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APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) configura-se
numa conquista histórica do Sul e Sudeste do Estado do Pará.

A criação e a

implantação da Unifesspa foram concebidas a partir da caracterização da área de
influência da nova Instituição Federal de Ensino Superior (Ifes), que busca analisar os
principais cenários e tendências nos municípios que a integram. Juridicamente, é uma
autarquia pública federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC).
Nesse contexto, a elaboração da presente Carta de Serviços ao Usuário tem a
finalidade de divulgar a comunidade interna e externa à Unifesspa as diretrizes que
se consubstanciam nos compromissos de atendimento assumidos para com os
cidadãos, usuários dos serviços prestados.
Corroborando esse princípio, a Unifesspa, por meio de seus servidores, vem
se empenhando de modo árduo para retornar à sociedade, com responsabilidade, o
que lhe é por ela devido: ensino, pesquisa, extensão e inovação. Esses eixos, quando
apresentados com devida qualidade, constituem-se em vetores de desenvolvimento,
justiça social e sustentabilidade.
Entendo que, para desempenhar com êxito a missão institucional conferida pela
sociedade à Unifesspa, os serviços prestados devem ser disponibilizados de forma
ágil, transparente e de fácil compreensão. Sendo assim, por meio desta carta, são
apresentadas informações aos usuários sobre os principais serviços públicos
prestados por esta Ifes. Ela foi construída a partir de modelos nacionais e
internacionais de publicidade da gestão, ao tempo em que orienta os cidadãos e os
agentes públicos para o exercício prático de uma administração dirigida para
resultados e voltada para responder às demandas sociais.
A transparência e a visibilidade são convenções permanentes dos governos
democráticos. Seguramente, a disponibilização da Carta de Serviços ao Usuário à
sociedade será um estímulo determinante ao conhecimento e ao monitoramento do
que é oferecido pela Unifesspa, derivando avanço contínuo da qualidade do
atendimento.

Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro
Reitor
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1 INTRODUÇÃO

A Carta de Serviços ao Cidadão da Unifesspa, edição 2018, visa informar quais
as atividades que são desenvolvidas pela Universidade, como acessar e participar
dessas atividades e quais os compromissos institucionais ao desenvolvê-las. A Carta
de Serviços ao Usuário instituída pelo Decreto Nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que
revogou o Decreto n.°6.932, de 11 de agosto de 2009; e a Lei n.° 13.460, de 26 de
junho de 2017, para todos os órgãos e entidades vinculadas ao Poder Público Federal
e, no caso da Unifesspa, tem como objetivo tornar disponível ao cidadão informações
sobre a instituição, relativamente aos serviços prestados à sociedade. Não devemos
esquecer que esta sociedade é quem mantém a universidade com recursos públicos
arrecadados desta mesma sociedade. Assim, nada mais justo, que esta instituição
informe, por meio desta Carta de Serviços, a sua disponibilidade laboral nas suas três
grandes áreas de atuação: ensino, pesquisa e extensão.
Um dos grandes desafios da Unifesspa, no século XXI, é avançar numa
arquitetura de governança institucional democrática que englobe a coletividade e a
gestão na construção de paradigmas de excelência da instituição. Prestar contas e
envolver efetivamente as partes interessadas na Gestão de Riscos e no Controle
Interno.
Dessa forma, a Carta de Serviços ao Usuário da Unifesspa, pretende colaborar
com a ampliação do conhecimento do cidadão sobre as atividades da Instituição e
informar, de forma clara e objetiva, os serviços prestados pela Universidade, as formas
de acesso a esses serviços, bem como, os horários de atendimento, os prazos e os
compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Nesta carta, podem
ser encontrados os serviços demandados pela sociedade em educação superior.
Esperamos contribuir com uma sociedade mais justa, bem informada e ciente
dos seus direitos e deveres.

Carta de Serviços ao Usuário 2018

Unifesspa

9

2 BREVE HISTÓRICO DA UNIFESSPA

A Unifesspa, é uma instituição pública de educação superior, organizada sob a
forma de autarquia federal, criada pela Lei nº 12.824, de 5 de junho de 2013, vinculada
ao Ministério da Educação (MEC) e inscrita no código do Sistema de Informações
Organizacionais (Siorg) sob o número 122381. A Unifesspa goza de autonomia
didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos
termos da lei. Caracteriza-se como universidade multicampi, com atuação no estado
do Pará e sede e foro legal no município de Marabá. Apresenta à sociedade brasileira
a “Carta de Serviços ao Usuário”, com o objetivo de demonstrar as atividades que são
desenvolvidas pela instituição, bem como, de que forma o cidadão pode acessar e
participar das atividades, e quais os compromissos institucionais que esta
universidade está apta a desenvolver.
A região Sul e Sudeste do Pará, com Marabá sendo o principal polo urbano,
representa, hoje, graças à explosão da produção mineral, uma das zonas de maior
crescimento industrial e demográfico de todo a região Norte e Nordeste do país. Dadas
às necessidades sociais postas e a urgência de sua solução, há muito a sociedade
local aspirava por uma universidade própria, diversificada, ampla e sólida, seja pela
distância da capital, seja pelas dificuldades de comunicação, como por suas tradições
e população. Trata-se, da Unifesspa, um momento histórico – a exemplo da
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), no oeste do estado. Um fato de
profundo significado político e social, que mudou o cenário presente e o destino de
uma das regiões brasileiras mais ricas em recursos naturais, mas ainda excluída dos
investimentos e oportunidades de crescimento.
A Unifesspa é a segunda universidade pública criada no interior da Amazônia.
Demonstração da sensibilidade governamental pela redução das desigualdades
sociais por meio do investimento em educação.
Na oportunidade de criação da Unifesspa houve uma sólida parceria entre o
setor público federal e estadual. O setor público foi representado na esfera federal
pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Universidade Federal do Pará (UFPA),
instituição que deu origem à Unifesspa; na esfera estadual, pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Sectec) e pela Secretaria de Estado de
Educação (Seduc).
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A criação e implantação da Unifesspa traz uma caracterização da área de
influência da nova Ifes, e busca estudar os principais cenários e tendências para o Sul
e Sudeste paraense e demais municípios da área de influência da nova universidade,
bem como, discorre sobre os desafios da nova instituição.
Sendo assim, podemos dizer que a Unifesspa ocupa lugar especial no cenário
paraense, pois, trata-se de um desafio lidar com uma realidade multicampi, em
condições adversas, mas, na maioria das vezes, também bastante favoráveis porque
pactuamos com objetivos comuns na consolidação dos cursos de graduação e pósgraduação, na implementação de ações efetivas e produtivas no ensino, pesquisa e
extensão. A figura 1 mostra a localização geográfica dos Campi da Unifesspa.
Figura 1 – Localização geográfica dos Campi da Unifesspa

Fonte: Seplan/Unifesspa, com dados capturados do Google Maps.
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3 PERFIL INSTITUCIONAL

A Unifesspa, atualmente, encontra-se em processo de implantação e tem por
objetivo o aperfeiçoamento, desenvolvimento, bem como a excelência das atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
Diante disso, a gestão institucional desta Ifes, é norteada pelas leis reguladoras
do Ensino Superior, do Serviço Público Federal, e pelo Estatuto aprovado, pelo
Conselho Universitário (Consun), conforme Resolução nº 017/2015, aprovado e
chancelado pelo MEC, nos termos da Portaria n.°1.086, de 23.12.2015.
A Unifesspa tem como órgão executivo a Reitoria, localizada em Marabá, na
Avenida dos Ipês, bairro Cidade Jardim. Atualmente, a universidade possui 5 (cinco)
campi: Campus Sede, Campus São Félix do Xingu, Campus Santana do Araguaia,
Campus Rondon do Pará e Campus Xinguara.
Nos termos do Estatuto, os campi são unidades regionais da Universidade
instalados em determinadas áreas geográficas, com autonomia administrativa e
acadêmica, atua com inter-relação mútua e integração com a Administração Superior
da Unifesspa na elaboração e consecução de projetos, planos e programas de
interesse institucional.

3.1 Missão

A Unifesspa tem a missão de produzir, sistematizar e difundir conhecimentos
filosóficos, científicos, artísticos, culturais e tecnológicos, ampliando a formação e as
competências do ser humano na perspectiva da construção de uma sociedade justa
e democrática e no avanço da qualidade de vida.

3.2 Visão
Ser uma universidade inclusiva e de excelência na produção e difusão de
conhecimentos filosófico, científico, artístico, cultural e tecnológico.

3.3 Valores
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A Unifesspa deve afirmar-se, cada vez mais, como uma Instituição de
excelência acadêmica no cenário amazônico, nacional e internacional, contribuindo
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, com base nos
valores do respeito à diversidade, da busca da autonomia e da afirmação da sua
identidade.

3.4 Princípios
São princípios da Unifesspa:
- A universalização do conhecimento;
- O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica;
- O pluralismo de ideias e de pensamento;
- O ensino público e gratuito;
- A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
- A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos;
- A excelência acadêmica;
- A defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.

4 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA UNIFESSPA

A Unifesspa norteia suas ações no sentido de alcançar os seguintes objetivos:
 Divulgar as atividades desenvolvidas pela Universidade e os seus
compromissos de qualidade, para que sejam amplamente conhecidos pela
Sociedade;
 Reforçar a confiança e a credibilidade que a Unifesspa desfruta na
Sociedade, ao esclarecer sobre como o cidadão pode participar das
atividades desenvolvidas pela Universidade;
 Garantir o direito aos cidadãos de ter informações sobre como a
universidade pública federal, instalada no sudeste do estado do Pará,
desenvolve suas atividades;
 Promover a formação humana e profissional de seus estudantes,
preparando-os para uma atuação responsável e construtiva na sociedade;
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 Promover a interação com a sociedade, através da difusão científica,
tecnológica, artística e cultural e do desenvolvimento comunitário,
sintonizados com as demandas sociais;
 Fomentar a geração de conhecimentos voltados para o desenvolvimento
sustentável.

5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da Unifesspa é apresentada de acordo com a
Resolução Consun n°11, de 24.6.2015 e Portaria n°955, de 11.10.2016, que define os
níveis de estruturação das áreas responsáveis pelos macroprocessos desta Ifes,
conforme demonstrado no organograma a seguir.
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Figura 2 – Organograma Geral da Unifesspa

Fonte: Seplan/Unifesspa.
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A estrutura organizacional da Unifesspa é composta pelos Conselhos
Superiores, Reitoria, as Pró-Reitorias, Órgãos Suplementares e as Unidades
Acadêmicas, conforme o organograma da Figura 2 acima.
Os referidos Conselhos Superiores são órgãos de consulta, deliberação e de
recursos no âmbito da Unifesspa. São eles:
 Conselho Superior de Administração (Consad);
 Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe);
 Conselho Universitário (Consun).

O Consad, é o órgão de consultoria, supervisão e deliberação em matéria
administrativa, patrimonial e financeira e possui como uma de suas competências a
de apreciar proposta orçamentária apresentada pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional (Seplan). O Consepe, é o órgão de consultoria,
supervisão e deliberação em matéria acadêmica e possui dentre outras competências
a de decidir sobre a criação e extinção de cursos. O Consun é o órgão máximo de
consulta e deliberação e sua última instância recursal, tendo entre outras
competências a de aprovar ou modificar o Estatuto e o Regimento Geral da
Universidade, bem como resoluções e regimentos específicos.
A Reitoria é composta pela Vice-Reitoria, Gabinete da Reitoria, Procuradoria
Federal, Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (Sege), Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), Secretaria de Infraestrutura
(Sinfra), Comissões e Órgãos Suplementares.
Atualmente, na Unifesspa existem 05 (cinco) Pró-Reitorias subordinadas
diretamente ao Reitor e organizadas em unidades pertinentes à respectiva área de
atuação: Ensino de Graduação; Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica;
Extensão e Assuntos Estudantis; Administração; e Desenvolvimento e Gestão de
Pessoal. As Pró-Reitorias são:
 Pró-Reitoria de Administração (Proad);
 Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep);
 Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg);
 Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex);
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 Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit).

