
 

 

 

 

 

 

O QUE É O CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO – 
CRCA? 
 

O Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) é um Órgão Suplementar de natureza técnica, instituído por meio da Resolução 

n° 11/2015 CONSUN. Está ligado diretamente a atividade fim da Unifesspa, o ensino, pesquisa e extensão. As suas principais atribuições 
são: 

• Registro no sistema acadêmico dos cursos da Unifesspa em nível de Graduação; 

• Efetivação do ingresso (vínculo Institucional) dos candidatos aprovados e 

classificados em processo de seleção proposto pela Unifesspa; 

• Registro e Controle das atividades acadêmicas dos alunos, das Faculdades e 

Institutos vinculados à Unifesspa; 

• Emissão e Registro de diplomas em nível de Graduação e Pós-graduação;  

• Registro de diplomas de Instituições Externas;  

• Guarda dos documentos físicos gerados pela habilitação de calouros; 

• Gerenciamento e controle documental, via SIGAA. 

Atualmente a equipe do CRCA é composta por 08 (oito) servidores efetivos e 
04 (quatro) bolsistas, distribuídos nos diferentes setores de acordo com o organograma 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Gestão dos dados acadêmicos é realizado diretamente pela equipe da Divisão de Admissão e Cadastro- DIAC/CRCA, a qual é 

responsável pela admissão e cadastro dos calouros, bem como o suporte para as faculdades nas questões acadêmicas que vão 
desde a matrícula, oferta, lançamento de conceito, até a prescrição. A gerência dessas informações é realizada no Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmica- SIGAA.  

O gerenciamento dos processos de expedição de Diplomas para Colação de Grau é realizado pela Coordenadoria de Certificação e 

Registro- CCR/CRCA, a qual dentre outras atividades faz análise das solicitações, informa os discentes que estão aptos à colar Grau 
e procede com a confecção dos Diplomas e Históricos. Outra importante atividade que passará a ser prestada, no exercício de 

2019, é o registro de diplomas de instituições externas. 

A Coordenadoria de Arquivamento e Digitalização- CADIG/CRCA, faz o gerenciamento dos documentos gerados pela habilitação, 
procedendo à organização, guarda e escaneamento de todos os documentos, e posteriormente, realiza o envio dos documentos 

escameados às pastas de cada discente, no SIGAA. 

E como suporte às atividades fins desse Centro, a Coordenadoria de Apoio Logístico e Administrativo-CAA/CRCA, realiza diversas 

atividades própria da área administrativa. 

A equipe do CRCA é pequena, considerando nossas responsabilidades, mas tem conseguido desenvolver um trabalho contínuo de 

atendimento rápido das demandas. 

 

O CRCA conta com uma lista de 

transmissão no WhatsApp, em que são 

compartilhadas semanalmente dicas 
acadêmicas e informações sobre editais, 

bolsas, período de matrícula, 
requerimentos, entre outros conteúdos. 

Nele, o discente também pode tirar 
dúvidas e receber orientações 

acadêmicas. 

Em 2018, a lista de transmissão alcançou 

cerca de 1.000 discentes da Unifesspa. 

Para entrar na lista, o discente deve 
enviar uma mensagem pelo aplicativo 

para o número (94) 99225-3013, 

informando o nome, curso e número de 
matrícula. 

Lista de Transmissão do 
CRCA no WhatsApp 

INFORMATIVO CRCA 2018 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA   



 
 

FORMAS DE INGRESSO NA UNIFESSPA EM 2018 
 

A Unifesspa possui 41 cursos de graduação, 
ofertados em diferentes campi, localizados na sede 
em Marabá e nos fora de sede, Rondon do Pará, 

Xinguara, São Félix do Xingu e Santana do Araguaia. 

O ingresso na Unifesspa pode ocorrer por meio do 
(de): 

SISU: : É a principal forma de ingresso, e absorve o 
maior quantitativo de calouros anualmente, em 
comparação com as demais. Para participar, o 

candidato deverá realizar o Enem, aguardar o 
período de inscrições do SISU e realizar sua inscrição 

em até duas opções de curso do seu interesse e 

aguardar o resultado.  

