografia 
Laboratório de Agrária e 

regional - NEDETER 12 
  

3 

Licenciatura em 

História 
Laboratório de História 

Social da Amazônia 12 
  

- 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Núcleo de Educação 

Especial 
10 NEES 

 
3 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Núcleo de Educação 

Ambiental 
10 NEAM 

 
4 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Núcleo de Educação e 

Tecnologia 
8 NETIC 

 
5 

Licenciatura em 
Brinquedoteca – 

Pedagogia 30 
  

- 
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Pedagogia 

 

TOTAIS 102   

 

29 

 

4.3 - Área de Outros Tipos de Laboratórios – 2015 

 

Nome do Laboratório Capacidade Sigla m.² N.º de 

computadores 

Laboratório de Informática 

do ICH 

12 ------ --------- 10 

 

 4.4 Instalações, Equipamentos e Recursos Institucionais por Unidade / Subunidade – 2015 

 

Unidade 

Número de Micros 
Micros com Acesso à 

Internet 
Uso Acadêmico (Ens./ 

Pesq./ Exten.) 

Uso 

Administrativo 
Total 

 ICH 10 03 13 13 

FACSAT - 03 03 03 

FECAMPO 2 05 07 07 

FG 17 02 04 23 

FACED 14 02 02 18 

TOTAL    43 15 29 64 

 4.5 Infraestrutura Geral da Unidade - 2015 

 

Tipo Nome Sigla Qtde. 
Capaci

dade 
m2 

Horário de 

funcionament

o 

Utilização 

(presencial/distâ

ncia) 

Atende 

ao PNE 

(sim/nã

o) 

Sala 

Administrativa 

Instituto 

de 

Ciências 

Humanas 

ICH 06 - - 
Horário 

administrativo 
Presencial Sim 
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Sala de Aula 
 Salas de 

Aulas 
- 12 320 - 

07h30min as 

22h00min 
Presencial Sim 

Banheiros 
Banheiros 

- 06 15 - 24h Presencial Sim 

Sala de 

professores 

Sala de 

professore

s 

- 02 33 - 
Horário 

administrativo 
Presencial Sim 

 Outros* 

Auditório 

Auditório 

do 

Campus I  

- 01 150 - 
08h00min às 

22h00min 
Presencial Sim 

Outros** 

Grupos e 

núcleos de 

pesquisa 

Grupos e 

núcleos 

- 11 100 - 
08h00min às 

22h00min 
Presencial Sim 

Outros*** 

Salas cedidas 

Salas 

cedidas 

Campus I 

e III 

- 14 120 - 
08h00min às 

22h00min 
Presencial Sim 

SUB-TOTAL 

-   
52  

    

 Tipo: Área de lazer/espaço livre, Auditório, Biblioteca, Espaço de Conveniência, Sala de Professor, Sala 

Administrativa, Salas de Aula, Salas de Pesquisa, Depósitos, Banheiros, Área de Circulação. 

 * outros: especificar 

 

4.6 - Equipamentos de Ensino da Unidade – 2015 

 
Tipo Quantidade 

Equipamento de áudio;  - 

Equipamento de climatização-ar,central de ar,etc.; 75* 

Equipamentos de computação;  64 

Equipamentos de videoconferência/teleconferência;  - 

Equipamentos específicos-microscópio, roteador, etc.;  03 

Lousa Interativa (Quadro Digital)  02 

Inovações tecnológicas significativas   - 

Outros – Relaciona-los;  - 

*Não constam na relação as centrais de ar localizadas no segundo 

andar do prédio Reuni (Campus III). 