As Unidades Acadêmicas são órgãos interdisciplinares que realizam
atividades de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo cursos regulares de graduação
e/ou de pós-graduação que resultem na concessão de diplomas ou certificados
acadêmicos. As Unidades Acadêmicas da Unifesspa são os Institutos responsáveis
pela formação profissional em graduação e pós-graduação, em determinada área do
conhecimento de caráter interdisciplinar. As Unidades Acadêmicas são:
 Instituto de Ciências Exatas (ICE);
 Instituto de Ciências Humanas (ICH);
 Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (Icsa)
 Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA);
 Instituto de Estudos do Trópico Úmido (Ietu);
 Instituto de Estudos do Xingu (IEX);
 Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (Iedar);
 Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (Ieds);
 Instituto de Estudos em Saúde Biológicas (Iesb);
 Instituto de Geociências e Engenharias (IGE);
 Instituto de Linguística, Letras e Artes (Illa).

A Reitoria é um órgão executivo superior que nos termos do Estatuto da
Universidade e a Portaria n°955/2016 ad referendum Consun, é composta pelo:
 Reitor;
 Vice-Reitor;
 Chefe de Gabinete;
 Procuradoria Federal;
 Secretaria de Infraestrutura;
 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;
 Secretaria Geral dos Conselhos Superiores;
 Assessorias Especiais;
 Comissões.
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Os Órgãos Suplementares são unidades de natureza técnica, voltadas ao
desenvolvimento de serviços especiais, com estrutura administrativa própria, podendo
colaborar em programas de pesquisa, de extensão e de qualificação profissional das
unidades acadêmicas. Os órgãos suplementares são:
 Arquivo Central;
 Assessoria de Comunicação (Ascom);
 Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (Arni);
 Auditoria Interna (Audin);
 Centro de Processos Seletivos (Ceps);
 Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA);
 Centro de Tecnologia da Informação (Ctic);
 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica (Naia);
 Ouvidoria;
 Sistema de Bibliotecas (Sibi).

6 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Os órgãos de administração superior são diretamente responsáveis pela
superintendência e definição de políticas gerais da Universidade, referentes às
matérias acadêmicas e à administração, em estreita interação com os demais órgãos
universitários.

6.1 Reitoria

A Reitoria é órgão executivo superior da Unifesspa, responsável pela
administração geral, bem como a supervisão da execução das políticas de gestão
educacional, de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial.

Endereço: Unidade III, Cidade Universitária, Av. dos Ipês, s/n, Cidade Universitária,
Bairro Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7150.
Site: https://www.unifesspa.edu.br
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Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

6.1.1 REITOR

Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro.
E-mail: reitor@unifesspa.edu.br

Funções:
a) Representar a Universidade em juízo ou fora dele;
b) Proferir a Aula Magna que inaugura cada ano letivo ou delegar tal tarefa a
docente com relevantes serviços prestados em sua área de atuação;
c) Conferir graus, diplomas, certificados acadêmicos e títulos honoríficos ou
delegar tais tarefas aos dirigentes de Unidades Acadêmicas;
d) Dar posse aos Pró-Reitores, Procurador-Geral e Diretores de Unidades
Acadêmicas;
e) Delegar atribuições ao Vice-Reitor, aos Pró-Reitores e outros auxiliares;
f) Presidir, com direito a voto, inclusive de qualidade, os órgãos colegiados da
Administração Superior da Universidade;
g) Baixar atos de cumprimento das decisões dos referidos colegiados e de
outros criados por legislação especial;
h) Apresentar ao Consun, no início de cada ano, o relatório de gestão do
exercício anterior;
i) Encaminhar aos Conselhos Superiores pleitos e recursos impetrados;
j) Propor ao Consun a criação, extinção, desmembramento ou agregação de
órgãos ou unidades da Unifesspa;
k) Convocar para participar de reuniões dos Conselhos Superiores qualquer
ocupante de cargo de chefia ou coordenação integrante da comunidade
universitária, sempre que se revelar conveniente sua participação nas
discussões de determinados assuntos;
l) Praticar todos os atos superiores inerentes à administração de pessoal da
Unifesspa, notadamente os de provimento e vacância de cargos, empregos
e funções públicas;
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m)Elaborar a proposta orçamentária da Unifesspa e administrar as finanças
desta;
n) Firmar acordos e convênios no país e no exterior;
o) Exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Unifesspa, na forma
estabelecida pela legislação em vigor.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.
6.1.2 VICE-REITORIA

Profª. Dra. Idelma Santiago da Silva.
E-mail: vicereitoria@unifesspa.edu.br
Telefone: (94) 2101-7179 / 7188.
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.

Funções:
a) Substituir o Reitor em suas faltas ou impedimentos;
b) Colaborar com o Reitor na supervisão acadêmica e administrativa da
instituição;
c) Desempenhar funções que lhe forem confiadas pelo Reitor.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.
6.2 Gabinete

O Gabinete é o órgão de apoio técnico e administrativo ao Reitor.

Chefe de Gabinete: Manoel Sousa da Silva Júnior.
E-mail: gabinete@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7135 / 7150.
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Funções:
a) Exercer a direção-geral; orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do
Gabinete;
b) Promover

atividades

de

coordenação

político-administrativas

da

Universidade;
c) Promover

o

atendimento

das

pessoas

que

procuram

o

Reitor,

encaminhando-as para solucionar os respectivos assuntos, ou marcando
audiências;
d) Organizar as audiências do Reitor, selecionando os assuntos;
e) Representar oficialmente o Reitor, sempre que para isso for credenciado;
f) Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Reitor
e despacho decisórios em processos de sua competência;
g) Despachar pessoalmente com o Reitor todo o expediente dos serviços que
dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando convocadas;
h) Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente do
gabinete.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.
6.3 Procuradoria-Geral

A Procuradoria Federal junto à Unifesspa, é responsável pela confecção das
informações requeridas pelo órgão julgador nos mandados de segurança, atua
também em parceria com a Procuradoria Federal no Estado do Pará, nas demandas
ajuizadas nas subseções de Marabá, Redenção e Tucuruí que envolvam esta Ifes.

Procurador: José Júlio Gadelha.
E-mail: procuradoria@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7155.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h – 14 às 18 h.
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6.4 Secretaria de Infraestrutura
A Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), foi criada pela Portaria ad referendum
Nº 955 de 11 de outubro de 2016, referendada pelo Consun através da resolução
038/2017, esta desvinculou a Diretoria de Infraestrutura (Dinfra), da Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura (Proadi), e sua consequente transformação em
Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), com vinculação direta à Reitoria.
É a Secretaria da Administração Superior da Unifesspa que tem como
atribuições planejar, coordenar, regular, operar e controlar as atividades relacionadas
à construção, manutenção, gestão e salvaguarda da infraestrutura física, logística e
ambiental da manutenção, gestão e salvaguarda da infraestrutura física, logística e
ambiental da Unifesspa, visando garantir a execução de suas atividades acadêmicas
e administrativas.
Para tal, além da gestão do espaço e do patrimônio imóvel e veicular, é
responsável pela relação com as concessionárias de energia elétrica, água e esgoto,
administra todos os contratos das áreas de engenharia, arquitetura e construção civil,
manutenção predial, veicular e equipamentos prediais e urbanos, limpeza e
conservação dos espaços, controle de pregas e vetores, análise de qualidade da
água, entre outros, além de realizar a gestão dos ambientes externos da Universidade
e da frota oficial.
É responsável também pelo cumprimento das regulamentações internas que
envolvem o uso do espaço tais como códigos de postura e planos diretores.

Secretário: Lucas França Rolim.
E-mail: sinfra@unifesspa.edu.br
Site: https://sinfra.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefones: (94) 2101-7177 / 7182 / 7183 / 7185.

Serviços Prestados:
a) Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos espaços
físicos dos Campus de Marabá e fora de sede;
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b) Gerenciar as relações com as concessionárias fornecedoras de energia
elétrica e água, além de responder as solicitações de manutenções
demandadas pela comunidade universitária.
c) A Divisão de obras e Projetos (Diop) é responsável pela elaboração de
layout, elaboração de projetos de construção, ampliação e adequação de
espaços físicos, visando oferecer uma melhor infraestrutura a comunidade
acadêmica.
d) Divisão de Serviços Gerais
E competência da Divisão de Serviços Gerais (Diserv) gerenciar, planejar e
fiscalizar os contratos de serviços gerais tais como limpeza e conservação, vigilância,
controle de pragas e vetores, limpeza de reservatórios e avaliação da qualidade da água,
limpeza de fossa, serviços de poda e paisagismo e administra a coleta de resíduos
sólidos, propiciando a comunidade acadêmica, água tratada e um ambiente seguro,
limpo e higienizado.
e) Divisão de Transporte e Logística
A Divisão de Transporte e logística (Ditl) é responsável pelo transporte que
atende a comunidade acadêmica
Horário de atendimento: das 08 às 12 h – 14 às 18 h.

6.5 Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Seplan), é um
órgão de assessoria da administração superior da Unifesspa que, em suma, tem por
objetivo, junto as áreas acadêmicas e administrativas e apreciação de colegiados
superiores, o planejamento da Unifesspa. Outro aspecto a considerar referente à
competência da Seplan são as definições de metas e indicadores institucionais que a
Unifesspa pretende alcançar, mediante ações efetivas de todas as unidades que
compõem a instituição. A Seplan também é responsável pela composição e
elaboração da proposta orçamentária da Unifesspa, bem como pelo acompanhamento
de sua execução. E por fim, compete a esta unidade coordenar e elaborar o processo
de prestação de contas anual da Instituição.
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Secretário: Prof. Dr. Rogério Souza Marinho.
E-mail: seplan@unifesspa.edu.br
Site: https://seplan.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefones: (94) 2101-7166 / 7139 / 7161.

Serviços prestados:
a) Elaborar o orçamento anual da Universidade, nos termos da legislação
aplicável, a partir da priorização de programas e ações previstos para
execução pelas unidades acadêmicas e administrativas;
b) Expedir instruções relativas a prazos, condições e modelos a serem
observados na elaboração e execução de propostas orçamentárias, planos
de investimentos e outras informações;
c) Elaborar a proposta orçamentária da Universidade, de acordo com as
propostas remetida pelos órgãos competentes do Governo Federal, no prazo
que for estabelecido;
d) Receber o plano orçamentário das unidades acadêmicas e administrativas e
suas previsões para elaboração do plano de Gestão Orçamentária da
Unifesspa;
e) Compreender as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de
planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e pesquisas de
planejamento e gestão;
f) Formular o planejamento estratégico da instituição, os planos de
desenvolvimento, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
g) Gerenciar o processo de planejamento visando à compatibilização de
normas e tarefas afins;
h) Coordenar a coleta de dados, bem como sua sistematização, necessária à
tomada de decisões da administração superior;
i) Prover informações e estatísticas para o processo de planejamento,
orçamento e avaliação institucional;
j) Gerar indicadores quantitativos e qualitativos do desempenho da estrutura
institucional;
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k) Coordenar o processo de Elaboração do Relatório Anual de Atividades das
Unidades Administrativas e Acadêmicas da Unifesspa, com vistas a
subsidiar a elaboração do Relatório de Gestão entre outras informações
institucionais;

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

6.6 Secretaria Geral dos Conselhos Superiores

A Secretaria Geral dos Conselhos Superiores (Sege) é responsável pela
coordenação administrativa dos trabalhos relativos aos Conselhos Superiores. Tem
por competência, organizar reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos
Superiores (Consad, Consepe e Consun), das Câmaras e Comissões Especiais,
elaborando as atas e registrando a frequência dos membros dos Conselhos.
As Resoluções expedidas pelos conselhos superiores da Unifesspa podem ser
acessadas através do link:
https://sigrh.unifesspa.edu.br/sigrh/public/colegiados/resolucoes.jsf

Secretária Geral dos Conselhos Superiores: Amanda Gomes Mota.
E-mail: sege@unifesspa.edu.br
Site: https://sege.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7156.