Caso não seja aprovado na primeira chamada e tenha interesse em continuar na lista de espera da UNIFESSPA, o candidato deverá 
confirmar seu interesse seguindo as instruções presentes em edital próprio divulgado no endereço eletrônico: 

https://crca.unifesspa.edu.br, e aguardar as próximas chamadas. 

MOBIN e MOBEX: São processos seletivos de mobilidade interna e externa esporádicos. Podem participar do MOBIN candidatos 

vinculados à UNIFESSPA, e no MOBEX candidatos oriundos de outras IES. Sendo que podem participar tanto os candidatos que 
estão cursando quanto aqueles que já concluíram sua graduação. Essa seleção tem o objetivo de preencher as vagas ociosas, e, 

portanto a quantidade de vagas ofertadas, são menores. 

Processo Seletivo Especial: São formas de ingresso destinadas para um grupo determinado de candidatos, conforme o edital 
da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG). Em editais destinados aos indígenas, quilombolas e à comunidade do campo, 

geralmente a seleção ocorre anualmente. Outro tipo de processo seletivo especial, é aquele destinado aos candidatos das áreas de 
Reforma Agrária em todo o território nacional, beneficiários do PRONERA, conforme Art. 13 do Decreto n° 7.352/2010, dentre 

outros. 

Processo Seletivo Simplificado: São processos seletivos específicos, mas que não são restritos a um grupo de candidatos, e 
quem tiver interesse em participar, pode concorrer as vagas, desde que cumpra os requisitos presentes no edital. 

Transferência: Prevista para servidores Civis ou Militares e seus dependentes, regularmente matriculado em IES, na ocorrência 
de comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio para o município do Campi da Unifesspa ou 

para localidade próxima (Lei 8.112, de 1990, artigo 99; Lei 9.394 de 1996, artigo 49, regulamentada pela Lei 9.536, de 1997). 

Outras formas de ingresso na UNIFESSPA, mas são ingressos temporários, são aqueles que ocorrem por meio de Convênio: 

 MOBILIDADE ACADÊMICA ANDIFES: Alcança somente alunos 
regularmente matriculados em cursos de graduação de universidades federais, 
que tenham concluído pelo menos vinte por cento da carga horária de 

integralização do curso de origem e ter no máximo duas reprovações 
acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem o pedido de mobilidade. 

Este Convênio não se aplica a pedidos de transferência de alunos entre as 

IFES, que serão enquadrados em normas específicas. O aluno participante 
deste Convênio terá vínculo temporário com a IFES receptora, dependendo, 

para isto, da existência de disponibilidade de vaga e das possibilidades de 
matrícula na (s) disciplina (s) pretendida (s). Acesso: 

http://www.andifes.org.br/mob-academica/. 

Em 2018, a Unifesspa (Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará) esteve em festa para 

celebrar os cinco anos de criação, desde que 
deixou de ser Campus da UFPA e tornou-se uma 
universidade autônoma. Para o Reitor da 
instituição, Maurílio Monteiro, a instituição ainda 

é uma “menina” e profetiza que em até 15 anos 
terá emitido cerca de 100.000 diplomas. 



 

UNIFESSPA EM NÚMEROS 

 
 

Alunos matriculados 
 

Em 2018 tivemos um aumento de 16,36% no total geral de alunos 
matriculados, em relação ao ano de 2017, sendo um resultado direto do 
aumento na oferta de cursos nos campi fora de sede. Foram 06 novos cursos: 

Geografia (LIC), Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Civil, Ciências 
Biológicas e Jornalismo, nos campi de Xinguara, Santana do Araguaia, São 

Félix do Xingu e Rondon do Pará respectivamente. 

Os institutos apresentaram aumento significativo no número de alunos matriculados, com destaque ao IESB que voltou a ofertar 
turma para o curso de Psicologia e também disponibilizou 15 vagas para o processo seletivo MOBIN e MOBEX e os Institutos fora 

de sede que disponibilizaram novos cursos. 

 

Alunos ingressantes 
 

No ano de 2018 ingressaram 1.678 novos alunos, 30,99% a mais que 
o ano de 2017. A oferta de novos cursos nos campi fora de sede e a 

oferta de vagas ociosas no MOBEX contribuíram para esse saldo 
positivo.  