 

4.7 Acessibilidade – 2015 

 
 Infraestrutura física – TIPO 

 
Quantidade 

Rampa 01 

Plataforma e Elevadores 02 

Outros – especificar (banheiros adaptados) 02 

Total Geral 02 
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ELENCAR CURSOS QUE POSSUEM LIBRAS NO CURRÍCULO – 2015  

  
Licenciatura em Ciências Sociais 

  

  

  

NÚMERO DISCENTES COM DEFICIÊNCIA POR CURSO 

 

Curso Total 
Atendidos por tecnologias 

educacionais (sim / não) 

 - Ciências Sociais  1 - Não 

TOTAL 1  Não 

 

5. CONTEÚDO ESPECÍFICO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

5.1 Atividades Acadêmicas e Ensino de Graduação 

 

Na Graduação o Instituto de Ciências Humanas - ICH está constituído por 04 

(quatro) Faculdades, a saber: Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia-Tocantis (Curso de 

Ciências Sociais); Faculdade de Ciência da Educação (Curso de Pedagogia); Faculdade de 

Educação do Campo (Curso de Educação do Campo e Curso de História) e; Faculdade de 

Geografia (Curso de Geografia). 

 

 5.2 Ensino de Pós-Graduação 

O ICH apresenta o Programa de Pós Graduação em Dinâmicas territoriais e 

Sociedade na Amazônia, que é uma pós-graduação Stricto–Sensu, nível mestrado. 

 

5.2.1 - Produção Intelectual e Cientifica – 2015 

    

Especificação Quant. 

Anais --- 

Artigos de Opinião --- 

Artigos Publicados em Periódicos (Nacionais / 

Internacionais) 28 

Capítulos de Livros (Publicados no País / Exterior) 23 
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Cursos Ministrados 14 

Dissertações de Mestrado (defendidas e aprovadas) --- 

Edições de Obras/Composição --- 

Exposições 02 

Filmes, Vídeo ou Áudio - visuais e m divulgação, 

Multimeios 02 

Livros Publicados (País / Exterior) 07 

Manuais Técnicos --- 

Monografias Finais de Especialização (orientadas e 

aprovadas) 08 

Participação em eventos, palestras, conferências, etc. 96 

Participação em exposição ou apresentações artísticas 01 

Prêmios --- 

Programas de Rádio e/ ou TV 01 

Projetos 64 

Publicações em Veículos de Circulação Local --- 

Relatórios Finais de Extensão  01 

Relatórios Finais de Pesquisa 01 

Relatórios Técnicos 08 

Resumo de Anais 09 

Revisões Técnicas de Livros e/ ou Capítulos --- 

Softwares Educativos 01 

Teses de Doutorado (defendidas e aprovadas) 05 

Trabalhos Apresentados em Congressos 

(Nacionais/Internacionais) 68 

Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação 

(orientação e aprovação) 81 

Trabalhos Publicados  11 

Traduções/Revisões --- 

Outros – especificar  ---- 

Trabalhos Técnicos 05 

Dissertação de Mestrado (orientadas e aprovadas) 02 

TOTAL 435 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

Com o início de 2016, inicia-se o trabalho da nova gestão do Instituto, que terá como 

incumbência, com o apoio dos servidores técnico-administrativos, que vem realizando bons 

trabalhos os setores acadêmico e administrativo, dar continuidade às ações da Unidade. Será 
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buscado: o fortalecimento das decisões colegiadas no âmbito da Congregação do Instituto; a 

finalização dos concursos para professor efetivo; a criação da Faculdade de História, que 

passará a contar com 9 (nove) professores em 2016, após a realização dos concursos e o 

preenchimento das vagas; a realização de concursos para professor substituto para os 

professores aprovados no doutorado e que solicitaram afastamento, cursos de Ciências 

Sociais, Geografia e História; o apoio ao processo de elaboração da Estatuinte da 

UNIFESSPA; Melhoria dos espaços do Campus I junto à Reitoria; Melhor divulgação de 

ações desenvolvidas pelo institutos, documentações pertinentes (resoluções, portarias, 

regimentos, atas, entre outras) em sítio eletrônico próprio; Fortalecimento dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação do Instituto; entre outras ações. 