Serviços prestados:
a) Organizar e preparar as pautas das reuniões, de acordo com os processos
a serem apresentados aos Conselhos, e submetê-las à aprovação pelo
Presidente, que após aprovação serão encaminhadas aos conselheiros,
juntamente com os pareceres, por meio eletrônico;
b) Expedir a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias dos
Conselhos, após autorização do Presidente;
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c) Elaborar e disponibilizar em Boletim Interno das Resoluções aprovadas
pelos Conselhos;
d) Manter o arquivo das resoluções organizado e atualizado, oriundas de cada
um dos Conselhos, da correspondência expedida e recebida, das pautas e
atas das reuniões para fins de consulta e informação;
e) Executar outras atividades que forem designadas pelo Presidente dos
Conselhos.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

7 COMISSÕES

As comissões são órgãos de representação Acadêmica, Administrativas e de
Controle Interno, com atuação autônoma em relação aos conselhos superiores e
demais órgãos da instituição. São elas:
 Comissão de Ética;
 Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD);
 Comissão Própria de Avaliação (CPA);
 Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
(CPpad).

7.1 Comissão Permanente de Pessoal Docente

A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) é um órgão de
assessoria ao reitor, cuja função é avaliar os processos de progressão docente e
afastamentos.

Presidente: Prof.ª Dra. Renata Lilian Ribeiro Portugal Fagury.
E-mail: cppd@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade II, Folha 17, Quadra 4, Lote Especial, s/n. Marabá - Pará. CEP:
68501-970.
Telefone: (94) 2101-5928.
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Serviços Prestados:
a) Orientar sobre documentação e instrução de processos;
b) Avaliar e elaborar parecer sobre progressão e/ou promoção funcional;
c) Acompanhar

afastamento

de

docentes

para

pós-graduação

e/ou

participação em congressos nacionais e/ou internacionais;
d) Acompanhar afastamento de docentes com avaliação de relatórios anuais e
de relatórios finais de pós-graduação.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

7.2 Comissão Própria de Avaliação

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem sua constituição prevista no Art.
11, da Lei n. 10.861, de 14.04.2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) e o Art. 7º da Portaria n.º 2.051, de 09.07.2004 do MEC,
que regulamenta os procedimentos de avaliação do Sinaes.
A CPA é o Órgão de representação acadêmica, com atuação autônoma em
relação aos Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados da Instituição e que
foi criado no âmbito da Unifesspa pela Resolução n. 007 Consun, de 18.12.2014.
A CPA/Unifesspa poderá obter o apoio de outros servidores para a realização
de seu trabalho, sem, no entanto, prescindir da participação efetiva de seus membros,
que são os responsáveis pelo desenvolvimento e supervisão de todas as ações
previstas no processo avaliativo desta Universidade. Para a elaboração do projeto de
auto avaliação institucional a CPA realizará um processo de articulação e discussão
necessárias com os vários setores ou unidades, sujeitos do processo de avaliação.

Presidente: Prof. Dr. José Amilton de Souza.
E-mail: cpa@unifesspa.edu.br
Site: https://cpa.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-5960.
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Serviços prestados:
a) Elaborar o Plano de Trabalho, visando o aprimoramento institucional com
ações de curto, médio e longo prazo;
b) Propor, analisar e implantar as dinâmicas, procedimentos, mecanismos,
metodologias e instrumentos para a avaliação interna da Unifesspa;
c) Manter a comunidade universitária informada de suas principais atividades
e resoluções, através da publicação das mesmas no órgão de comunicação
oficial da Unifesspa;
d) Constituir grupos temáticos com a finalidade de elaborar estudos de acordo
com as diferentes dimensões da auto avaliação institucional;
e) Propor, analisar e implantar as dinâmicas, procedimentos, mecanismos,
metodologias e instrumentos para a avaliação interna da Unifesspa;
f) Constituir Grupos Temáticos com a finalidade de elaborar estudos de acordo
com as diferentes dimensões da auto avaliação institucional;

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

7.3 Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar

Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
(CPpad).

Presidente: Khândida Coelho Vichmeyer Paula.
E-mail: cppad@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7195.

Serviços prestados:
a) Acompanhar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares em
tramitação no âmbito da Unifesspa;
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b) Controlar, registrar e acompanhar as portarias constituindo as comissões;
c) Orientar os servidores que atuam na condução dos procedimentos;
d) Participar de processos administrativos de maior complexidade;
e) Intermediar os trabalhos acerca dos processos administrativos disciplinares
entre a Administração Superior e as comissões designadas.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

7.4 Comissão de Ética

Presidente: Marcel Ferreira Miranda
E-mail: comissaodeetica@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7163.

Serviços prestados:
a) Atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito da
Unifesspa;
b) Aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:
c) Submeter à Comissão de Ética Pública (CEP) propostas para seu
aperfeiçoamento;
d) Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre
casos omissos;
e) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as
normas éticas pertinentes;
f) Recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito da Unifesspa, o
desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e
treinamento sobre as normas de ética e disciplina;
g) Representar a Unifesspa na Rede de Ética do Poder Executivo Federal;
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h) Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração
Federal

e

comunicar

à

CEP

situações

que

possam

configurar

descumprimento de suas normas.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

8 ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

Os Órgãos Suplementares são Unidades de natureza técnica, voltadas ao
desenvolvimento de serviços especiais, com estrutura administrativa própria, podendo
colaborar em programas de pesquisa, de extensão e de qualificação profissional das
unidades acadêmicas.
Na estrutura universitária, os órgãos suplementares existem também como
instrumentos de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão e atuam dando suporte às
atividades acadêmicas regulares. São eles:


Arquivo Central;

 Assessoria de Comunicação;
 Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais;
 Auditoria Interna;
 Centro de Processos Seletivos;
 Centro de Registro e Controle Acadêmico;
 Centro de Tecnologia da Informação;
 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica;
 Ouvidoria;
 Sistema Integrado de Bibliotecas.

8.1 Sistema Integrado de Bibliotecas

O Sistema Integrado de Bibliotecas (Sibi) destaca-se pela construção de um
sistema integrado de bibliotecas que tem como meta zelar pela disseminação do
conhecimento atendendo à comunidade interna e externa visando contribuir para sua
formação profissional e crítica.
Coordenador: Marcelo da Silva Gomes.
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E-mail: sibi@unifesspa.edu.br
Site: https://sibi.unifesspa.edu.br
Endereços: Biblioteca da Unidade I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial s/n° - Bairro:
Nova Marabá, Marabá-Pará, CEP: 68.501-970.
Biblioteca da Unidade II - Folha 17, Quadra 04, Lote Especial, Bairro Nova Marabá,
Marabá-Pará, CEP: 68505-080.
Biblioteca da Unidade III - Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68.000-500.
Telefones: (94) 2101-5939 / 5901 / 7104 / 5938.

Serviços prestados:
a) Consultas locais disponíveis aos usuários internos e externos que utilizam
qualquer obra do acervo nas dependências da Biblioteca, através dos
terminais localizados nas bibliotecas ou via internet, no endereço:
http://pergamum.Unifesspa.edu.br/pergamum/biblioteca/index.phs;
b) Empréstimos domiciliar destinados aos usuários inscritos nas bibliotecas,
realizado mediante apresentação da carteirinha de usuário;
c) Empréstimo especial para o público interno que visa à retirada de obras de
consulta local, que são as que possuem tarja vermelha na lombada;
d) O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza as
instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica
internacional. Ele conta com um acervo de mais de 35 mil títulos com texto
completo, 130 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a
patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas
técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. Podem ser acessados através
da página na Internet: http://www.periodicos.capes.gov.br;
e) O Setor de Periódicos oferece treinamento de como fazer pesquisas de
artigos de periódicos e bases de dados;
f) Levantamento bibliográfico - serviço oferecido aos usuários que desejam
conhecer a bibliografia existente no acervo, de acordo com as áreas do
conhecimento;
g) Treinar os usuários internos e externos sobre como localizar as obras no
acervo e a utilização dos produtos e serviços oferecidos, também fornece
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orientações de como fazer pesquisas, renovação e reserva no sistema
Pergamum (catálogo on-line);
h) Orientar sobre a utilização das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) para normalização de trabalhos acadêmicos;
i) Elaboração da ficha catalográfica dos trabalhos de conclusão de curso,
monografias, teses e dissertações defendidas na Unifesspa e de outros
trabalhos técnico-científicos editados pela comunidade acadêmica;
j) Acesso à internet ao público em geral.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18.

8.2 Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic), é um órgão de
natureza técnica, responsável por estabelecer diagnósticos, propor regras, projetar,
coordenar e controlar a estrutura e os serviços centralizados da Unifesspa
relacionados com tecnologia da informação.
O Ctic tem ampliado seus serviços em função do processo de implantação e
consolidação da Unifesspa, em forma de apoio às suas atividades fim e meio, isto é,
auxílio nos processos de ensino, pesquisas, no sistema administrativo da
Universidade, com a implantação de sistemas de gestão, ou ainda na expansão dos
serviços de Internet em todos os campi, ou mesmo na prestação de serviços práticos,
como a manutenção de equipamentos.
A Unifesspa já possui uma significativa expansão tecnológica, com a aquisição
de novos e modernos equipamentos, que possibilitaram estruturar uma rede de
comunicações dentro da Instituição, que passou a contar com mais de 3.000 metros
de fibra óptica nas instalações físicas que compõem as Unidades de Marabá.
A partir disso, graças à concretização de projetos desenvolvidos pelo Ctic, a
Unifesspa, atualmente, conta com diversos outros recursos, como sistemas de gestão,
rede sem fio corporativa, e-mail institucional e muitos outros serviços, que certamente
ajudarão professores, técnico-administrativos e alunos da Unifesspa a trilharem suas
vidas acadêmicas.
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Diretor: Profº Me. Vitor de Souza Castro.
E-mail: ctic-atendimento@unifesspa.edu.br
Sites: https://ctic.unifesspa.edu.br e https://atendimento.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade II, Folha 17, Quadra 4, Lote Especial, s/n. Marabá - Pará, CEP:
68501-970.
Telefones: (94) 2101-7947 / 5945 / 5951.

Serviços prestados:
a) Prover soluções inovadoras de Tecnologia da Informação e da Comunicação
(TIC) para a comunidade universitária, atuando de forma socialmente
integrada e comprometida, em consonância com a missão da universidade;
b) Atuar com eficiência e eficácia administrativa e tecnológica, sendo um centro
de referência em TIC na Unifesspa e na sociedade;
c) Atender à comunidade universitária, atinente a serviços computacionais
oferecidos pelo CTIC, como também, de diagnósticos e resoluções de
problemas em equipamentos de informática e de patrimônio da Unifesspa;
d) Manter e gerenciar a infraestrutura física e lógica de tecnologia da
informação de todas as dependências da Unifesspa;
e) Ampliar, implantar e manter os sistemas de informação para atendimento às
atividades administrativas da Unifesspa;
f) Treinar e apoiar os usuários dos Sistemas SIGAA (Gestão Acadêmica),
Sipac (Gestão Administrativa), SigRH (Gestão de Pessoas), Sisprol (Gestão
de Projetos), Sisplad (Planejamento Pedagógico), COC (Gestão de
Calouros), SAE (Gestão de Assistência Estudantil), SigPP (Planejamento
Organizacional), Siged (Gestão de Documentos), SigEventos, sob a
supervisão deste Centro de Tecnologia.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h – 14 às 18 h.
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8.3 Centro de Registro e Controle Acadêmico

O Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) é um Órgão Suplementar
vinculado à Reitoria. Tem a função de gerenciar os dados acadêmicos e assessorar
as atividades de controle no ensino superior, prezando sempre pelo profissionalismo,
pela inovação e efetividade.