Os institutos dos campi da sede que mais registraram aumento de 
ingressantes foram: IESB com 21,26%, IGE com 24,14%, IEDS 28,57% 

e ICH 28,21%.  Os demais institutos também registraram aumento, mas 

em escala menor, IEDAR 2,60%, ILLA 18,44% e ICE 11,76%. 

Os institutos fora de sede registraram um aumento de alunos ingressantes expressivo em razão das ofertas de novos cursos. O 

IETU registrou um aumento de 76,76%, IEX 75%, IEA 58,49% e o ICSA 25%. 

 

 

Em relação aos ingressos na graduação por outras vias 

em 2018, estão englobadas as transferências interna 
(MOBIN) com um total de 37 discentes e externa 

(MOBEX) com 154 discentes, além da transferência Ex-
Offício com 3 ingressantes e da decisão judicial com 2 
discentes. O total de ingressantes por outras vias foi 196 

(cento e noventa e seis) discentes. 

 

 

 

 
Movimentação de discentes 

 

 

Em se tratando dos movimentos dos discentes nos cursos de 
graduação em 2018, foram realizadas 37 transferências internas 

(MOBIN) e 154 transferências externas (MOBEX), além de um total 
de 887 alunos prescritos e 77 desistentes. O total foi de 1.155 (mil 

cento e cinquenta e cinco) discentes movimentados, com 

percentuais demonstrados no gráfico ao lado.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Alunos trancados 

 

O quantitativo de discentes com trancamento na graduação por curso 

em 2018, está discriminado no quadro ao lado. O total foi 1.382 (mil 

trezentos e oitenta e dois) discentes. 

 

 
 

Alunos diplomados 
 

O número de discentes Diplomados/Integralizados em 2018 totalizou 404, 

tendo um acréscimo de 15,42% em relação ao ano de 2017, que foi no total 
de 350 diplomados/integralizados. 

É importante destacar que no ano de 2018 começaram a concluir os discentes 

ingressantes nas primeiras turmas dos cursos ofertados, com duração de 4 
anos, após a criação da Unifesspa.  

Com isso, no ano de 2018, foram diplomados/integralizados discentes da Unifesspa de todos os Campi, inclusive dos Campi Fora 
de Sede que tiveram suas primeiras colações de grau. A relação de diplomados por curso está disponível na tabela abaixo: 

 

Institutos Cursos Diplomados  

IEDAR Agronomia 9 

IESB 
Ciências Biológicas (BACH) 11 

Saúde Coletiva 7 

ILLA 

Artes Visuais 6 

Letras Língua Inglesa   8 

Letras Língua Portuguesa 27 

IGE 

Engenharia de Materiais 1 

Engenharia de Minas e Meio Ambiente 14 

Geologia 13 

Sistema de Informação 16 

ICE 

Ciências Naturais 2 

Física (LIC) 16 

Matemática (LIC) 17 

Química (LIC) 16 

IEDS Direito 25 

ICH 

Ciências Sociais (BACH/LIC) 10 

Ciências Sociais (LIC) 6 

Educação do Campo (LIC) 20 

Geografia (BACH/LIC) 27 

Geografia (BACH) 2 

Geografia (LIC) 7 

História (LIC) 12 

Pedagogia (LIC) 32 

IETU História (LIC) - Xinguara 16 

IEA Matemática (LIC) - Santana do Araguaia 9 

IEX Letras Língua Portuguesa (LIC) - São Felix do Xingu 11 

ICSA 
Administração - Rondon do Pará 25 

Ciências Contábeis - Rondon do Pará 39 

TOTAL 404 

 

 

 



 

AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE CRCA 

 Realização de visitas técnicas nas unidades acadêmicas, para capacitação dos servidores 

A equipe do CRCA, representada pelo diretor Marcos Ladeira e a coordenadora de certificação e registro Janaina Souza, realizou 
uma capacitação para servidores e discentes no Instituto de Estudos do Trópico Ùmido (IETU) no Campus de Xinguara e no 
Instituto de Estudos do Xingu (IEX) no Campus de São Félix do Xingu.  