Diretor: Marcos Rogério de Souza Ladeira.
E-mail: crca@unifesspa.edu.br
Sites: https://crca.unifesspa.edu.br e https://coc.unifesspa.edu.br (sistema de
habilitação de calouros).
Endereço: Unidade I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial s/n° - Bairro: Nova Marabá,
Marabá - Pará, CEP: 68.501-970.
Telefones: (94) 2101- 7102 / 7123.

Serviços prestados:
a) Registrar no sistema acadêmico os cursos da Unifesspa em nível de
Graduação;
b) Efetivar o ingresso (vínculo Institucional) dos candidatos aprovados e
classificados em processo de seleção proposto pela Unifesspa;
c) Registrar e Controlar as atividades acadêmicas dos alunos, das Faculdades
e Institutos vinculados à Unifesspa;
d) Emitir e Registrar diplomas em nível de Graduação;
e) Coordenar os trabalhos de controle e registro acadêmico da graduação
(admissão, acompanhamento e encerramento acadêmico);
f) Responsabilizar-se pela guarda, sigilo e atualização dos arquivos
pertinentes ao órgão;
g) Responsabilizar-se pela integridade e completude dos dados registrados
no Sistema de Gestão Acadêmica da IES;
h) Intermediar junto aos Institutos as demandas acadêmicas de informatização
para implementação no SIGAA;
i) Orientar, instruir e acompanhar as Secretarias Acadêmicas das Unidades,
na execução das atribuições e aplicabilidade das normas estabelecidas
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pelos órgãos superiores referentes aos diversos tipos de registro acadêmico
de graduação e pós-graduação;
j) Coordenar o processo de matrícula;
k) Monitorar o controle acadêmico dos alunos dos cursos de graduação da
Unifesspa;
l) Analisar, instruir e executar, quando for o caso, os processos de natureza
acadêmica e demais documentos relativos aos dados acadêmicos dos
alunos da Unifesspa;
m)Determinar e presidir a análise da documentação de matrícula institucional
do corpo discente dos cursos de graduação e pós-graduação, de ingressos
através de vestibular, transparências, dentre outros, obedecida a legislação
vigente;
n) Coordenar a elaboração das listas de formandos;
o) Orientar funcionários e professores na utilização do SIGAA;
p) Acompanhar o calendário acadêmico da graduação.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h – 14 às 18 h.

8.4 Assessorias

As assessorias são órgãos responsáveis pela organização, execução,
coordenação, acompanhamento e apoio à Administração Superior da Unifesspa.

8.4.1 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A Assessoria de Comunicação Institucional (Ascom) é um órgão suplementar
da Unifesspa, responsável pela comunicação institucional. Seu objetivo é levar ao
conhecimento da sociedade o trabalho desenvolvido pela comunidade acadêmica nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão, colaborando na construção da identidade
institucional e na democratização do acesso à informação aos diferentes públicos.
Também atua no relacionamento com a imprensa e nas redes sociais.
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Assessora de Comunicação: Laena Vieira Antunes da Rocha.
E-mail: ascom@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68.000-500.
Telefone: (94) 2101-7147.

Serviços prestados:
a) Manter atualizado o site institucional com notícias sobre as ações de ensino,
pesquisa e extensão, bem como informações que garantam a transparência
da gestão;
b) Gerenciar as redes sociais Facebook, Flickr, Twitter e Youtube;
c) Divulgar para a imprensa notas, releases e sugestões de pauta sobre as
realizações e atividades culturais da Instituição;
d) Manter atualizado o mailing de jornalistas e órgãos de imprensa;
e) Atender às solicitações da imprensa por informações de interesse do público;
f) Realizar cobertura audiovisual de fatos relevantes da Instituição registrando
a memória da Universidade;
g) Atualização do sistema de mídia indoor, com informações de interesse da
comunidade acadêmica;
h) Gestão da Ata de serviços gráficos a serem contratados pelas unidades
administrativas da Unifesspa.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

8.4.2 ASSESSORIA DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (Arni) é uma unidade
administrativa de natureza técnica voltada ao desenvolvimento de serviços especiais.
Com estrutura própria, colabora com os programas de ensino, pesquisa e extensão,
de qualificação profissional das Unidades Acadêmicas e oferece suporte às atividades
acadêmicas regulares. Assessora a Reitoria da Unifesspa no que tange as atividades
voltadas à implementação e manutenção de ações de parcerias de natureza técnica,
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científica e cultural com outras instituições de ensino superior, especialmente as
estrangeiras.
A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais conta com um Núcleo de
Línguas e o Programa Idiomas sem Fronteiras, além de acompanhamento de acordos
de cooperação, assim como os chamados do Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras e do Programa de Bolsas Ibero-Americanas.

Responsável: Prof.ª Dra. Cindy Stella Fernandes.
E-mail: arni@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68.000-500.
Telefone: (94) 2101-7153.

Serviços prestados:
a) O Núcleo de Línguas (NucLi) oferece o ensino de língua inglesa a estudantes
universitários e servidores (técnicos e professores), aprimorando seus
conhecimentos no idioma e facilitando o acesso a publicações e literaturas
estrangeiras e a programas governamentais ou privados de incentivo a
realização de cursos fora do país, assim como o ensino de língua portuguesa
para os discentes estrangeiros na Unifesspa. Na Instituição, é um
departamento responsável pela aplicação dos testes de proficiência em
inglês Toefl - ITP (Test of English as foreign language – Institutional Testing
Program – Teste de inglês como língua estrangeira – Programa de Testes
Institucional, em tradução livre) oferecidos pelo Programa Idiomas sem
Fronteiras - IsF, os quais geram as certificações exigidas como critério de
admissão em cursos ofertados por diversas universidades estrangeiras.
Além disso, o núcleo oferta cursos presenciais de inglês com a finalidade de
suporte posterior às ações do Programa Idiomas sem Fronteira;
b) O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) é promovido pelo Ministério da
Educação e pela Capes, tendo como principal objetivo promover ações em
prol de uma política linguística para a internacionalização do Ensino Superior
Brasileiro, valorizando a formação especializada de professores de línguas
estrangeiras. As atribuições da Unifesspa referente ao Programa são a
capacitação em língua inglesa e de estrangeiros em língua portuguesa,
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oferecendo cursos presenciais e online, através do My English Online, além
de dar suporte aos estudantes e servidores que desejam aderir ao programa
através do atendimento oferecido na própria instituição, funcionando como
ponto de aplicação dos testes de proficiência em inglês Toelf-ITP;
c) Acompanhamento de acordos de cooperação com Instituições de Ensino
Superior nacionais e internacionais, visando a integração da Unifesspa por
meio de propostas de atividades acadêmicas;
d) Divulgação e participação em chamados promovidos pelo Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras. Desde 2015, a Unifesspa aderiu ao grupo dando
andamento ao processo de internacionalização institucional e vem
recepcionando estudantes estrangeiros nas turmas de pós-graduação,
através do Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação
(Paec/OEA);
e) Programa

de

Bolsas

Ibero-Americanas

promovido

pelo

Santander

Universidades, o qual tem como objetivo a mobilidade de discentes de
graduação para cursar um semestre letivo em uma das universidades
conveniadas dentro do território Ibero-Americano.
Horário de atendimento: das 8h às 12h – 14h às 18h.

8.5 Auditoria Interna

A unidade de Auditoria Interna (Audin) é um órgão de assessoria e de avaliação
quanto à eficácia e eficiência dos controles internos administrativos, com foco na
missão institucional, visando à promoção de melhorias contínuas na qualidade dos
gastos públicos, com o fim de minimizar o impacto ou a probabilidade de ocorrências
que possam impedir ou dificultar o alcance dos objetivos estabelecidos.
O papel primordial da Audin é agregar valor à gestão, apresentando subsídios
para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio
de orientações, recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da
legislação aplicável para a promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da gestão.
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Auditora Geral: Júlia Silva de Paulo.
E-mail: audin@unifesspa.edu.br
Site: https://audin.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Bairro Loteamento
Cidade Jardim, Marabá-Pará. CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-5925.

Serviços prestados:
a) Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) e o Relatório Anual de
Atividades de Auditoria Interna (Raint);
b) Definir as políticas e diretrizes da Unidade de Auditoria Interna, quanto aos
procedimentos, métodos e técnicas de auditoria, os quais deverão ser
continuamente atualizados em seu Manual de Auditoria Interna;
c) Acompanhar, analisar e avaliar a evolução das despesas, inclusive a relação
entre resultados pretendidos e obtidos, e propor medidas corretivas e
soluções para otimizar a aplicação de recursos públicos;
d) Promover o acompanhamento e a análise das operações realizadas pela
Unifesspa por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal (Siafi), para auditar a adequação dos registros
contábeis, orçamentários, financeiros e patrimonial;
e) Emitir parecer sobre o Processo de Prestação de Contas da Unifesspa e
parecer final sobre Tomada de Contas Especial, no que se refere ao
cumprimento dos normativos cabíveis (em atendimento ao Art. 15. §6º do
Decreto nº 3.591/2000);
f) Acompanhar e avaliar as despesas sujeitas ao controle estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, para emitir parecer sobre o Relatório de Gestão
Fiscal;
g) Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de controle
interno e externo;
h) Acompanhar as providências adotadas pelas áreas e unidades auditadas,
em decorrência de desconformidades detectadas nos trabalhos de auditoria,
manifestando-se sobre suas eficácias e propondo, quando for o caso, o
encaminhamento dessas providências ao TCU, para juntada aos processos
respectivos;
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i) Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, patrimonial, de
execução orçamentária, de pessoal e demais sistemas utilizados pela
Instituição;
j) Realizar auditorias nos sistemas informatizados, quanto à eficiência,
segurança física do ambiente, segurança lógica e confidencialidade;
k) Realizar avaliações de natureza operacional nas ações, programas de
governo, projetos e atividades da Unifesspa, com a finalidade de emitir
opinião sobre sua gestão, sob a ótica da eficiência, eficácia, economicidade,
efetividade e equidade;
l) Avaliar por amostragem os procedimentos administrativos e operacionais,
no que se refere à conformidade com a legislação e normas a que se
sujeitam;
m)Acompanhar por amostragem os processos administrativos e disciplinares,
observando a eventual apuração de responsabilidade que implique
prejuízo/dano ao patrimônio da Unifesspa;
n) Desenvolver trabalhos de auditoria especial, por demanda do Conselho
Universitário – Consun;
o) Manifestar-se sobre os atos de gestão denunciados como irregulares ou
ilegais, propondo às autoridades competentes as providências cabíveis;
p) Sugerir providências para resguardar o interesse público e a probidade na
aplicação de recursos financeiros e no uso de bens públicos, no caso de
constatação de irregularidades;
q) Avaliar a consistência e a segurança dos instrumentos e sistemas de guarda,
conservação e controle dos bens e valores;
r) Conservar, pelo prazo de cinco anos, a contar da data de julgamento das
contas pelo TCU, os papéis de trabalho, relatórios, certificados e pareceres
relacionados a auditorias realizadas;
s) Realizar estudos sobre indicadores de desempenho, a fim de avaliar os
resultados da gestão segundo os critérios de eficiência, eficácia e
economicidade;
t) Propor normas e instruções relativas às atividades de controle interno;
u) Desenvolver outras atividades típicas de auditoria.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h
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8.6 Ouvidoria

A Ouvidoria geral da Unifesspa é uma instância informal, neutra e
independente, a qual membros da comunidade acadêmica e administrativa, bem
como os cidadãos em geral que não se considerarem atendidos de forma satisfatória
pelos canais usuais podem recorrer para fazer sugestões, reclamações, denúncias e
discutir problemas relativos às atividades e funções da Universidade.
Para apresentar um pedido de acesso à informação, é necessário realizar um
cadastro prévio, acessando o Sistema eletrônico do Serviço de Informação ao
Cidadão no link https://acessoainformacao.gov.br/sistema/. Caso não tenha acesso à
internet dirija-se ao endereço abaixo e solicite um dos formulários disponíveis, e
entregue pessoalmente ou envie por meio de correspondência física ao referido
endereço.

Responsável: Josilene da Silva Tavares.
E-mail: ouvidoria@unifesspa.edu.br
Site: https://ouvidoria.unifesspa.edu.br
Endereço: Folha 31, Quadra 07, Lote Especial s/n° - Bairro Nova Marabá, MarabáPará, CEP: 68.501-970.
Telefone: (94) 2101-7169 / 7100.

Serviços prestados:
a) Receber, examinar e encaminhar às Unidades competentes da Unifesspa as
reclamações, denúncias, sugestões, solicitações e elogios dos cidadãos, a
respeito da atuação da Instituição;
b) Receber, examinar e encaminhar às Unidades competentes, manifestações
referentes ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade
de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário, da Unifesspa;
c) Realizar a articulação administrativa, junto às diversas Unidades da
Unifesspa com vista à correta, objetiva e ágil instrução das demandas
apresentadas pelos cidadãos, bem como a sua conclusão dentro do prazo
estabelecido, para resposta ao demandante ou no menor prazo possível;
d) Manter o demandante informado sobre o andamento e o resultado de suas
demandas, de forma ágil e desburocratizada;
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e) Cobrar respostas das Unidades a respeito das demandas a elas
encaminhadas e levar ao conhecimento da alta direção da Unifesspa os
eventuais descumprimentos;
f) Dar o devido encaminhamento de denúncias, aos Órgãos de controle interno
e de correição, no âmbito Institucional;
g) Mediar/Conciliar eventuais conflitos gerados na prestação de serviços pela
Instituição, quando assim demandada;
h) Receber, examinar e encaminhar pedidos de informações recebidos no SIC,
garantindo o acesso à informação como um direito humano fundamental;
i) Mapear e localizar eventuais falhas nos procedimentos da instituição;
j) Estabelecer canais de comunicação com o cidadão que venham a facilitar e
agilizar o fluxo das informações e a solução de seus pleitos;
k) Organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas e produzir
indicativos quantificados, no sentido da busca pela melhoria dos serviços
prestados;
l) Apresentar informações para subsidiar ações de melhoria dos serviços
prestados pela Unifesspa.

Horário de atendimento: das 09 às 17 h, sem interrupção para o almoço.

8.7 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica (Naia) foi criado em 2014,
em um contexto de demandas de discentes, público-alvo da Educação Especial e de
assunção da responsabilidade social da administração superior da Unifesspa, com a
implementação da política de educação inclusiva na Educação Superior da nossa
universidade. O Naia tem o propósito de contribuir com políticas e práticas
institucionais de acessibilidade física, atitudinal e pedagógica de alunos com
deficiência, transtorno global e altas habilidades ou superdotação no esforço de
minimizar as barreiras que obstaculizam o acesso a espaços, conhecimentos, bens
culturais, científicos e interações sociais no ambiente universitário.
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Coordenadora Geral: Profª. Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo.
E-mail: naia@unifesspa.edu.br
Site: https://naia.unifesspa.edu.br/
Endereço: Unidade I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial s/n° - Bairro Nova Marabá,
Marabá-Pará, CEP: 68.501-970.
Telefone: (94) 2101-7128.

Serviços prestados:
a) Coordenar e contribuir com a construção de políticas de acessibilidade e
inclusão na Unifesspa;
b) Desenvolver e prestar serviços em Educação Especial na forma de apoio ao
processo de inclusão acadêmica do discente com deficiência, transtorno do
espectro autista e altas habilidades/superdotação no Ensino Superior;
c) Prestar assessoria, orientações e colaborações nas questões de
acessibilidade

aos

diversos

setores

da

Unifesspa

e

comunidade

universitária.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

8.8 Arquivo Central

O arquivo central é setor responsável pelo recebimento, classificação, registro,
controle, distribuição e movimentação de documentos oficiais da Unifesspa.

Coordenadora: Josiene da Silva Queiroz.
E-mail: josiqueiroz@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. Dos Ipês com Rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68500-000.
Telefone: (94) 2101- 7100.
Serviços prestados:
a) Controlar e providenciar demanda referente à recepção, tramitação,
expedição e guarda de documentos e correspondências;
b) Elaborar política de documentação, garantindo a recuperação da
informação, o acesso ao documento e a preservação de sua memória;
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c) Manter o intercâmbio com as diversas Unidades, visando à integração e
uniformização das atividades;
d) Fazer recepção, controle e expedição dos malotes;
e) Elaborar relatório parcial ou global das atividades do setor;
f) Gerenciar parte do patrimônio arquivístico da Unifesspa armazenando e
fornecendo informações que identifiquem a existência e a localização de
Processos e Expedientes;
g) Desempenhar outras atribuições que lhe forem delegadas pela direção
superior.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

9 PRÓ-REITORIAS

Existem na Unifesspa cinco Pró-Reitorias subordinadas ao Reitor e
encarregadas, respectivamente, das seguintes áreas:
I.

Administração (Proad);

II.

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep);

III.

Ensino de Graduação (Proeg);

IV.

Extensão e Assuntos estudantis (Proex);

V.

Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação tecnológica (Propit).

9.1 Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) é um órgão da Administração
Superior responsável pelo diagnóstico dos problemas e proposição de políticas
relacionadas ao ensino de Graduação. A Proeg por integrar a administração superior,
participar das decisões políticas e programáticas da Universidade, especialmente
daquelas diretamente relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão na
graduação, sempre objetivando a oferta de um ensino de qualidade.
A Unifesspa oferece, atualmente, 40 cursos de graduação, os quais estão
organizados por Institutos e Faculdades, contando com três unidades na cidade de
Marabá e quatro campi fora de sede: um campus na cidade de Rondon do Pará, um
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campus na cidade de São Félix do Xingu, um campus na cidade de Santana do
Araguaia e um campus na cidade de Xinguara. Atualmente os cursos oferecidos pela
Unifesspa estão divididos pelos seguintes Institutos e Faculdades:
Quadro 1 – Cursos de graduação por Instituto e Faculdade
Instituto

Faculdade

Curso
Engenharia da Computação

Faceel
Faculdade de
Computação e
Engenharia Elétrica

Engenharia Elétrica
Sistemas de Informação

IGE
Instituto de
Geociências e
Engenharias

Femma
Faculdade de
Engenharia de Minas
e Meio Ambiente

Engenharia Civil

Femat
Faculdade de
Engenharia de
Materiais

Engenharia de Materiais

Fcam
Faculdade de
Ciências Agrárias de
Marabá

Ieds
Instituto de Estudos
em Direito e
Sociedade

Fadir
Faculdade de Direito

ICE
Instituto de Ciências
Exatas

Engenharia Química

Fageo
Faculdade de
Geologia

Iedar
Instituto de Estudos
em Desenvolvimento
Agrário e Regional

Illa
Instituto de Linguística,
Letras e Artes

Engenharia de Minas e Meio Ambiente

Fael
Faculdade de Letras
Falet
Faculdade de
Línguas e Tradução
Favi
Faculdade de Artes
Visuais
Famat
Faculdade de
Matemática
Faquim
Faculdade de
Química

Carta de Serviços ao Usuário 2018

Geologia

Engenharia Mecânica
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Ciências Econômicas

Direito
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Artes Visuais

Matemática
Ciências Naturais
Química
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Fafis
Faculdade de Física
Fgeo
Faculdade de
Geografia

ICH
Instituto de Ciências
Humanas

Facsat
Faculdade de
Ciências Sociais do
Araguaia Tocantins
Faced
Faculdade de
Ciências da
Educação
Fecampo
Faculdade de
Educação do Campo
Fahist
Faculdade de
História

Física
Licenciatura em Geografia
Bacharelado em Geografia
Licenciatura em Ciências Sociais
Bacharelado em Ciências Sociais

Pedagogia

Educação do Campo

História
Psicologia

Iesb
Instituto de Estudo em
Saúde e Biológicas

Facibio
Faculdade de
Ciências Biológicas

Saúde Coletiva
Ciências Biológicas
Administração

Icsa
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Contábeis
Jornalismo

IEA
Instituto de Engenharia do Araguaia

IEX
Instituto de Estudos do Xingu

Licenciatura em Matemática
Engenharia Civil
Letras – Língua Portuguesa
Ciências Biológicas
História

Ietu
Instituto de Estudos do Trópico Úmido

Geografia
Medicina Veterinária
Zootecnia

Fonte: Proeg/Unifesspa.
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Quadro 2 - Cursos de graduação oferecidos em 2018
Curso

Grau

Modalidade

Vagas Anuais

Turno

Campus Marabá
Agronomia

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Ciências Naturais

Licenciatura

Presencial

30

Vespertino

Ciências Sociais

Bacharelado

Presencial

20

Vespertino

Ciências Sociais

Licenciatura

Presencial

20

Vespertino

Direito

Bacharelado

Presencial

40

Integral

Engenharia de Materiais

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Engenharia de Minas e Meio
Ambiente

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Geologia

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Física

Licenciatura

Presencial

40

Noturno

Letras – Língua Inglesa

Licenciatura

Presencial

40

Noturno

Matemática

Licenciatura

Presencial

40

Vespertino

Química

Licenciatura

Presencial

40

Vespertino

Sistema de Informação

Bacharelado

Presencial

40

Integral

Geografia

Bacharelado

Presencial

36

Matutino

Geografia

Licenciatura

Presencial

40

Matutino

Letras – Língua Portuguesa

Licenciatura

Presencial

40

Noturno

Pedagogia

Licenciatura

Presencial

40

Matutino

Educação no Campo

Licenciatura

Presencial

60

Extensivo

Ciências econômicas

Bacharelado

Presencial

30

Integral

História

Licenciatura

Presencial

40

Noturno

Engenharia civil

Bacharelado

Presencial

30

Integral
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Engenharia elétrica

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Engenharia mecânica

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Engenharia da computação

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Engenharia química

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Ciências biológicas

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Saúde coletiva

Bacharelado

Presencial

30

Matutino

Artes visuais

Licenciatura

Presencial

30

Vespertino

Psicologia

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Campus Xinguara
História

Licenciatura

Presencial

40

Matutino

Geografia

Licenciatura

Presencial

40

Matutino

Medicina Veterinária

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Zootecnia

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Campus Rondon do Pará
Administração

Bacharelado

Presencial

40

Integral

Ciências Contábeis

Bacharelado

Presencial

40

Integral

Jornalismo

Bacharelado

Presencial

20

Integral

Campus Santana do Araguaia
Matemática

Licenciatura

Presencial

40

Noturno

Engenharia Civil

Bacharelado

Presencial

30

Integral

Campus São Felix do Xingu
Letras – Língua Portuguesa

Licenciatura

Presencial

40

Noturno

Ciências Biológicas

Licenciatura

Presencial

40

Vespertino

Fonte: Proeg/Unifesspa.
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9.1.1

GRADE CURRICULAR
UNIFESSPA

DOS

CURSOS

DE

GRADUAÇÃO

DA

A grade curricular dos cursos de graduação da Unifesspa poderá ser acessada
através do link abaixo, clicando na “lupa” pagina do curso, posteriormente no ícone
Ensino e em visualizar estrutura curricular.
https://sigaa.unifesspa.edu.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=pgraduacao
Para concorrer às vagas oferecidas pela Unifesspa, o candidato deverá,
obrigatoriamente, se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para
posteriormente efetuar sua inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
conforme normas estabelecidas no edital do concurso, disponibilizado no site
https://www.unifesspa.edu.br.
A seleção dos candidatos às vagas para os cursos presenciais de graduação
da Unifesspa, relacionados no quadro acima, será efetuada com base nos resultados
obtidos pelo candidato, no Enem referente ao ano, por meio do Sisu, cujo cronograma
deverá

ser

publicado

em

edital

do

MEC,

e

disponibilizado

na

página

https://www.mec.gov.br. Para as vagas oferecidas pela Unifesspa nos anos vindouros,
recomendamos o acompanhamento nos sites mencionados, pois é uma ação
dinâmica sujeita a alterações e a processos seletivos especiais.
Uma das ações afirmativas da Unifesspa é disponibilizar vagas para pessoas
que se enquadram como pertencentes e/ou remanescentes de quilombos e pessoas
que se enquadram como indígena e pessoas com deficiência, a fim de oportunizar o
acesso ao ensino superior de qualidade.