  

 

 Primeiras discussões para atualização do Regulamento de Graduação 

 

O último dia da II Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unifesspa 
foi marcado pelo início das discussões sobre a necessidade de 
atualização do Regulamento de Graduação da Unifesspa, documento 
que rege a vida universitária dos  graduandos. Alunos, professores e 
técnicos administrativos participaram deste importante momento, que 
contou com a apresentação das propostas de mudanças elencadas pelo 
Centro de Controle e Registro Acadêmico (CRCA).  

O diretor do CRCA, Marcos Ladeira, apresentou algumas sugestões de 
alteração do Regulamento relacionadas aos processos normativos de 
matrícula, trancamento, aproveitamento de estudos, entre outros 
assuntos que envolvem o percurso do aluno na Unifesspa. Vários 
professores e alunos deram contribuições e também tiraram dúvidas 
sobre as proposições do CRCA. 

 

 

 Atualização do site do CRCA 

Atualização do site: https://crca.unifesspa.edu.br, dentre as novidades, tem uma área chamada “cursos na Unifesspa,” onde está 
sendo implementada informações sobre cada curso ofertado pela Unifesspa. Para que o público que tenha interesse em ingressar 
na instituição, basta acessar essa área para conhecer as características do curso, perfil do profissional, matriz curricular, mercado 
de trabalho e fazer uma escolha consciente. E com isso, objetiva-se, diminui o número de solicitações de cancelamento de curso, 
por falta de identificação com o mesmo. 

 

 Criação da lista de transmissão do CRCA 

O CRCA criou um Whatsapp exclusivo para atendimento de discentes e 
servidores e também com o intituito de repassar informes importantes 
através de lista de transmissão. Por meio desta lista, além de dicas 
semanais, são passados lembretes para os discentes referentes aos 
prazos importantes do calendário acadêmico, divulgação de editais e 
eventos. 

 

 Ação piloto em parceria com institutos 

Com o objetivo de aumentar a quantidade de diplomados no tempo mínimo dos cursos foi desenvolvido uma ação piloto em parceria 
com o Instituto de Geociências e Engenharia (IGE),  tal ação envolve uma interação entre o CRCA, a direção do IGE e os 
coordenadores de cada curso, com a utilização de informações sistematizadas, quantitaivo de cancelamentos, trancamentos, 
retenção e taxa de sucesso. 

 



 Realização de capacitação para os servidores e bolsistas do IGE e ICE 

 

 

A equipe da Divisão de Admissão e Cadastro (DIAC) do CRCA, sob o 
comando da chefe de divisão Rebeca Medeiros, ministrou para os 
secretários das faculdades e bolsistas do Instituto de Geociências e 
Engenharias (IGE) e do Instituto de Ciências Exatas (ICE), um 
treinamento sobre os principais procedimentos acadêmicos 
realizados pelas secretarias das faculdades, entre eles: matrículas, 
tutorias, aproveitamento de estudos, equivalências de disciplinas, 
lançamento de conceitos, entre outros. 

 

 

 

 Capacitação dos servidores do CRCA 

Os servidores do CRCA participaram de cursos oferecidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG referentes aos 
procedimentos e requisitos para elabaoração e alteração do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, ministrado pela chefe da Divisão 
de Avaliação e Regulação de Cursos (DIRAC), Thaisa Teixeira Campos, juntamente com Marinalva Lima Baião e Celma Rocha Silva. 
Outra capacitação realizado envolveu o curso sobre os procedimentos de Regulamentação e Normas Instituicionais e sobre o Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), ministrado pelo Coordenador de Normas e Regulação de Cursos da PROEG, 
Edson Rodrigues dos Anjos e Jairo Belchior. 

  

   

AÇÕES DA UNIFESSPA COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE CRCA 

 

 Treinamentos para discentes indígenas e quilombolas 

O CRCA participou da ação realizada através dos Programas de 
Monitoria Indígena e Quilombola, vinculada a Divisão de 
Projetos Educacionais (DIPE) da Diretoria de Planejamento e 
Projetos Educacionais (DPROJ) da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROEG) da Unifesspa, envolve os discentes 
indígenas e quilombolas. 