Pró-Reitor: Prof. Dr. Elias Fagury Neto.
E-mail: proeg@unifesspa.edu.br
Site: https://proeg.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial s/n° - Bairro: Nova Marabá,
Marabá-Pará, CEP: 68.501-970.
Telefones: (94) 2101-7132 / 7103.

Serviços prestados:
a) Assessorar a administração superior no planejamento, coordenação e
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avaliação das atividades de ensino presencial nos cursos de graduação;
b) Elaborar políticas universitárias e projetos relacionados com o ensino,
objetivando a oferta de serviços de qualidade;
c) Diagnosticar problemas no âmbito do ensino de graduação e proposição de
políticas que favoreçam o aperfeiçoamento das ações e a superação das
falhas detectadas;
d) Planejar e fomentar ações acadêmicas voltadas para a melhoria das
condições de oferta do ensino de graduação, destacando sua expansão e
qualificação.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

9.2 Pró-Reitoria de Administração

A Pró-Reitoria de Administração (Proad) é um órgão executor da Unifesspa,
responsável

primordialmente

pela

execução

dos

projetos,

financeiros

e

administrativos da instituição, visando o cumprimento dos prazos de empenhos,
contratos.

Pró-reitor: Prof.º Hugo P. Kuribayashi.
E-mail: proadi@unifesspa.edu.br
Site: https://proadi.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. Dos Ipês com Rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68500-000.
Telefones: (94) 2101-7149 / 7151.

Serviços prestados:
a) Supervisionar os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações;
b) Acompanhar a execução das ações das áreas de finanças, material e
patrimônio;
c) Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à
Pró-Reitoria;
d) Acompanhar os processos de inventários de bens móveis e imóveis;
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e) Acompanhar a execução de empenhos, liquidação das despesas,
pagamentos, contabilização e acompanhamento das contas contábeis do
Órgão Unifesspa, e também pela prestação de contas;
f) Gerenciar a execução das diferentes formas de pagamentos e recebimentos
de recursos;
g) Acompanhar

a

gestão

dos

recursos

orçamentários

e

financeiros

provenientes do Ministério do Planejamento, via Ministério da Educação
(MEC);

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

9.3 Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit),
órgão executivo da Administração Superior, é responsável pela gestão institucional da
Unifesspa de Pós-Graduação stricto sensu (cursos de mestrado e doutorado) e lato
sensu (cursos de especialização), de Pesquisa (incluindo Iniciação Científica), e
de Inovação Tecnológica.
A Propit ainda acompanha a execução de programas financiados por agências
federais e estaduais de apoio à pós-graduação e à pesquisa na Unifesspa. Na pósgraduação, as ações da Propit estão relacionadas à expansão, qualificação,
acompanhamento e financiamento do sistema (incluindo o gerenciamento da
concessão de bolsas e recursos externos para a infraestrutura de pesquisa). Na
pesquisa, alcançam também a formação na graduação, com o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic).
Atualmente, a Unifesspa oferece 10 cursos de pós-graduação stricto sensu e
lato sensu, conforme descritos abaixo:
Quadro 3 – Programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu
Institutos
Instituto de Ciências
Humanas-ICH

Programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu
Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na
Amazônia
https://pdtsa.unifesspa.edu.br
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Especialização em Ensino, Educação Histórica e Direitos Humanos
Especialização em Geotecnologias e Recursos Naturais na Amazônia
Oriental
Programa Nacional de Pós-graduação Profissional em Ensino de Física
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
https://mnpef.unifesspa.edu.br/
Instituto de Ciências
Exatas -ICE

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e matemática
Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências e Matemática
https://ppgecm.unifesspa.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Química
Mestrado Acadêmico em Química
https://ppgq.unifesspa.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Letras - Poslet
Mestrado Acadêmico em Letras
https://poslet.unifesspa.edu.br

Instituto de Linguística, Programa de Pós-Graduação em Letras - ProfLetras
Mestrado Profissional em Letras
Letras e Artes - Illa
https://profletras.unifesspa.edu.br
Especialização em Abordagens Culturalistas: Saberes, Identidades e
Diferença Cultural na/da Amazônia
Instituto de
Geociências e
Engenharias - IGE

Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação (Profnit)
E-mail: profnit@unifesspa.edu.br
http://www.profnit.org.br/pt/sample-page/

Fonte: Propit/Unifesspa.

Além destes programas a Unifesspa em parceria com outras instituições
públicas de ensino possibilita o acesso de novos alunos à pós-graduação (stricto
sensu) por meio dos seguintes cursos:
 Doutorado

Interinstitucional

em

Engenharia

Elétrica

–

(Dinter

UFPA/Unifesspa/IFPA). Link: http://www.ppgee.ufpa.br/index.php/br
 Doutorado

Interinstitucional

em

Geografia

Humana

–

(Dinter

USP/Unifesspa). Link: http://ppgh.fflch.usp.br/editaldinter/unifesspa2017
 Doutorado Interinstitucional em Saúde Pública – (Dinter Fiocruz/Unifesspa).
Link: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pos-graduacao
 Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia, Rede Bionorte. Link:
http://www.bionorte.org.br
 Mestrado Interinstitucional em Engenharia Elétrica – (UFPA / Unifesspa /
IFPA). Link: http://www.ppgee.ufpa.br/index.php/br
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Os programas e ações vigentes na Unifesspa gerenciados pela Propit são:
 Expansão e Qualificação da Pós-Graduação
Ações: Piapa (Apoio financeiro referente a diárias e passagens para servidores
apresentarem trabalhos em eventos científicos no país).
 Programa de Apoio ao Recém-Doutor
Ações: Pard (Fornecimento de Kits de equipamentos de informática a
pesquisadores com projetos aprovados e classificados).
 Programa de Apoio ao Doutor Recém-contratado
Ações: Apoio financeiro para Custeio a pesquisadores por meio das agências
de fomento Capes e Fapespa.
 Programa de Apoio Institucional à Pesquisa
Ações: Gerenciamento de Projetos de Pesquisa Institucional de forma on-line,
via Sisprol.
 Fortalecimento da Pesquisa
Ações: PFGP (Apoio financeiro para custeio de despesas referentes às
passagens e diárias aos pesquisadores para realização de reuniões, palestras,
elaboração de projetos a serem submetidas a agências de fomentos ou minicursos
sobre a temática desenvolvida pelo grupo de pesquisa visando o aumento do número
de pesquisadores produtividade).
 Programa de Apoio à Publicação Científica e Tecnológica
Ações: Pibic (Apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa e
qualificar o ensino de graduação na Unifesspa, por meio da concessão de bolsas de
Iniciação Científica e Tecnológica a graduandos sob orientação de pesquisadores).
 Programa de Incentivo à publicação qualificada aos discentes de
Graduação
Ações: PIPQD (Incentivo financeiro a alunos de graduação que publicarem
artigos em revistas de Qualis B5 a A1).
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 Organização de Eventos de Caráter Científico e Tecnológico
Ações: Simpósio de Produção Científica; Encontro de Pós-Graduação;
Seminário sobre o Portal de Periódicos da Capes; Seminário de Iniciação Científica.

Pró-Reitora: Prof.ª Dr.ª Cindy Stella Fernandes.
E-mail: propit@unifesspa.edu.br
Site: https://propit.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. dos Ipês com Rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68500-000.
Telefones: (94) 2101-7153 / 7148.

Serviços prestados:
a) Desenvolver ações para implementação de novos cursos de pós-graduação
Stricto Sensu (mestrado e doutorado) e Lato Sensu (especialização);
b) Gerenciar a concessão de bolsas de iniciação científica e recursos externos
para a infraestrutura de pesquisa;
c) Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas
atividades científicas;
d) Coordenar, implementar, consolidar e divulgar as atividades de fomento à
pesquisa;
e) Desenvolver ações junto às agências de fomento tendo em vista a captação
de recursos financeiros para melhoria na infraestrutura de laboratórios e o
fortalecimento dos programas de pós-graduação;
f) Estimular intercâmbios nacionais e internacionais e parcerias para o
desenvolvimento de pesquisas, a difusão do conhecimento produzido no
âmbito da Unifesspa e sua divulgação para a sociedade;
g) Acompanhar pesquisas que envolvem o uso de tecnologias, na busca de
proteger, transferir e comercializar os ativos intelectuais produzidos para o
setor produtivo, fornecendo subsídios qualificados para o desenvolvimento
social, cultural e tecnológico da região;
h) Desenvolver ações conjuntas com o Núcleo de Inovação Tecnológica de
incentivo a parcerias com outras instituições na organização e promoção de
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eventos de Ciência, tecnologia e Inovação, voltadas para a comunidade
acadêmica da Unifesspa.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

9.4 Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (Proex), como órgão
executivo da Administração Superior da Unifesspa, cumpre o papel de desenvolver a
Política de Extensão e Assistência Estudantil, incluindo fomentar, acompanhar,
avaliar, articular e divulgá-la no âmbito interno e externo da Universidade.
A Extensão Universitária é concebida no âmbito de uma política cultural
universitária abrangente, desde ações sistemáticas de ensino, pesquisa e extensão e
que envolve a construção democrática da universidade, a expansão do ensino
superior em permanece processo de interlocução com sua região de abrangência.
Nestes termos, a política cultural se assenta na proposta de construir uma
universidade que seja um espaço de formação intercultural, de promoção da
pluralidade cultural e epistemológica e de combate às desigualdades sociais.
A Proex promove atividades de extensão, compreendidas como práticas
acadêmicas e públicas referenciadas na sócio-bio-diversidade da Amazônia Oriental
brasileira, comprometidas com a promoção da justiça social e ambiental, da
diversidade cultural e dos direitos humanos. Essas atividades são desenvolvidas,
preferencialmente, de forma intermultidisciplinar e devem propiciar a participação dos
vários segmentos da comunidade universitária, privilegiando ações integradas com as
administrações públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade
civil.
Por fim, a Proex institui o Fórum de Extensão Universitária da Unifesspa, como
um espaço de participação direta da comunidade universitária e da sociedade em
geral para discutir a política de extensão, no sentido de referenciá-la socialmente.
Seguem abaixo os programas ofertados pela Unifesspa:
 Programa Institucional de Bolsas de Extensão
Ações: Pibex; Proext.
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 Programa de Arte-Cultura-Educação
Ações: Prêmio Proex de Arte-Cultura; Mucanpa; Cinefront.
 Programa de Apoio e Promoção de Eventos Culturais e Acadêmicos
Ações: Seranata.
 Programa de Apoio a Democratização do Acesso ao Ensino Superior
Ações: O Cursinho Popular Emancipa é um compromisso da Unifesspa com
a comunidade Marabaense, no sentido de realizar a democratização do acesso ao
ensino superior. Em 2017 estão sendo ofertadas 250 vagas para estudantes
secundaristas oriundos de escolas públicas de Marabá que não estejam cursando ou
que não tenha concluído curso superior, nem candidatos que estejam matriculados
em cursinhos pré-vestibulares privados. Este ano, também foi incluído o critério da
renda familiar, ou seja, a renda mensal per capta não pode ser maior que um salário
mínimo e meio ou a renda total da família não pode ser superior a três salários
mínimos.
 Programa de Apoio à Permanência
Ações: Auxílio Financeiro para Moradia, Permanência, Creche, Permanência
Intervalar e Emergencial.
 Programa de Integração e Vivência Estudantil
Ações: Apoio à participação discente em eventos; Apoio à participação
coletiva de discentes em eventos; Apoio à realização de eventos estudantis; Vivência
Estudantil.
 Programa de Acolhimento Estudantil
Ações: Seminários para Discussão de questões referentes à Diversidade.
 Eventos Integrados Proex/Propit/Proeg
Ações: Apoio às Publicações Qualificadas.
 Congresso da Unifesspa
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Pró-Reitor: Prof.º Dr. Diego de Macedo Rodrigues.
E-mail: proex@unifesspa.edu.br
Site: https://proex.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. dos Ipês com Rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68500-000.
Telefone: (94) 2101-7167 / 7193 / 7144 / 7134.

Serviços prestados:
a) Articular, apoiar e gerenciar programas e projetos de extensão propostos
pelas unidades acadêmicas e demais órgãos da Unifesspa e o Programa
Institucional de Bolsas de Extensão – Pibex;
b) Lançar editais internos de fomento;
c) Coordenar e acompanhar, junto às unidades acadêmicas, o registro das
ações nos diversos sistemas das atividades extensionistas;
d) Garantir a integração e permanência dos acadêmicos da instituição, por meio
de programas, projetos, ações, estruturas físicas e auxílios financeiros,
contribuindo assim, para o fortalecimento da formação acadêmica crítica e
de qualidade dos estudantes até a sua diplomação.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

9.5 Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (Progep) elabora e
executa ações voltadas para a valorização e o desenvolvimento dos servidores da
Universidade, em conformidade com as Políticas e as Diretrizes para o
Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.
Assim, todas as ações realizadas pela Progep reafirmam o compromisso de
sua equipe de trabalho com a promoção de serviços públicos educacionais de
qualidade para a sociedade.
Com relação ao Desempenho e Desenvolvimento, são promovidas ações de
capacitação e qualificação dos servidores da Unifesspa, no intuito de possibilitar a
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valorização e reconhecimento do quadro de servidores, a partir de políticas voltadas
para o incentivo do desenvolvimento na carreira. Além disso, a Progep subsidia
questões voltadas à seleção e admissão de novos servidores efetivos e professores
substitutos através da realização de concursos e processos seletivos simplificados,
em parceria com as unidades acadêmicas e administrativas, de forma sistêmica e
estratégica.

Pró-Reitor: Marcel Ferreira Miranda.
E-mail: progep@unifesspa.edu.br
Site: https://progep.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. dos Ipês com Rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68500-000.
Telefones: (94) 2101-7163 / 7152 / 7162.

Serviços prestados:
a) Coordenar, planejar e acompanhar, de acordo com a necessidade das
diversas unidades da Unifesspa, o perfil de vagas e o dimensionamento de
pessoal;
b) Acompanhar o processo de recrutamento, seleção e admissão por meio de
concurso público para provimento efetivo e Processo Seletivo Simplificado
para contratação temporária em parceria com as unidades, de acordo com
a orientação vigente e as necessidades institucionais;
c) Desenvolver estudos e apresentar propostas para criação de cargos e
funções, de acordo com os perfis profissionais e a necessidade institucional;
d) Acompanhar, avaliar e redimensionar o quadro de servidores, resultante da
movimentação de pessoal e vagas, decorrentes de vacância, redistribuição
e outros.
e) Elaborar proposição de documentos de regulamentação interna, alinhados à
legislação de pessoal;
f) Coordenar processos de remoção interna;
g) Constitui-se de um processo pedagógico e sistemático de análise de
desempenho do servidor, realizado mediante critérios decorrentes das
metas institucionais e da análise das competências inerentes ao cargo;
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h) Avaliar o Desempenho Funcional, progressão e incentivos aos professores
do magistério superior e técnico-administrativos em Educação;
i) Propor políticas e aplicar métodos e instrumentos de gestão e avaliação de
desempenho, acompanhamento funcional e desenvolvimento de carreira;
j) Desenvolver, em parceria com a área de orientação psicossocial, programas
de orientação e acompanhamento visando à melhoria do desempenho do
servidor;
k) Propor programas de capacitação que garantam a melhoria do desempenho
gerencial, funcional e institucional;
l) Desempenhar outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10 UNIDADES ACADÊMICAS

Os Institutos são unidades acadêmicas de formação profissional em graduação
e/ou

pós-graduação,

em

determinada

área

do

conhecimento,

de

caráter

interdisciplinar, com autonomia acadêmica e administrativa. O Instituto é órgão
interdisciplinar que realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo
cursos regulares de graduação e/ou de pós-graduação que resultem na concessão de
diplomas ou certificados acadêmicos.

10.1 Instituto de Ciências Humanas

O Instituto de Ciências Humanas (ICH) é um dos maiores Institutos, em termos
de quantidade de alunos da Unifesspa, pois, gerencia os cursos com grande número
de discentes regularmente matriculados na instituição.
O ICH possui cinco Faculdades e um Programa de Pós-Graduação, distribuídos
da seguinte maneira:
 Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins (Facsat);
 Faculdade de Geografia (Fageo);
 Faculdade de Educação do Campo (Fecampo);
 Faculdade de História (Fahist);
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 Faculdade de Ciências da Educação (Faced); e,
 Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e
Sociedade na Amazônia (PDTSA).

São ofertados 07 (seis) cursos de graduação por estas faculdades e 02 (dois)
cursos de pós-graduação, sendo um Lato Sensu e outro Stricto Sensu, assim
distribuídos:
I – Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins (Facsat):
a) Curso de Licenciatura em Ciências Sociais;
b) Curso de Bacharelado em Ciências Sociais.
II – Faculdade de Geografia (Fageo):
a) Curso de Licenciatura em Geografia;
b) Curso de Bacharelado em Geografia.
III – Faculdade de Educação do Campo (Fecampo):
a) Curso de Licenciatura em Educação do Campo;
IV – Faculdade de História (Fahist)
a) Curso de Licenciatura em História.
V – Faculdade de Ciências da Educação (Faced):
a) Curso de Licenciatura em Pedagogia.
V – Pós-graduação Lato Sensu Geotecnologia e Recursos e Sociedade na
Amazônia (Geonat).
VI – Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e
Sociedade na Amazônia (PDTSA):
a) Mestrado Interdisciplinar em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na
Amazônia.

Diretor: Prof. Me. Janaílson Macedo Luiz.
Diretor adjunto: Prof. Me. Marcelo Gaudêncio Pureza.
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E-mail: ich@unifesspa.edu.br
Site: https://ich.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial - Bairro Nova Marabá,
Marabá-Pará, CEP: 68.507-590.
Telefone: (94) 2101-7106.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.2 Instituto de Ciências Exatas

O Instituto de Ciências Exatas (ICE), unidade acadêmica de formação superior
em graduação e pós-graduação voltada para a área de conhecimento de Ciências
Exatas, é órgão interdisciplinar, com autonomia acadêmica e administrativa, que tem
como objetivo proporcionar de forma indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão.
Com relação ao Ensino, os níveis de formação do ICE vão desde a graduação
a pós-graduação. O ICE é formado pelas seguintes faculdades:
 Química e Ciências Naturais (Faquim);
 Física (Fafis);
 Matemática (Famat).

Estas são as subunidades responsáveis pela comunidade discente dos cursos
superiores de graduação do ICE, composta por mais de 500 (quinhentos) alunos,
regularmente matriculados nas modalidades regulares e intensivas, em quatro cursos
de licenciaturas, em diferentes turnos:
 Química;
 Ciências Naturais;
 Física;
 Matemática.

Quanto à pós-graduação, o ICE oferece um Mestrado Nacional Profissional em
Ensino de Física, voltado a professores de ensino médio e fundamental com ênfase
principal em aspectos de conteúdos na Área de Física. Oferece ainda o Mestrado
Acadêmico em Química e o Mestrado em Educação em Ciências e Matemática.
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Com o objetivo de tornar acessíveis a sociedade o conhecimento e a cultura de
domínio da universidade, provenientes de sua produção ou da sistematização do
conhecimento universal disponível, o ICE vem desenvolvendo várias atividades de
extensão, tais como:
 As produções acadêmicas, de domínio da universidade;
 O projeto Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID)
programa já consagrado que busca a valorização da formação de
professores para a educação básica.

Diretora: Profª. Dra. Joana Luiza Pires Siqueira.
Diretor Adjunto: Prof. Dr. Rodrigo do Monte Gester.
E-mail: ice@unifesspa.edu.br
Site: https://ice.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade II, Folha 17, Quadra 04, Lote Especial, Bairro Nova Marabá,
Marabá-Pará, CEP: 68505-080.
Telefone: (94) 2101-5921 / 5920 / 5922.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h

10.3 Instituto de Estudos do Xingu
O Instituto de Estudos do Xingu (IEX) oferece o curso de licenciatura em
Língua Portuguesa no período matutino e noturno e possui a duração de 04 (quatro)
anos e o curso de licenciatura em ciências biológicas.
O objetivo do curso de Letras é formar profissionais na área de linguagem,
capacitá-los para o ensino de língua materna, além do planejamento linguístico-social.
O curso capacita profissionais para atuarem nos ensinos Fundamental e Médio. Além
do magistério, o graduado em Letras está capacitado para trabalhar como redator,
revisor, tradutor, escritor e consultor de texto em redações. Uma ótima opção para
quem pretende exercer a profissão na área do ensino.
O IEX hoje possui um corpo docente com ótima titulação, sendo composto por
mestres e doutores, isso já reflete no número de projetos de pesquisa e extensão
aprovados dentro do Instituto, cerca de 10 projetos e com inúmeras bolsas
disponibilizadas aos discentes.
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Em médio prazo, o Campus de São Félix do Xingu se tornará referência
regional como o Centro das Ciências Humanas da região do Xingu. A ideia é fomentar
uma nova visão de ensino superior na região, sempre considerando a população local
da área como agentes de transformação da sociedade, respeitando sua visão de
mundo, em busca de uma sociedade mais justa, científica e, consequentemente,
desenvolvida.

Diretora: Profª. Drª. Elaine Ferreira Dias
Diretora Adjunta: Profª. Drª. Nayara Da Silva Camargo
E-mail: iex@unifesspa.edu.br
Endereço: Trav. Manoel Antônio dos Santos, s/n, Quadra 52, Bairro Centro. São Félix
do Xingu – Pará, CEP: 68.380-000.
Telefones: (94) 2101-5932 / 5933.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.4 Instituto de Geociências e Engenharias

O Instituto de Geociências e Engenharias (IGE) disponibiliza para a sociedade
os cursos de graduação (bacharelado) em Geologia, sistemas de Informação,
Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Engenharia de Materiais, Engenharia
mecânica, Engenharia Química, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica,
Engenharia Civil.
Quanto

à

pós-graduação,

o

IGE

oferece

um

Mestrado

Nacional

Interinstitucional – Minter UFPA/Unifesspa / IFPA e um Doutorado Interinstitucional –
Dinter UFPA / Unifesspa / IFPA, ambos pelo Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica.
A meta do IGE é concretizar a educação tecnológica, com responsabilidade
social e ambiental, propondo à formação e à qualificação de profissionais adequados
a gerar o desenvolvimento tecnológico da região sul e sudeste paraense, da Amazônia
e do Brasil de forma sustentável, sempre com foco no ensino, na pesquisa, na
extensão e na inovação tecnológica.
À crescente conscientização da sociedade sobre a importância dos
profissionais de Geociências e Engenharias nos mais variados projetos, o IGE tem
como meta proporcionar aos discentes uma formação científica e profissional para
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atuar de forma a retribuir as demandas propostas com responsabilidade e
competência.