As temáticas abordadas foram Regulamento de Ensino de 
Graduação e Ferramentas do SIGAA. Para o diretor do Centro 
de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), Marcos Ladeira, 
ministrante da aula inaugural do curso, “o mais importante é 
que o discente da Unifesspa compreenda seus direitos e 
deveres para que possa, diante de cada situação, saber 
exatamente a decisão que deverá tomar para ter sucesso 
acadêmico.” 

Na estreia do curso, participaram vinte e quatro alunos entre indígenas e quilombolas, e houve uma participação importante deles 
através de perguntas e exposição de situações pelas quais passaram na Unifesspa. 

Em cada etapa do curso, os discentes foram incentivados a consultar artigos do Regulamento de Ensino de Graduação e outros 
documentos basilares da vivência acadêmica, de forma a construírem, conjuntamente, a resposta para o questionamento 
apresentado. 

 

 

 



 Em 2018 foi registrado o 1° Diploma Honoris Causa pela Unifesspa, concedendo o título de Doutor Honoris 
Causa post mortem ao  Frei Henri Burin des Roziers    

 
Em 2018 foi registrado o 1° Diploma Honoris Causa pela Unifesspa.  
O título honorífico é o primeiro nos registros da Unifesspa, recém-
criada em julho de 2013, pela ex-presidente Dilma Rousseff. A 
concessão do título foi justificada pela Unifesspa especialmente 
pelo trabalho do frei em causas humanitárias, na defesa e 
promoção dos direitos humanos de trabalhadores e trabalhadoras 
rurais e seus defensores, atuando como advogado na Comissão 
Pastoral da Terra, nas regiões do Bico do Papagaio e sul e sudeste 
do Pará, durantes três décadas, desde 1980. 

 
“A concessão do título de Doutor Honoris Causa (post mortem) ao 
Frei Henri Burin des Roziers se reveste de grande importância em 
vários âmbitos: para a Unifesspa, pois insere seu nome na história 
da Universidade, com sua prática profissional servindo de exemplo 
para os egressos de nossa instituição; para os que lutam por  
causas humanitárias, na defesa e promoção dos direitos humanos, pois trata-se de estímulo e inspiração; e para reforma agrária, 
uma tarefa inadiável a ser levada a cabo pela Nação”, pontuou o reitor.  
 

 Primeiras Colações de Grau nos Campi fora de sede 

 

 

No ano de 2018, a Unifesspa orgulhosamente formou as primeiras turmas 
de seus campi fora de sede. Ocorreu Colação de Grau no campus de: 

- Santana do Araguaia, curso de Licenciatura em Matemática; 

- São Félix do Xingu, curso de Licenciatura em Língua Portuguesa; 

- Xinguara, curso de Licenciatura em História; 

- Rondon do Pará, curso de Bacharelado em Administração e Bacharelado 
em Ciências Contábeis. 

 

 

 

 

 

QUADRO DE SERVIDORES E BOLSISTAS DO CRCA 

 

Marcos Rogério de Souza Ladeira Diretoria do Centro de Registro e Controle Acadêmico 

Rafaela Ribeiro de Sousa Secretaria Executiva - SE 

Rebeca Medeiros Fonseca Divisão de Admissão e Cadastro - DIAC 

Plácido Moraes de Almeida Gerência de Acompanhamento Acadêmico - GEAC 

Sâmulla Sousa Monteles Coordenadoria de Legislação Acadêmica - CLA 

Patrícia Gomes Maciel Coordenadoria de Apoio Logístico e Acadêmico - CAA 

Janaina de Souza Oliveira Coordenadoria de Certificação e Registro - CCR 

Victor Matheus Silva Fialho Coordenadoria de Arquivamento e Digitalização - CADIG 

Wille da Silva Galvão Estagiário/Bolsista 

Heloisa Melo da Silva Estagiário/Bolsista 

Dhedley Gabriel Souza dos Santos Estagiário/Bolsista 

Mayara Vieira de Sá Estagiário/Bolsista 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fonte das publicações das notícias:  Assessoria de Comunicação – ASCOM/Unifesspa 

Diagramação: Plácido Moraes de Almeida 
 

https://crca.unifesspa.edu.br / E-mail: crca@unifesspa.edu.br / Fone: (94) 2101-7102 