Diretor: Prof. Dr. José de Arimatéia Costa de Almeida.
Diretor Adjunto: Prof. Dr. Adriano Alves Rabelo.
E-mail: ige@unifesspa.edu.br
Site: https://ige.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade II, Folha 17, Quadra 4, Lote Especial, s/n., Marabá – Pará, CEP:
68501-970.
Telefones: (94) 2101-5903 / 5904.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.5 Instituto de Linguística, Letras e Artes

O Instituto de Linguística, Letras e Artes (Illa) oferece três cursos de graduação,
todos de licenciaturas:

1. Artes Visuais, vinculado à Faculdade de Artes Visuais;
2. Letras – Língua Inglesa, vinculado à Faculdade de Línguas e Tradução;
3. Letras - Língua Portuguesa, vinculado à Faculdade de Letras.

Na Pós-Graduação, o Illa oferece Mestrado Profissional em Letras, (ProfLetras)
que teve sua primeira turma iniciada em novembro de 2014, e o mestrado Acadêmico
em letras (PosLet) que terá a sua primeira turma iniciada em março de 2017.
O Illa oferece também o Teste de Proficiência em Língua Inglesa, para fins de
processo seletivo em cursos de Mestrado. A aplicação do teste de Proficiência em
Leitura em Inglês, Profin, destina-se, especificamente, a atender as demandas de
alunos de pós-graduação e de candidatos cujo programa exige um certificado de
proficiência de leitura em língua estrangeira, como parte da seleção em cursos de
Mestrado ou Doutorado. Alunos dos Programas de Pós-Graduação da Unifesspa e
candidatos a diversos Programas de Pós-Graduação dentro e fora da região de
abrangência da instituição podem se inscrever.
O Instituto, através do curso de Artes Visuais, dispõe de uma DVDteca do
projeto "Arte na Escola". Esses materiais estão disponíveis para empréstimos. Os
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interessados, da comunidade acadêmica e público em geral, devem procurar a sala
da coordenação do curso de Artes Visuais, localizada na unidade II, no período da
manhã, para cadastro e empréstimos.
A Unifesspa inaugurou no dia 8 de junho de 2016 o Laboratório de
Experimentação em Práticas Eletrônicas e Digitais do curso de Artes Visuais: o Media
Lab/Unifesspa. O laboratório de caráter multiuso e interdisciplinar irá conduzir
pesquisas em inovação tecnológica, contribuindo para projetos e ações em rede,
destacando a Unifesspa neste cenário.
O projeto Media Lab surgiu da parceria com a Universidade Federal de Goiás
(UFG). O Laboratório de Inovação Tecnológica da Unifesspa passa a fazer parte de
uma rede integrada de pesquisa com base no modelo do Media Lab aplicado pela
UFG. A Unifesspa é a primeira da Região Norte, a segunda no país a integrar essa
rede, que deve se estender por toda a América Latina.
O Media Lab/Unifesspa mantém o ideal de pesquisa, ensino e extensão, os
projetos originais e a vontade de mudar por meio da criatividade e inovação.
As pesquisas a serem desenvolvidas no Laboratório seguirão, inicialmente,
sete eixos temáticos. São eles: Interação Homem-computador; Comunicação
mediada por computador, Música e tecnologia; Arte Tecnológica; Sistema de
computação cognitiva; Tecnopsicologia e psicotecnologias e Design de Interfaces.
Entre os projetos a serem desenvolvidos em rede estão o Cine Lab, Game Lab,
InMídia (Especialização em inovação em mídias interativas), Feira de Inovação
Tecnológica e Televisão Digital, entre outros.

Diretor: Prof. Dr. Alexandre Silva dos Santos Filho.
Diretor adjunto: Prof. Dr. Gilson Penalva.
E-mail: illa@unifesspa.edu.br
Site: http://illa.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. Dos Ipês com Rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68500-000.
Telefone: (94) 2101-7113.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.
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10.6 Instituto de Engenharia do Araguaia

O Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA), oferece a população o curso de
Licenciatura em Matemática, em período integral e o curso de Engenharia civil, em
período integral.

Diretora: Profª. Pós-Dra. Maria Elizabeth Rambo Kochhann.
Diretor Adjunto: Prof. Dr. Manolo Rodriguez Heredia.
E-mail: iea@unifesspa.edu.br
Site: http://iea.unifesspa.edu.br
Endereço: Rua Geraldo Ramalho, s/n, bairro Centro, Santana do Araguaia – PA,
CEP: 68560-000.
Telefones: (94) 2101-5937 / 5936.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.7 Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (Icsa) está situado no município de
Rondon do Pará, região Sudeste Paraense, atende a comunidade rondoniense e
regiões circunvizinhas, garantindo condições de formações profissionais nas áreas de
Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo ambos oferecidos no período integral
e também na área de jornalismo, em período integral.
Atendendo, aproximadamente 342 (trezentos e quarenta e dois) discentes, o
Icsa tem firme propósito de promover a formação dos profissionais, envolvendo-os no
desenvolvimento de pesquisas, fomentando a inovação nas mudanças sociais,
culturais e de preservação do meio ambiente, apoiando ainda os programas de
potencialidades econômicas locais e regionais caracterizadas principalmente pela
chegada de uma empresa brasileira dos setores de base da economia, que deve atrair
novas empresas da indústria e do comércio favorecidos pelo grande fluxo de
investimentos a serem feitos, principalmente, na formação de empreendedores que
ao investir no agronegócio, consequentemente, desenvolverão a geração de emprego
e renda da região Sudeste Paraense.
A Unifesspa, através do Icsa possui uma forte identidade com o
desenvolvimento da região, do Estado e do País, busca especializar a mão de obra
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dos profissionais preparando-os na área de Administração e Ciências Contábeis com
visão científica e crítica e com capacidade de avaliar o seu desempenho frente às
exigências da atualidade.
Com o compromisso de realizar um trabalho de qualidade, este Instituto dispõe
de uma biblioteca que promove aos discentes, docentes e técnicos a disseminação, a
geração e a produção de conhecimentos, possibilitando a interação com diversas
informações do mundo globalizado.

Diretora: Profª. Ma. Érica Jucio dos Reis Ferreira.
Diretor Adjunto: Profº. Me. Jax Nildo Aragão Pinto.
E-mail: icsa@unifesspa.edu.br
Site: http://icsa.unifesspa.edu.br
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, S/N, Rondon do Pará - PA. CEP: 6638-000.
Telefones: (94) 2101-5943 / 5944.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.8 Instituto de Estudos do Trópico Úmido

O Instituto de Estudos do Trópico Úmido (Ietu) oferta os cursos de Licenciatura
em História, Licenciatura em Geografia, ambos no período matutino e Medicina
veterinária, bacharelado em Zootecnia, ambos em período integral.
Em médio prazo, o Campus de Xinguara pretende se tornar referência no
ensino superior da região. A ideia é fomentar uma nova visão de ensino superior,
sempre considerando a população local da área como agentes de transformação da
sociedade, respeitando sua visão de mundo, em busca de uma sociedade mais justa,
científica e, consequentemente, desenvolvida.
Fazem parte do curso de História as ações de pesquisa e extensão, envolvendo
dois docentes e quatro discentes, no projeto de extensão: “No campo da educação do
campo”, e no projeto de pesquisa “Visão do futuro? A transamazônica e a migração
nordestina”.
O Ietu também disponibiliza para a população local uma biblioteca (1.533
exemplares) que pode ser usada pela comunidade acadêmica e a comunidade local.

Diretor: Prof. Dr. Eduardo de Melo Salgueiro.
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Diretor Adjunto: Prof. Dr. Lucas Jacomini Abud.
E-mail: ietu@unifesspa.edu.br
Site: http://ietu.unifesspa.edu.br
Endereço: Rua Maranhão, s/n. Centro, CEP: 68.555-251. Xinguara-PA.
Telefones: (94) 2101-5934 / 5935.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.9 Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas

A Faculdade de Ciências Biológicas (Facibio), vinculada ao Instituto de
Estudos em Saúde e Biológicas (Iesb), oferece 3 cursos de Graduação:

1- Ciências Biológicas;
2- Psicologia;
3- Saúde Coletiva.

Os projetos de extensão são abertos à comunidade em geral, a saber:
 No Curso de Saúde Coletiva: "Educação em Saúde no contexto escolar:
Prática Inter setorial de promoção a saúde";
 No Curso de Psicologia: "Grupo de Estudos em Subjetividade, Arte e
Cultura".

Diretor: Prof. Dr. Sidnei Cerqueira dos Santos.
Diretora Adjunta: Profª. Dra. Ana Cristina Viana Campos.
E-mail: iesb@unifesspa.edu.br
Site: http://iesb.unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. dos Ipês com rua J, Cidade universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68.500-000.
Telefones: (94) 2101-7145 / 7116 / 7168.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h - 14 às 18 h.

10.10 Instituto em Desenvolvimento Agrário e Regional
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O Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (Iedar), da
Unifesspa, é integrado pela Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (Fcam) e a
Faculdade de Ciências Econômicas (Face), que, por sua vez, apresentam dois cursos:
Agronomia e Ciências Econômicas, respectivamente.
O curso de Agronomia apresenta diversos projetos desenvolvidos por
servidores do quadro docente e Técnico Administrativo que geram produtos à
comunidade acadêmica e científica, bem como aos técnicos e agricultores da região
Sul e Sudeste do Pará.
O curso de Ciências Econômicas criou o Laboratório de Inflação e Custo de
Vida de Marabá (LAINC). Professores e alunos do curso disponibilizaram à
comunidade o Índice de Preço ao Consumidor de Marabá, enquanto indicador da
inflação local. O próximo passo será a mensuração do custo de vida de Marabá. Dessa
forma, a Unifesspa cumpre seu papel, ao concretizar a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e que permitirá a socialização de informações valiosas, com
indicadores econômicos que possam auxiliar a população na gestão e controle do
orçamento familiar.

Diretor: Prof. Eduardo Lucas Terra Peixoto.
Diretor Adjunto: Prof. Giliad de Souza Silva.
E-mail: iedar@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade III, Av. dos Ipês com rua J, Cidade Universitária, Bairro
Loteamento Cidade Jardim, Marabá-Pará, CEP: 68.500-000.
Telefone: (94) 2101-7110 / 7111.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h – 14 h às 18 h.

10.11 Instituto de Estudos em Direito e Sociedade
O Instituto de Estudos em Direito e Sociedade (Ieds) disponibiliza a sociedade o
curso de Bacharelado em Direito.
Oficinas de Capacitação, Seminários e Cursos são, sistematicamente, ofertados pelo
Ieds.
A aplicação da Justiça na sociedade e a ciência das normas que disciplinam as
relações entre os indivíduos da sociedade, perpassam ao Bacharel em Direito. Este,
tem duas opções após se formar: advogar ou seguir carreira jurídica (carreiras
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jurídicas públicas). Como advogado, representa e defende o cliente e seus interesses
em quaisquer instâncias, juízo ou tribunal. É habilitado, também, para dar assessoria
ou consultoria jurídica a empresas públicas ou privadas. Optando pela carreira jurídica
(por carreiras jurídicas públicas) pode tornar-se Delegado de Polícia, Juiz de Direito
(magistrado), promotor e procurador de Justiça (membro de Ministério Público) ou
Procurador de Pessoa Jurídica de Direito Público.

Diretor: Prof. Dr. Jorge Luís Ribeiro dos Santos.
Diretora Adjunta: Profª. Dra. Micheli Pereira de Melo.
E-mail: ieds@unifesspa.edu.br
Endereço: Unidade I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial s/n° - Bairro: Nova Marabá,
Marabá-Pará, CEP: 68.501-970.
Telefones: (94) 2101-7112 / 7171 / 7120.
Horário de atendimento: das 08 às 12 h – 14 às 18 h.
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